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KODINTEKNIIKKAMARKKINOIDEN KILPAILUTILANNE v. 1999-2000 
- EXPERT-KETJUN VALMISTAUTUMINEN KILPAILUN KIRISTYMISEEN

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin ensinnä kuvaamaan toimialan kilpailutilannetta siihen 
vaikuttavien voimien, elinkaarimallin ja strategisten ryhmien avulla. Toiseksi tarkasteltiin 
yrityksen kilpailuedun kehittämistä sen taitojen ja resurssien pohjalta. Erityisesti 
tarkasteltiin erilaistamista kilpailuedun lähteenä. Lopuksi arvioitiin ketjun 
kilpailumahdollisuuksia.

Lähdeaineisto

Teoreettisen osan lähdeaineistona käytettiin alan kiijallisuutta ja artikkeleita. Empiirisessä 
osassa hyödynnettiin aiempaa tietoa kodintekniikkamarkkinoista tutkimuslaitoksilta ja 
alan järjestöiltä. Primäärinen aineisto saatiin haastattelemalla Expert-ketjun johtoa ja 
kauppiaita sekä tavarantoimittajia.

Tietojen käsittely ja johtopäätökset

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena teemahaastatteluna ja tutkimukseen haastateltiin 
yhteensä 13 alan asiantuntijaa Expert-ketjun johdossa ja kauppiaissa sekä 
tavarantoimittajien puolelta. Asiakkaiden näkökulma saatiin analysoimalla jo tehtyä 
tutkimusta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että kodintekniikkamarkkinoiden kilpailutilannetta 
pystyy hyvin arvioimaan kilpailuun vaikuttavien voimien ja elinkaari teorian avulla. Myös 
strategisia ryhmiä pystyttiin muodostamaan, mutta johtuen vähäisistä kilpailijoista niiden 
analysointi ei ollut järkevää. Yrityksen kilpailuetujen arvioiminen haastattelujen 
perusteella oli melko pintapuolista, mutta selkeästi kävi ilmi, että Expert-ketjun kilpailuetu 
tulevaisuudessa pohjautuu lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Nykyinen kilpailukeino 
kodintekniikkamarkkinoilla on lähes yksipuolisesti hinta. Koska noij alainen alemman 
kustannustason kilpailija lanseeraa Suomeen syksyllä 1999 tulee hintakilpailu entisestään 
kiristymään ja pakottaa alalla toimivia kehittämään uusia asiakkaalle lisäarvoa tuottavia 
kilpailukeinoja.

Avainsanat

ympäristöanalyysi, toimialan kilpailutilanne, kilpailuedut, erilaistaminen, ketju,
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1. JOHDANTO

1.1 Kodintekniikkamarkkinat muuttuvat!

Yritykset yhdistyvät saavuttaakseen synergiaetuja. Tehokkuus ja kannattavuus ovat 

tämän päivän ykkössanoja. Näin on myös kodintekniikkamarkkinoilla. Tilastot 

osoittavat, että kodintekniikkaketjut lohkaisevat yhä suuremman osan alan 

kokonaismyynnistä ja ketjuun kuulumattomat kaupat menettävät osuuksiaan. Mutta myös 

ketjujen toimintaa on tehostettava, sillä kilpailu kiristyy ulkomaalaisten ketjujen 

lanseeratessa Suomeen.

Kodintekniikkamarkkinat Suomessa ovat pystyneet elämään omaa elämäänsä tähän asti. 

Muut alat, kuten esimerkiksi vaate- ja huonekalumarkkinat, ovat saaneet jo tottua 

ulkomaisten ketjujen markkinoille tuloon. Suomen vähäisen väkiluvun määrä suhteessa 

laajaan pinta-alaan ei ole pahemmin houkutellut ulkomaisia yrityksiä ja nekin yritykset, 

jotka Suomeen ovat lanseeranneet, ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle ja Etelä- 

Suomen suuriin kaupunkeihin.

Suomalaisilla kodintekniikkamarkkinoilla ketjut muistuttavat toimintatavoiltaan toisiaan: 

palvelua on jonkin verran, mutta periaatteessa asiakkaita kohdellaan massana. Kilpailu on 

melko intensiivistä, mutta toistaiseksi kuitenkin herrasmiesmäistä. Kauan odotetun 

norjalaisen kodintekniikkaketjun lanseeratessa Suomeen syksyn 1999 aikana tuo alalle 

intensiivisemmän hinnoilla kilpailun. Tämä pakottaa alalla olevat yritykset ja ketjut 

valmistautumaan kiristyvään kilpailuun ja kehittämään kilpailuetujaan.

Kodintekniikkaketjujen on herättävä aggressiivisempaan kilpailuun ja mietittävä, kuinka 

he aikovat menestyä jatkossa. Ulkomaisten ketjujen tulo tuskin loppuu norjalaiseen, vaan 

on odotettavissa, että muutkin kiinnostuvat Suomesta nähdessään, miten norjalainen ketju 

täällä pärjääjä yhteisen valuutan myötä niin hintojen vertailu kuin tuontikin helpottuvat. 

Expert on pitkään ollut Suomen suurin kodintekniikkaketju. Tämä ei kuitenkaan riitä 

pidemmän päälle, vaan ketjun sisällä on ryhdytty miettimään, miten kilpailuetuja tulisi ja 

voisi hyödyntää. Kilpailun kiristyminen pakottaa muuttamaan toimintatapoja ja
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kehittämään ketjua ja yksittäisiä kauppoja yhä tehokkaammiksi. Uudenlaisia Expert- 

liikkeitä uudella toimintamallilla ilmestyy katukuvaan jo kesän 1999 aikana. Kehittely 

tuskin loppuu siihen, vaan jatkossakin on jatkuvasti mietittävä keinoja kilpailukeinojen 

parantamiseen ja ylläpitämiseen.

1.2 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida kodinkonemarkkinoiden kilpailutilannetta 

Suomessa 1990-luvulla ja tutkia, kuinka kilpailu tulee kiristymään tulevaisuudessa 

norjalaisen Elkjøp ketjun lanseeratessa Suomen markkinoille vuoden 1999 aikana ja 

miten Expert voi vastata tähän kilpailun kiristymiseen kilpailuetuja kehittämällä.

Helsingin Kauppakorkeakoulussa ei ole vielä kirjoitettu yhtään pro gradu tutkielmaa, 

jossa olisi tutkittu kilpailutilannetta kodintekniikkamarkkinoiden kannalta. Sen tähden 

tämän tutkielman aihe on uutta tietoa tuottava.

Tutkielma tehdään toimeksiantona Expert-ketjulle heidän näkökulmastaan.

Tutkimuksen pääongelmana on siis:

Kodintekniikkamarkkinoiden kilpailutilanne vv. 1999-2000 - Miten Expert-ketju 

valmistautuu kilpailun kiristymiseen?

Alatavoitteina ovat:

1. Mikä on ympäristöanalyysi strategisen liikkeenjohdon näkökulmasta?

2. Mitkä ovat strategiset ryhmät ja miten ne syntyvät

3. Mitä on kilpailija-analyysi?

4. Mitä tarkoittaa resurssipohjainen strategiasuunnittelu?

5. Miten yritys itse voi tunnistaa ja kehittää kilpailuetuja?

6. Mitkä ovat ketjun edut ja haitat?
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7. Miten Suomen kodintekniikkamarkkinat ovat kehittyneet vuodesta 1990 ja miten ne 

tulevat kehittymään?
8. Mikä on Expertin kehitys ja suhde muihin ketjuihin (Tekniset, Musta Pörssi)?

9. Minkälainen tuleva norjalainen kilpailija on?

10. Miten Expert voi parantaa kilpailuetujaan tulevaisuudessa? Mitkä ovat Expertin 

strategiset vaihtoehdot?

Tutkielman aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, sillä kodintekniikkamarkkinoiden 

kilpailutilanne Suomessa on muuttumassa norjalaisen ketjun lanseeratessa syksyllä 1999 

Suomeen.

1.3 Tutkielman käsittelytapa

Tutkielma kirjoitetaan toimeksiantona Expert-ketjun johdon näkökulmasta. 

Tarkoituksena on toisaalta analysoida kodintekniikkamarkkinoiden historiallista kehitystä 

sekä arvioida tulevaisuuden näkymiä ja toisaalta kuvailla mahdollisuuksia valmistautua 

kilpailun kiristymiseen.

Tutkielma on kaksiosainen ja koostuu teoriasta ja empiriasta. Teoriaosassa tarkastellaan 

markkinoinnin strategista suunnittelua ja sitten lähemmin strategiasuunnitteluun liittyvää 

ympäristöanalyysia. Toiseksi tutkitaan kilpailuympäristöä ja tutkitaan, millaisia 

kilpailuetuja toimiala ja toisaalta yritys voi kehittää.

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisena teemahaastatteluna yhdistettynä kvantitatiiviseen 

tietoon kodintekniikkamarkkinoiden kehityksestä. Teemahaastattelun avulla voidaan 

mahdollisimman joustavasti saada selville asiantuntijoiden omat näkemykset 

kilpailutilanteesta ja Expertin asemasta kodintekniikkamarkkinoilla. Kvantitatiivinen 

tutkimusote pelkästään ei sovi tähän työhön, koska tarkoituksena on muodostaa ja 

ymmärtää kilpailutilanteen kokonaiskuva ja saada siihen vaikuttavat seikat selville. 

Tähän tutkimusaiheeseen on mahdotonta luoda tutkimuksen alkuvaiheessa kaiken 

kattavaa kysymyslistaa vaihtoehtoineen.
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Tutkielma on siis luonteeltaan käytännönläheinen tapaustutkimus, jossa tavoitteena on 

tutkia Expert-ketjua sen luonnollisessa ympäristössä ja käyttää hyväksi monenlaista 

empiiristä aineistoa. Empiriaosa tehdään siis kvalitatiivisena teemahaastatteluna ja 

haastattelut kerätään tavarantoimittajilta, ketjun johdolta sekä kauppiailta.

1.4 Tutkielman rajaukset

Teoriaosassa tutkitaan aluksi yleisesti ympäristöanalyysiä. Ympäristöanalyysi voidaan 

jakaa makro- ja mikroympäristöön, josta makroympäristöä tarkastellaan vain pintapuolin 

ja keskitytään mikroympäristöön, jota kutsutaan myös kilpailuympäristöksi.

Kilpailuympäristöä voi tutkia joko asiakkaan tai kilpailijoitten näkökulmasta. Koska 

asiakkaat eivät pysty arvioimaan, miten yrityksen kilpailuedut ovat muodostuneet, tässä 

tutkielmassa keskitytään kilpailijasuuntautuneeseen näkökulmaan.

Kilpailutilanneanalyysissä on tarkoitus saada yleinen kuva, miten toimialaa voidaan 

jäsentää, jotta ymmärretään, miten kodintekniikkamarkkinoiden kehitystä voidaan 

arvioida. Analyysissä painotetaan myös kilpailuedun kehittämistä. Tarkoituksena ei ole 

tutkia vähittäiskauppaa sinänsä. Asiakassuuntautunut näkökulma otetaan esille 

empiriaosassa, jossa analysoidaan jo tehtyjä mielipidetutkimuksia.

Ketjuuntumisen osalta tutkitaan, mitä se tarkoittaa strategisen liikkeenjohdon kannalta 

katsottuna. Tarkoituksena on siis tarkastella, miten ketjuuntuminen vaikuttaa 

kilpailuasemaan ja -etuihin eli mitä hyötyjä ja toisaalta haittoja ketjuuntumisesta on.

Empiriaosassa on tarkoitus kartoittaa Expert-ketjun johdon, ketjun kauppiaiden ja 

tavarantoimittajien näkemyksiä kilpailutilanteesta ja sen kehittymisestä sekä 

mahdollisista erilaisista kilpailueduista ja niiden kehittämisestä.
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1.5 Keskeiset käsitteet

Kodintekniikka jaetaan kahteen isoon ryhmään: kodinkoneisiin ja pienkoneisiin 

(valkoiset) sekä viihde-elektroniikkaan (ruskea). Kodinkoneisiin kuuluvat mm. 

pesukoneet, liedet, mikroaaltouunit, pakastimet ja jääkaapit. Pienkoneisiin lasketaan mm. 

leivänpaahtimet, kahvinkeittimet, imurit, silitysraudat ja parranajokoneet. Viihde- 

elektroniikkaan sisällytetään mm. televisiot, stereot, videokamerat ja radiot. Lisäksi 

kodintekniikkaan kuuluvat matkapuhelimet, kotitietokoneet ja tv-pelit. 

(Kodintekniikkaliitto tilasto marras/98).

Ketjulla tarkoitetaan vähittäiskaupassa toimivien elinkeinoharjoittajien ja näiden 

yhteiselimenä toimivan keskusyksikön muodostamaa vapaaehtoiseen sopimukseen 

perustuvaa yhteenliittymää, jonka toimintaan kuuluvat ainakin yhteisostot, 

yhteismarkkinointi, jäsenliikkeiden samankaltainen tavaravalikoima ja yhteinen 

liiketunnus (Kilpailuviraston päätös 454/67/92, s. 2; ref. LTT 1994). Erikoistavarakaupan 

eri myymälätyyppejä ovat erikoisliike, tavaratalo, halpahalli, tehtaanmyymälä, liikkuva 

myymälä, kioski ja liikennehakuinen suurmyymälä (Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa 

1990,39).

Ympäristöanalyysi jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöanalyysiin. Sisäisen 

ympäristöanalyysin tarkoituksena on selvittää yrityksen resurssit ja taidot. Ulkoiseen 

ympäristöanalyysiin kuuluvat makrotekijöitä ovat demografiset, taloudelliset, 

teknologiset, poliittiset, lailliset, sosiaaliset, ja kulttuuriset tekijät ja mikroympäristössä 

vaikuttavat asiakkaat, kilpailijat, tavarantoimittajat ja jakelukanavat. (Kotier 1994, 79- 

81).

Kilpailuetu on sitä, että jos markkinoilla kilpailee kaksi tai useampi yritys, niin sillä 

yrityksellä on kilpailuetu, joka jatkuvasti ansaitsee tai jolla on mahdollisuus ansaita 

korkeampaa tuottoa (Grant 1998, 174).
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1.6 Tutkielman kulku

Toisessa kappaleessa esitellään toimiala, kodintekniikkamarkkinat. Parhaiten tämä 

tapahtuu analysoimalla markkinoiden kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lisäksi esitellään Expert ja tarkastellaan tämän asemaa markkinoilla.

Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan ympäristöanalyysiä osana markkinoinnin 

strategista suunnittelua ja esitellään tuore tutkimus vähittäiskaupan tulevaisuuden 

trendeistä.

Neljännessä kappaleessa tutkitaan kilpailutilanneanalyysiä tarkastelemalla toimialaa ja 

mitä kilpailutilanne tarkoittaa ja toisaalta miten kilpailuetuja voidaan kehittää yrityksessä.

Viidennessä kappaleessa perustellaan valittu tutkimusmenetelmä ja aineiston 

keräämiseen liittyvät tekijät.

Kuudennessa kappaleessa esitellään tutkimustulokset ja analysoidaan ne.

Seitsemännessä kappaleessa analysoidaan viitekehysmallin toimivuus ja tarkastellaan, 

miten hyvin se sopi aineiston keräämiseen.

Kahdeksannessa kappaleessa esitetään empiirin pohjalta johtopäätökset ja 

toimenpidesuosituksia Expertille, kuinka sen tulisi jatkossa kehittää strategioitaan 

kilpailuetunsa kehittämiseksi ja edelleen parantamiseksi.

Viimeisessä, yhdeksännessä kappaleessa tutkija kertoo mielipiteensä tutkielman teosta.
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2. SUOMEN KODINTEKNIIKKAMARKKINAT - EXPERT

Tässä kappaleessa on tarkoitus esitellä lyhyesti Suomen kodintekniikkamarkkinat ja 

toimeksiantajan, Expertin, asema niillä. Kappaleessa 6 kodintekniikkamarkkinoiden 

kehitystä tullaan tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin.

2.1 Kodintekniikkamarkkinat

2.1.1 Myynnin kehitys

Kodintekniikan myynti on kärsinyt lamasta, mutta nyt, 1990-luvun loppupuolella, 

kodintekniikalla menee paremmin (taulukko 1). Kasvuprosentit ovat vaihdelleet lähes 

kahdesta kymmenestä prosentista vuosina 1995 ja 1997 alle kymmeneen prosenttiin. 

Viime vuonna 1998 kasvua oli 4,5 prosenttia ja vuodelle 1999 kasvun ennustetaan olevan

4,8 prosenttia.

Taulukko 1 : Kodintekniikan vähittäismyynti 1990-1999 kuluttajahinnoin, mmk

8046 -9000

7000 .

5000

1000 84%15.8%-7,4%

-1000 1

q Myynti, mmk 

q Kasvu

Lähde: Elektroniikan tukkukauppiaat ry 1998

Paremman käsityksen kasvusta saa, jos tarkastelee, miten eri tuoteryhmät ovat kehittyneet, 

sillä kehitys on ollut epätasaista (taulukko 2). Kulutuselektroniikka on kasvanut rajusti, 

mutta nyt näyttäisi siltä, että kasvu on laantumassa. Isot kodinkoneet ovat myös kasvaneet 

jonkin verran, mutta pienet kodinkoneet ovat lähinnä säilyttäneet entiset lukemansa.
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Taulukko 2: Eri tuoteryhmien vähittäismyynnin kehitys 1990-1999 kuluttajahinnoin, mmk

3000 -

O) c

□ Kulutuselektroniikka

g Isot kodinkoneet 
g Pienet kodinkoneet

Lähde: Elektroniikan tukkukauppiaat ry 1998

Näyttäisikin siltä, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa myynnistä tulisi juuri 

kulutuselektroniikasta. Toisaalta isot ja pienet kodinkoneet kuuluvat osaksi ns. 

välttämättömyystavaroihin, joiden voidaan kuuluvan lähes joka talouteen. Pesukoneen tai 

pölynimurin hajotessa ostetaan automaattisesti uusi tilalle.

2.1.2 Kodintekniikan jakelukanavat

Eri jakelukanavia kodinkonekaupassa ovat kodinkonealan erikoismyymälät, muut 

erikoismyymälät, rautakaupat, tavaratalot ja keittiökalustekaupat (A.C. Nielsen 1997). 

Internet on myös mahdollinen jakelukanava, joka kodintekniikkakaupassa on vielä 

kehittymätön, mutta ostaminen sen kautta tulee mitä luultavimmin yleistymään (Karhu 

1999). Muilla erikoismyymälöillä tarkoitetaan kauppoja, joiden myynnistä yli 50 % tulee 

kodintekniikasta.

Kodinkonealan erikoismyymälöitten osuus koko alan myynnistä on huomattava, vaikka se 

onkin jonkin verran laskenut 1990-luvun alun määrästä (taulukko 3). Viimeiset viisi vuotta 

erikoismyymälöiden osuus on pysynyt ennallaan. Muiden jakelukanavien osuus myynnistä 

jää pieneksi.
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Taulukko 3: Eri jakelukanavien osuus myynnistä kodintekniikkakaupassa 1990-1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997

Erikoisliikkeet tulevat Suomessa säilyttämään vahvan asemansa kodintekniikan 

jakelukanavana, ja postimyynti sekä sähköinen ostaminen tulevat myös kasvattamaan 

osuuksiaan (Karhu 1999). Lisäksi erityisesti tavaratalot ja marketit ovat kasvattaneet 

osuuttaan kodintekniikan myynnistä viime vuosina.

2.2 Expert

Expert on Suomen suurin kodintekniikkaketju, joka muodostuu 140 myymälästä, joiden 

yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1998 oli n. 1,4 miljardia. Expertit myyvät perinteistä 

kuluttajaelektroniikkaa (ruskeat tuotteet) ja kotitalouslaitteita (valkoiset tuotteet) sekä 

näiden asennusta. Lisäksi valikoimiin kuuluvat matkapuhelimet, tietokoneet ja 

tietokoneohjelmistot.

Kodinkoneketjut ovat vahvistaneet asemiaan kodintekniikkakaupassa. Ketjujen 

yhteenlaskettu markkinaosuus on noussut muiden jakelukanavien yhteenlasketun 

markkinaosuuden ollessa laskussa (taulukko 4). Expert-ketjun markkinaosuus on pysynyt

- Kodinkonealan 
erikoismyymälät

Rautakaupat 

-Tavaratalot 

Muut erikoismyymälät

- Keittiökalustekaupat

60
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koko ajan melko tasaisena 20 % tuntumassa. Suomen kaksi muuta kodintekniikkaketjua 

Tekniset ja Musta Pörssi ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan, erityisesti Tekniset-ketju.

Taulukko 4: Kodintekniikkaketjujen markkinaosuuksien kehitys Suomessa 1991-1998

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Expert 

Tekniset 

Musta Pörssi 

Ketjut yhteensä 

Muut kanavat

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998

Vuonna 1998 Expertin osuus kodintekniikkamarkkinoista oli 20 %. Tekniset-ketjun 

markkinaosuus oli 17,5 % ja Mustan Pörssin 12,6 %. (Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 

1998). Yhteensä näiden ketjujen markkinaosuus oli 50,1 % muiden kanavien hallitessa 

49,9 % markkinoista.
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3. YMPÄRISTÖANALYYSI MARKKINOINNIN STRATEGISESSA 

SUUNNITTELUSSA

3.1 Markkinasuuntautunut strateginen suunnittelu

Jokainen suunnitelma sisältää tiettyjä peruspiirteitä. Ensinnäkin suunnitelma suuntautuu 

tulevaisuuteen ja sisältää tulevaisuudessa tavoiteltavat tavoitteet ja toimenpiteet näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiseksi suunnitelma on rationaalinen ja se perustuu 

tavoitesuuntautuneeseen ajatteluun, eikä intuitiiviseen päätöksiin. Kolmanneksi 

suunnitelman tarkoituksena on muotoilla tulevaisuutta yrityksen haluamaan suuntaan. 

Neljäs peruspiirre on, että suunnitelma on jatkuva prosessi, jossa tavoitteita ja 

suunnitelmia muutetaan ja kehitetään tarpeen vaatiessa. Viidenneksi suunnitelman teko 

kerää, tallentaa, työstää ja siirtää informaatiota. (Wild 1974, ref. Kreilkamp 1987, 3)

Strateginen suunnitelma määritellään johdolliseksi prosessiksi, jonka tarkoituksena on 

organisaation resurssien ja markkinoinnin mahdollisuuksien yhteensovittaminen pitkällä 

aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan kolmesta jopa kahteenkymmeneenviiteen 

vuotta (Stanton & Futrell 1987, 44-45). Yrityksen jokainen taso tarvitsee oman 

suunnitelmansa (kuvio 1).

Kuvio 1 : Suunnittelun kolme astetta

Yhtymä

i

Liiketoimintayksikkö

Toiminta

Lähde: Kerin ym. 1990, 13-16

Yhtymä tasolla tarkoituksena on muotoilla lausunnot yhtymän missiosta, sen 

toimintatavasta, strategiasta ja luoda yhteiset tavoitteet. Myös uusien liiketoimintojen
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suunnittelu ja perustaminen sekä resurssien kohdistaminen näille kuuluu yhtymätason 

strategiseen suunnitteluun (Kotler 1994, 66).

Liiketoimintasuunnitelma määrittelee, kuinka yritys aikoo kilpailla tietyssä 

liiketoiminnassa ja asemoida itsensä kilpailijoihinsa nähden (Kerin ym. 1990, 13).

Toiminnan tasolla resurssit jaetaan eri alueiden, kuten markkinoinnin, tuotannon, 

henkilöstöstön ja tuotekehityksen kesken. (Kerin ym. 1990, 15-16).

3.2 Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

Kuvio 2: Liiketoiminnan strategisen suunnittelun prosessi

Tavoitteiden laadinta

Strategian muotoilu

Ohjelman muotoilu

Palaute ja kontrollointi

Toteutus

Liiketoiminnan missio

Ulkoinen ympäristöanalyysi Sisäinen ympäristöanalyysi

Lähde: Kotler 1994, 79

Organisaation tavoite, missio, tulee olla kirjoitetussa muodossa ja julkistettu ja hyvin 

muotoiltuna se voi olla tehokas suhdetoimintakeino. Monet missiot on määritelty liian



13

kapeasti tai leveästi sekä liian tuotantosuuntautuneesti. Ollakseen toimiva mission on 

oltava markkinointisuuntautunut ja vastattava kysymyksiin: Mitä hyötyjä markkinoidaan? 

Mitä tarpeita tyydytetään? (Stanton & Futrell 1987, 48).

Usein puhutaan visiojohtamisesta ja sekoitetaan se yrityksen missioon. Kuitenkin nämä 

kaksi termiä eroavat toisistaan siinä, että missio on yrityksen olemassaolon perimmäinen 

tarkoitus, kun taas visio määritellään tulevaisuuden halutuksi tahtotilaksi, jossa missio 

tulee toteutumaan. (Senge ym. 1994, 303; vrt. Gregory 1995; ref. Miettinen 1998, 93)

Ulkoisen ympäristön tekijät ovat monimutkaisia ja tärkeitä yrityksen toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä. Siksi näiden tekijöiden ja niiden keskinäisen suhteen, suunnan ja 

muutoksen laajuuden tutkiminen on tärkeää. (Kerin ym. 1990, 20-21). Ulkoinen ympäristö 

voidaan jakaa kahteen osaan, mikro- ja makroympäristöön. Makroympäristöön kuuluvia 

tekijöitä ovat demografiset, taloudelliset, teknologiset, lailliset ja poliittiset, sosiaaliset 

sekä kulttuurilliset tekijät (lisää kappaleessa 3.4) (Czinkota & Ronkainen 1998, Kotier 

1994, Jain 1993, Palmer & Worthington 1992, Stanton & Futrell 1987). Näihin tekijöihin 

yritys ei juurikaan voi toimillaan vaikuttaa. Mikroympäristöön, jota kutsutaan myös 

yrityksen kilpailuympäristöksi, yritys voi sen sijaan enemmän vaikuttaa (lisää kappaleessa 

4.1). Mikroympäristössä vaikuttavia tekijöitä ovat kilpailijat, asiakkaat, tavarantoimittajat

ja ostajat (Kotler 1994, Porter 1980).

Vaikka yritys havaitsisi ympäristössään houkuttelevia mahdollisuuksia, niin ilman 

tarvittavia valmiuksia se ei kykene hyödyntämään niitä. Sisäisen ympäristön analyysin 

avulla paikallistetaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Selvitettyään omat vahvuudet ja 

heikkoudet yrityksen tulee päättää, tulisiko sen jatkossakin keskittyä niille alueille, joilla 

sillä on vahvuuksia? Vai tulisiko sen harkita uusia, parempia mahdollisuuksia, jotka ehkä 

vaativat sitä hankkimaan uusia tai kehittämään tiettyjä vahvuuksia (Kotler 1994, 81). Tästä 

lisää kappaleessa 4.2.

Muotoiltuaan mission ja selvitettyään sisäisen ja ulkoisen ympäristön, yritys kehittää 

erityiset tavoitteet suunnitteluperiodille. Tässä tavoitteiden asettamisessa yritys valitsee 

itselleen sopivan ryhmän tavoitteita, esimerkiksi myynnin kasvun, markkinaosuuden 

parantamisen ja innovaation tukemisen. Harvalla yrityksellä on vain yksi tavoite.



14

Tavoitteiden laatimisessa tulee muistaa, että ensinnäkin tavoitteet on voitava asettaa 

hierarkkiseen järjestykseen tärkeimmästä vähiten tärkeään. Toiseksi tavoitteet on voitava 

ilmaista kvantitatiivisesti niiden laajuus ja aika huomioonottaen. Tämä helpottaa 

suunnittelua, toimeenpanoa ja kontrollointia. Kolmanneksi tavoitteiden on oltava 

realistisia ja pohjauduttava sisäisen ja ulkoisen analyysin esille tuomiin mahdollisuuksiin 

ja vahvuuksiin. Neljänneksi tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa toistensa kanssa, 

esimerkiksi myynnin ja voiton maksimoiminen samanaikaisesti (Kotler 1994, 83-84). 

Lisäksi tavoitteet tulisi aina laatia kirjallisesti. Näin vähennetään väärinymmärtämisen 

riskiä ja sitä, että johdon päätökset ja toimet eivät olisikaan tavoitteiden mukaisia (Stanton 

& Futrell 1987, 49).

Kun yrityksen tavoitteet ovat selvillä, laaditaan strategia niiden saavuttamiseksi. Erilaiset 

strategiat voidaan tiivistää kolmeen perustyyppiin: yleinen kustannus) ohtaj uus, 

erikoistuminen ja kohdistaminen. Yleisessä kustamusjohtajuudessa yritys yrittää saavuttaa 

alhaiset kustannukset tuotannossa ja jakelussa voidakseen hinnoitella alle kilpailijoitten ja 

näin saavuttaa suuren markkinaosuuden. Mainontaan ja myyntihenkilöstöön ei panosteta, 

vaan pyritään kustannusten minimointiin. Erikoistumisella tarkoitetaan keskittymistä 

kuluttajalle tärkeälle hyödyn alueelle, jolla saavutetaan tuotemerkkiuskollisuutta. Tämä 

ilmenee myös hintaherkkyyden alentumisella. Yrityksellä voi olla esimerkiksi paras 

tuotemerkki tai se voi olla paras palvelun tarjoaja tai teknologiajohtaja. Kolmas 

perusstrategiatyyppi on kohdistaminen. Tässä yritys kohdistaa toimensa yhteen tai 

useampaan kapeaan markkinasegmenttiin suuren markkinaosuuden sijasta ja oppii näin 

tuntemaan kohdesegmenttinsä tarpeet hyvin. Strategiaksi valitaan joko kustannus)ohtajuus 

tai jonkin asteista erikoistumista. Yrityksen kannattaa tehdä selvä strategiavalinta, sillä 

keskilinjan yritykset pärjäävät heikoimmin. (Porter 1980, 35-42).

Strategian valinnan jälkeen yritys luo itselleen strategiaa tukevan ohjelman. Siinä 

eritellään mitä tehdään, milloin tehdään ja kuinka paljon se maksaa. Esimerkiksi jos 

yrityksen tavoitteena on teknologia)ohtajuuden saavuttaminen, niin ohjelmassa eritellään 

kuinka tutkimus- ja tuotekehitysyksikön toimintaa tehostetaan, kuinka teknistä 

myyntihenkilöstöä koulutetaan jne. (Kotler 1994, 86).
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Vaikka yrityksellä olisikin selkeä strategia ja loppuun asti mietitty ohjelma, niin se voi 

epäonnistua toteutuksessa. McKinsey konsultointiyritys on tutkinut, miten parhaiten 

johdetut yritykset toimivat ja miten ne toteuttavat strategioitaan. Tämän pohjalta he ovat 

kehittäneet 7-S -viitekehysmallin. Vaikka idea onkin vuodelta 1980, niin esimerkiksi 

Mintzberg ym. (1995) ja Kotler (1994) ovat perustelleet viitekehyksen toimivuutta 

muutoksen tekemisessä. 7-S -viitekehysmallin ideana on, että organisaation rakenteen ja 

strategian lisäksi myös systeemi, tyyli, henkilöstö, taidot ja jaetut tavoitteet vaikuttavat 

strategian toteuttamisen onnistumiseen. Systeemillä tarkoitetaan kaikkia niitä virallisia ja 

epävirallisia menettelytapoja, jotka pitävät yrityksen liikkeessä päivästä toiseen, 

esimerkiksi koulutussysteemi. Tyyli tarkoittaa, että yritys palkkaa työntekijöitä, joilla on 

samanlainen tapa käyttäytyä ja ajatella. Henkilöstöllä tarkoitetaan yrityksen toimintaa 

kykenevien henkilöiden palkkaamiseksi, heidän kouluttaminen ja sijoittaminen sopiviin 

töihin. Taidot merkitsevät, että henkilöstöllä on tarpeelliset taidot yrityksen strategian 

toteuttamiseksi. Viimeinen elementti, jaetut uskomukset, tarkoittaa, että työntekijät jakavat 

samat ohjaavat arvot ja missiot. (Waterman ym. 1980, 14-26).

Yrityksen ympäristö muuttuu koko ajan: osa siitä hitaammin ja osa nopeammin. Jotta 

tavoitteet, strategia, ohjelma ja toteutus pystyisivät riittävän nopeasti mukautumaan näihin 

ympäristön muutoksiin, tulee yrityksellä olla tehokas palaute- ja kontrollointijäfjestelmä 

(Kotler 1994, 87). Sana kontrolli voi olla harhaanjohtava ja jotkut käyttävät mieluummin 

ilmaisua suorituksen arviointi (Stanton & Futrell 1987, 43).

3.3 Sisäinen ympäristöanalyysi

Sisäisen analyysin tarkoituksena on kausittain arvioida, onko yrityksellä tarvittavia kykyjä

ia tietoja ympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseen (Kotler 1994, 81). Yritys, joka 

mittaa suoritustaan vain valmiiden tuotteiden perusteella, voi menettää kilpailuvoimansa. 

Olennaista on tutkia, mitkä yrityksen avainkyvyt ovat. Avainkyvyillä tarkoitetaan 

yrityksessä tapahtuvaa kollektiivista oppimista, erityisesti kuinka eri tuotantotaitoja 

koordinoidaan ja kuinka monipuolinen teknologia integroidaan. Lisäksi avainkyky on 

viestintää, osallistumista ja sitoutumista työskentelemään yli organisaation rajojen. 

Avainkyky on ensinnäkin sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden laajentua eri 

markkinoille. Toiseksi avainkyvyn on vaikutettava kuluttajan kokemaan hyötyyn
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lopputuotteessa. Kolmanneksi avainkyvyn on oltava vaikeasti kopioitavissa, mitä se onkin, 

jos se on ainutlaatuinen sekoitus yksilökohtaista teknologiaa ja tuotantotaitoja. 

Avainkykyjä on tavallisesti viidestä kuuteen. Avainkykyjen ja lopputuotteiden näkyvä 

linkki on niin kutsuttu avaintuote, joka yhden tai useamman avainkyvyn 'henkilöitymä', 

esimerkiksi joku komponentti, joka muodostaa lopputuotteen arvon. (Prahalad & Hamel 

1990, 82-85).

Yrityksessä oleva erikoisosaaminen ja työntekijöiden know-how muodostavat laajimman 

lähteen yrityksessä olevalle tiedolle. Tämä tieto voi olla joko 'ulkoista tietoa, joka on 

helposti siirrettävissä tai 'hiljaista tietoa', joka on kiinnittynyt sen käyttöön tai 

sovellukseen eikä ole siten helposti siirrettävissä. Tiedolle on tyypillistä, että se on tärkeä 

resurssi arvon lisäämiseen, yksilöt ovat sen luojia ja että suurella osalla tiedosta on 

suuruuden ja laajuuden etuja. Yritys nähdäänkin erityisosaamisten yhdistämispaikkana. 

(Grant 1997, 451).

Suuremmissa yrityksissä avaintaitojen leviäminen kaikkien hyödyksi voi olla vaikeaa 

johtuen esimerkiksi siitä, että ihmiset eivät ole sitoutuneet yritykseen eivätkä siis koe 

tehtäväkseen avaintaitojen kehittämistä tai he eivät halua kertoa siitä toisille, peläten 

menettävänsä siitä saamansa hyödyn. (Prahalad & Hamel 1990, 87). Sisäisen analyysin 

tueksi Prahalad ja Hamel (1990, 89) esittävät strategisen arkkitehtuurin luomista, jota 

voidaan kuvata kartaksi tulevaisuuteen. Sen avulla yritys tunnistaa, mitä avainkykyjä sen 

tulisi rakentaa.

Sisäiseen analyysiin kuuluu myös strategiavaihtoehtojen arviointi. Yrityksen 

mahdollisuudet eli sen osaaminen johtavat kilpailuetuun (lisää kappaleessa 4) ja tarjoavat 

perustan pitkän aikavälin strategialle (Grant 1997, 452). Uutta strategiaa suunniteltaessa 

tulisi arvioida ja verrata mennyttä ja nykyistä strategiaa. Millaisia ne ovat olleet ja mitä 

niillä on saatu aikaan? Johdon tulisi myös kartoittaa mahdolliset strategiset ongelmat, 

kuten esimerkiksi tuotteen huono laatu. Lisäksi koko organisaation, sen rakenteiden, 

systeemien, ihmisten ja kulttuurin analysointi on suoritettava, jotta saataisiin selville sen 

vahvuudet, heikkoudet ja rajoitukset. Luonnollisesti strategialla täytyy olla myös 

tarvittavat rahoitukselliset resurssit ollakseen realistinen. Tulevaisuuden strategiat 

perustuvat usein vahvuuksille neutraloiden heikkouksia. (Aaker 1995, 29-30).
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3.4 Ulkoinen ympäristöanalyysi

Ulkoinen ympäristö koostuu kaikista tapahtumista yrityksen liiketoiminnan ulkopuolella,

jotka vaikuttavat sen toimintoihin. Jotta tätä ulkoista ympäristöä voisi paremmin jäsentää, 

on se jaettu osiin. Eri tutkijat puhuvat näistä ympäristön osa-alueista eri nimillä, puhutaan 

esimerkiksi välittömästä ja välillisestä ulkoisesta ympäristöstä (Palmer & Worthington 

1992, 6), mikro- ja makroympäristöstä (Kotler 1994, 79) sekä yleisestä ja 

tehtäväympäristöstä (Dill 1958; ref. Bourgeois 1980, 33) tai yleisestä ja 

kilpailuympäristöstä (Lahti 1988, 50). Kaikille näille on yhteistä ympäristön jaottelu 

yrityksen vaikutusmahdollisuuksien perusteella.

Jotkut tapahtumista vaikuttavat suoraan yrityksen toimintoihin, tätä ympäristöä kutsutaan 

kilpailuympäristöksi (tai välittömäksi ulkoiseksi ympäristöksi tai tehtäväympäristöksi tai 

mikroympäristöksi). Toisia tapahtumia, jotka ovat tämän ympäristön ulkopuolella, mutta 

jotka kuitenkin vaikuttavat yritykseen, kutsutaan yleiseksi ympäristöksi (tai 

makroympäristöksi tai epäsuoraksi ulkoiseksi ympäristöksi). (Palmer & Worthington 

1992, 6).

Ympäristön osa-alueet voidaan erottaa toisistaan yrityksen vaikutusmahdollisuuksien 

perusteella. Yleinen eli makroympäristö koostuu tekijöistä, jotka ovat suurimmalta 

osaltaan yrityksen vaikutuksen ulottumattomissa. Kilpailu- eli mikroympäristön tekijöihin 

taas yritys voi suuremmassa määrin vaikuttaa. Yleisen ympäristön ja kilpailuympäristön 

välinen suhde riippuu mm. toimialasta, kilpailun asteesta ja suoritteista. (Lahti 1988, 50- 

51).

Yhteenvetona eri tutkijoiden määritelmistä voidaan todeta, että yleiseen eli 

makroympäristöön kuuluvia tekijöitä ovat demografinen, taloudellinen, teknologinen, 

poliittinen ja lainmukainen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö (Czinkota & 

Ronkainen 1998, Kotler 1994, Jain 1993, Palmer & Wothington 1992, Stanton & Futrell 

1987). Nämä tekijät esitellään tarkemmin jäljempänä tässä kappaleessa.

Kilpailu- eli mikroympäristöön kuuluvat taas asiakkaat, kilpailijat, tavarantoimittajat sekä 

markkinoinnin välikädet eli jakelukanavat (Kotier 1994, Porter 1980). Dill (1958; ref.
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Bourgeois 1980, 35) lisää näihin vielä sidosryhmät eli hallinnon edustajat, yhdistykset ja 

yritysten väliset yhdistykset. Kilpailuympäristöstä lisää kappaleessa 4.

Ulkoisen ympäristön ymmärtämistä ja jäsentämistä helpottaa ympäristön trendien 

tunnistaminen. Trendi on jonkun tapahtuman suunta tai tapahtumasarja, joka on voimakas 

ja kestävä. Esimerkkinä tällaisesta on naisten lisääntynyt työssäkäynti. Trendillä on 

sosiaalista, taloudellista ja poliittista merkitystä ja ne ovat ennustettavissa. Muotioikuksi 

sanotaan trendin kaltaista ilmiötä, mutta joka on lyhytaikainen ja huonosti ennustettavissa. 

Muotioikulla ei ole vaikutusta sosiaaliseen, taloudelliseen tai poliittiseen ympäristöön. 

Megatrendillä sen sijaan on voimakasta vaikutusta ympäristöön. Tällaiset megatrendit 

muotoutuvat hitaasti, mutta vaikuttavatkin sitten kauan, esimerkkinä tällaisesta on mm. 

yhteiskunnan muuttuminen teollisesta tietoyhteiskunnaksi. (Kotler 1994,152-154).

Koko ympäristön kehitysnäkymiä voidaan ennustaa skenaarioiden avulla. Skenaario 

tarkoittaa vaihtoehtoista kuvaa tulevaisuuden ympäristöstä, joka luodaan tapahtuman tai 

trendin odotettavissa olevan kehityksen pohjalta sekä vaihtoehtoisilla vastauksilla 

strategisiin kysymyksiin. (Aaker 1995, 47). Skenaariot ovat siis vastauksia 'mitä jos...1 

kysymyksiin. Ympäristöä voi ennustaa myös kokoamalla asiantuntijoiden mielipiteitä 

(Delphi-tekniikka) tai tutkimalla historiallista kehitystä. (Guiltinan & Paul 1991, 416-417).

Seuraavaksi tutkimme yleisessä eli makroympäristössä vaikuttavia tekijöitä tarkemmin. 

Näitä tekijöitä ovat siis demografinen, taloudellinen, teknologinen, poliittinen ja 

lainmukainen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö.

Demografisessa tutkimuksessa tutkitaan väestön kokoa ja sen erityispiirteitä (Palmer & 

Worthington 1992, 167). Jos yritys ei tunne markkinoita, niin sen on vaikeaa kehittää 

strategista suunnitelmaa. Toisaalta markkinoiden liian yksityiskohtainen tutkiminen nostaa 

markkinoinnin kustannuksia. (Wilkie 1986, 87). Markkinoiden määrittelemisessä auttavia 

demografisia tekijöitä ovat väestön määrä ja kasvu eri alueilla, sen ikäjakauma ja etninen 

tausta, koulutusaste, kotitalouksien muotoja koko sekä alueelliset erityispiirteet ja väestön 

muuttoliikkeet (Kotler 1994, 154-155). Lisäksi näihin tekijöihin kuuluvat myös sukupuoli,
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uskonto, tulotaso eli ostovoima1 ja ammatti (Stanton & Futrei1 1987, 98-102). 

Demografiset trendit ovat hyvin ennustettavissa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, eikä 

yritys näin ollen voi sanoa olevansa yllättynyt trendeissä tapahtuvista muutoksista. 

Tutkiakseen demografisia trendejä kannattaa yrityksen listata suurimmat trendit ja miettiä, 

mitä nämä sille merkitsevät. (Kotler & Armstrong 1987, 127).

Taloudellinen ympäristö koostuu tekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajan ostovoimaan ja 

kulutustapoihin (Kotler & Armstrong 1987, 127). Ostovoimaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

nykyinen tulo, hintataso, säästöt, velka ja luottojen saatavuus (Kotler 1994, 158). 

Strategisesti tärkeitä taloudellisia tekijöitä ovat myös BKT:n trendit eli suhdannevaihtelut, 

työttömyysaste ja palkka-hinta-kontrolli (Hofer & Schendel 1978, 92). Kuvio 3 kuvaa 

hyvin taloudellisen tilanteen, tulojen ja kulutuksen välisen yhteyden, joka osoittaa, että 

kaikkia on pystyttävä tarkastelemaan samanaikaisesti.

Kuvio 3: Tulojen vaikutus talouteen ja kuluttajan kulutukseen

Lähde: Wilkie 1986, 76

Teknologinen ympäristö muodostuu tekijöistä, jotka vaikuttavat uuteen teknologiaan ja 

uusien tuotteiden luomiseen (Kotler & Armstrong 1987, 131). Talouden kasvu saa 

vaikutteita siitä, kuinka paljon uusia teknologioita kehitetään (Kotler 1994, 162). 

Tunnusomaista tälle makroympäristön tekijälle on sen muutoksen kiihtyvä kasvu. 

Yritykset, jotka eivät seuraa teknologian muutosta ja kehittymistä, huomaavat pian 

tuotteidensa olevan vanhanaikaisia. Toinen tunnuspiirteistä on kehityksen rajattomat 

mahdollisuudet. Tarkoituksena on kehitellä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia tuotteita, mutta 

koska tuotekehittely on aikaa vievää ja kallista toimintaa, niin trendinä on keskittyminen *

'Tulo on yleinen nimitys, jonka Stanton ja Futrell (1987, 102) ovat jakaneet kansalliseen, henkilökohtaiseen ja 
käytettävissä olevaan henkilökohtaiseen tuloon sekä ostovoimaan.



20

pieniin ominaisuus-ja tyylimuutoksiin sekä kilpailijoiden tuotteiden kopioimiseen. (Kotler 

& Armstrong 1987, 132-134). Teknologia mahdollistaa erilaisten ohjelmien kehittelyn 

liiketoiminnan tehostamiseksi, kuten esimerkiksi ECR:n (Efficient Consumer Response). 

Internetin kehittyminen uudenlaiseksi aikaa säästäväksi ja vaivattomaksi jakelukanavaksi 

on tämän päivän suunta. Uskaliaimpien visioiden mukaan vuonna 2010 suurin osa 

vähittäiskaupasta tapahtuisi verkossa, toisaalta uskotaan kuluvan vielä vuosia ennen kuin 

verkkokaupasta tulee kannattavaa. (Pantzar 1999,12).

Lait ovat yleisesti poliittisten päätösten tuloksia ja siksi on luontevaa käsitellä nämä kaksi 

käsitettä yhdessä. Monet laeista eivät ole alunperin tarkoitettu erityisesti markkinointiin, 

mutta niillä on kuitenkin suuri vaikutus yrityksen mahdollisuuksiin. Esimerkkinä 

tällaisesta on minimipalkka vaatimukset. (Czinkota & Ronkainen 1998, 169).

Yritystoimintaa sääteleviä lainsäädäntöjä on monia. Näiden tarkoituksena on suojella 

yrityksiä toisiltaan vähentämällä kilpailua, suojella kuluttajia epäreiluilta 

yritystoiminnoilta ja suojella yhteisön intressejä kontrolloimatonta yrityskäyttäytymistä 

kohtaan. Viimeinen tarkoittaa, että yritykset joutuvat maksamaan tuotantoprosesseistaan ja 

tuotteistaan aiheutuneet sosiaaliset kustannukset, esimerkiksi ilman saastuttamisesta. 

(Kotler 1994, 165-166). Lisäksi Euroopan Komissio on säätänyt omat lait koskemaan 

kilpailua, tuotestandardeja, tuotteiden luotettavuutta ja kaupallista vuorovaikutusta. (Kotler 

1994, 164). Yhtenä esimerkkinä tästä on EU:n tuotetakuudirektiivi, joka pidentää nykyisin 

tuotteille myönnettävän takuuajan (6kk - lv) kaikkien tavaroiden, myös käytettyjen, osalta 

kahteen vuoteen (Friman 1998, 13-14).

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Ihmiset voidaan jakaa eri 

sosiaaliluokkiin koulutuksen, ammatin, tulojen ja muiden tekijöiden perusteella. Lisäksi 

viiteryhmät, kuten perhe, ystävät, työkaverit, uskonnolliset ryhmät ja kerhot, vaikuttavat 

suoraan tai epäsuorasti yksilön asenteisiin, arvoihin, mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. 

(Palmer & Worthington 1992, 179, 182). Markkinoijat etsivät myös elämäntyylien ja 

tuotteiden välistä yhteyttä voidakseen määritellä kohderyhmänsä yksilön ja näin paremmin 

kohdentaa markkinoinnin. Elämäntyyli voidaan määritellä henkilön asenteeksi elämään, 

jonka hän ilmaisee mielenkiinnon kohteissaan, mielipiteissään ja harrastuksissaan. (Kotler 

1994, 182).
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Pystyäkseen seuraamaan kulttuurissa tapahtuvia muutoksia, täytyy olla selvillä, mitä 

kulttuuri pitää sisällään. Kulttuuri määritellään opituksi käyttäytymiseksi, joka sisältää 

kaiken, mitä ryhmä ajattelee, sanoo ja tekee. Lisäksi kulttuuriin lasketaan kaikki ihmisten 

valmistamat materiaaliset asiat, ihmisten tavat, kieli sekä jaetut asenteet ja tunteet. (Kohls 

1979; ref Czinkota & Ronkainen 1998, 65). Materiaalisia asioita ovat mm. kirjallisuus, 

taide, musiikki ja rakennukset (Palmer & Worthington 1992,184). Normit ovat olennainen 

osa kulttuuria, sillä ne ovat sosiaalisia ohjeita ja sääntöjä käyttäytymiselle tietyissä 

tilanteissa. Normeihin kuuluvat muotioikut ja muoti, kansantavat, moraali ja lait. 

Muotioikut ja muoti tulevat ja menevät nopeasti, kansantavat taas määrittävät normit 

jokapäiväiselle elämälle: mikä on korrektia ja mikä ei, kuinka tervehtiä ihmisiä yms. 

Moraali on ehdoton sääntö käyttäytymiselle ja se liitetään uskonnollisiin arvoihin. Lait 

kuvastavat tiettyjä käyttäytymisen sääntöjä, jotka on kehitetty ja vahvistettu 

yhteiskunnassa. (Biesanz & Biesanz 1978; ref. Wilkie 1994, 312).

Jokainen yhteiskunta muodostuu alakulttuureista eli erilaisista ryhmistä, jonka jäsenillä 

ovat samankaltaiset uskomukset, preferenssit ja käyttäytyminen. Tällainen alakulttuuri on 

esimerkiksi teini-ikäiset. Tunnistettavissa olevat alakulttuurit voidaan määritellä rodun, 

kansalaisuuden, uskonnon, iän ja maantieteellisen sijainnin mukaan. (Palmer & 

Worthington 1992, 185).

Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset muuttuvat ajan kuluessa. Markkinoijan tulee seurata 

tarkasti tällaisia muutoksia. He voivat olla jopa aiheuttamassa muutosta, esimerkiksi uuden 

tuotteen käyttötavan esittely. (Palmer & Worthington 1992, 189).

3.5 Markkinoinnin informaatiojärjestelmä

Markkinointitutkimuksen lähteet ja tiedon määrä ovat lisääntyneet viimeisten 

kahdenkymmenen vuoden aikana todella paljon. Yrityksen ongelmana ei ole saada tietoa, 

vaan poimia saatavissa olevasta tietomassasta tarvittavat tiedot. Tähän ongelmaan on 

kehitelty markkinoinnin informaatiojärjestelmä, joka käsittää kaikki tiedonlähteet, niin 

tietokonepohjaiset kuin muutkin, jotka helpottavat yrityksen henkilöstön tiedon keruuta ja 

edesauttavat tiedon tehokasta käyttöä. (O’Connor & Galvin 1997, 40-41).
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Markkinoinnin informaatiojärjestelmä määritellään muodolliseksi systeemiksi, jonka 

tavoitteena on organisoidun ja säännöllisen tiedonlähteen muodostaminen. Järjestelmän 

tarkoituksena on tuottaa oleellista tietoa markkinoinnin päätöksentekijän käyttöön ja 

analysointiin. (Marshall & LaMotte 1992; ref. O'Connor & Galvin 1997, 41). 

Tarkoituksena on siis poimia tiedontulvasta se oleellinen tieto, joka helpottaa 

päätöksentekijän tehtävää. Lisäksi tiedon keräämisen on tapahduttava järjestelmällisesti.

Kuva 4: Markkinointi-informaation 4 lähdettä

Tiedon tarpeen 
arviointi

Tiedon jakelu

Markkinointi
johtajat

Analyysi

Suunnittelu

Toteutus

Kontrolli

Makroympäristö

Yleisö

Kohdemark-
kinat

Markkinointi
ympäristö

Markkinointi
kanavat

Informaation kehittäminen

Sisäiset asiakirjat

Päätöksentuki
järjestelmä

Markkinoinnin
tekoäly

Markkinointi
tutkimus

Markkinoinnin informaatiojärjestelmä

Markkinointipäätökset ja kommunikointi

Lähde: Kotler 1994, 126 (mukaillen)

Kuvio 4 sisältää markkinointi-informaation 4 lähdettä, jotka esitellään tarkemmin.

Sisäisillä tiedoilla tarkoitetaan kaikkea yrityksen sisältä löytyvää tietoa, kuten nykyiset ja 

historialliset myyntiluvut, hintalistat, ostoreskontran tiedot, asiakkaiden valitukset ja 

varastoluvut. Markkinoinnin päätöksenteon tukijärjestelmällä (marketing decision 

support system) tarkoitetaan tietokonepohjaisia aputyökaluja, joilla täydennetään ja 

tuetaan päätöksentekijän tekemää päätöstä. (Kotler 1994,127,145).
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Markkinoinnin tekoäly (marketing intelligence) kerää yrityksen tarvitsemaa ‘pehmeää’ 

materiaalia, jonka tarkoituksena on kerätä ideoita ja tunnistaa trendejä ympäristöstä. 

Esimerkkinä tällaisesta materiaalista on lainmuutosehdotukset, kilpailijan uuden tuotteen 

lanseeraus tai uusien kilpailijoitten ilmestyminen. (Palmer & Worthington 1992, 10). 

Tietoa saadaan kauppaj oikaisuista, kirjoista, lehdistä, asiantuntijoilta, 

myyntihenkilökunnan selonteoista ja keskusteluista asiakkaiden, tavarantoimittajien ja 

jakelukanavien kanssa. (Kotler 1994, 129-130).

Jos päätöksentekoon ei ole saatavissa sitä tukevaa erityistä tietoa, niin yrityksen kannattaa 

tehdä markkinointitutkimus, jolla tällainen tieto kerätään. Markkinointitutkimukset 

jaetaan primääriseen ja sekundääriseen tutkimukseen sen sisältämän tiedon perusteella. 

Primäärinen tutkimus suoritetaan, kun kerätään yritykselle sen tarvitsemaa erityistietoa, 

jota ei ole muualla saatavilla. Sekundäärinen markkinointitutkimus hyödyntää jo kerättynä 

olevaa tietoa sitä mahdollisesti uudelleen järjestelemällä. Tällaisia sekundäärisiä lähteitä 

ovat yrityksen itse keräämän tiedon lisäksi kaupalliset on-line palvelut, joita kolmas 

osapuoli tarjoaa, esimerkiksi Kauppalehti (http://kauppalehti.fi) ja CD-ROMit. 

Jälkimmäinen eroaa siinä, että siitä maksetaan kertamaksu, jonka jälkeen yritys voi käyttää 

sitä niin usein ja kauan kuin haluaa, kun taas on-line palvelut rahastavat käytetyn ajan 

suhteen. Lisäksi internet tarjoaa tietoa, joka ei kuitenkaan ole niin nopeasti löydettävissä, 

eikä se anna yhtä hyviä tuloksia kuin on-line palvelut. (O’Connor & Galvin 1997, 48-52).

3.6 Ympäristön trendien kehitys

Tarkkailemalla ympäristön trendejä ja niiden kehitystä pystyy yritys valmistautumaan 

ajoissa ympäristön muutoksiin. Kaupan alalla kehitystä on tutkinut Suomessa erityisesti 

Home (1989 ja 1995), Euroopassa Dawson (1982), Amerikassa Stern ja El-Ansary (1992). 

Home (1989) tutki suomalaisen vähittäiskaupan sopeutumista yhteiskunnan 

rakennemuutokseen 1950-luvulta 1980-luvulle. Tutkimuksen perusteella hän jakoi kaupan 

kehityksen neljään kehitysjaksoon: kasvuvaiheeseen, tasaantumisvaiheeseen,

rationalistumisvaiheeseen ja erikoistavarakaupan elpymiseen (liite 1). Lisäksi Home 

(1995) tutki, kuinka EU-jäsenyys tulee vaikuttamaan suomalaiseen 

päivittäistavarakauppaan (liite 2).
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Dawson (1982) tutki jakelukanavien tulevaisuuden trendejä Euroopassa (liite 3). 

Tutkimuksessa ennustettiin vuonna 2000 mm. työskentelyn tapahtuvan pienissä ryhmissä 

(vrt. tiimityöskentely) ja informaatiovirran korvaavan ihmisten liikkumisen (vrt. 

kannettavat tietokoneet ja puhelimet). Stern ja El-Ansary (1992) tarkastelivat jakelun 

kehitystä Amerikassa ja korostivat mm. ihmisten mukavuuden halua ostoksiin käytetyn 

ajan suhteen (liite 4).

Kaikissa tutkimuksissa oli omia erityispiirteitä, mutta myös paljon yhteistä. Yhteistä näille 

kaikille tutkimuksille oli mm. tietotekniikan hyödyntäminen, voimien keskittäminen 

tehokkuuden parantamiseksi ja kaupan sekä työvoiman polarisoituminen (isot vs. pienet 

myymälät, koulutettu vs. kouluttamaton työvoima).

Samansuuntaisia kehitysnäkymiä kertoo myös eräs uusimmista ja laajimmista 

tutkimuksista kaupan ympäristön trendien (ks. määritelmä sivu 17) kehityksistä. Tämä on 

Delfi Marknadspartnerin tekemä tutkimus vuodelta 1997. Tutkimukseen on haastateltu 

asiantuntijoita kaupan ja teollisuuden alalta (syvähaastattelu), kauppiaita 

(henkilökohtainen haastattelu, 2500 kpl), kaupan ja teollisuuden johtoa (kyselytutkimus, 

400 kpl) sekä kuluttajia (2000 kpl) Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

(Marknadsplats Norden år 2005 1998). Tämän kappaleen tarkoituksena on siis tutkia, 

minkälaiset kehitysnäkymät kaupalle on vuonna 2005 ja minkälaisia skenaarioita voidaan 

näiden pohjalta luoda.

Kehityssuunta pohjoismaisilla markkinoilla on, että yhteistyö eri maiden yritysten välillä 

tulee lisääntymään. Näin yritykset pyrkivät rationaalisiin suuriin ostomääriin, 

tehokkaampaan jakeluun sekä jossain määrin yhteisien tuotemerkkien rakentamiseen. Yhä 

useampi ulkomainen yritys on lanseerannut Suomen markkinoille 1990-luvulla. Kun 

vuonna 1994 ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen 46 kappaletta, vuonna 1995 määrä oli 

noussut jo 104:ään yritykseen. Esimerkiksi syksyllä 1999 Suomeen lanseeraa norjalainen 

kodintekniikan ketju Gigantti, joka toimii jo Norjan lisäksi Ruotsissa ja Tanskassa. 

Suomalaisen yrityksen on siis tarkkailtava ympäristöään maanrajojen yli pystyäkseen 

huomioimaan esimerkiksi mahdolliset uudet kilpailijat jo hyvissä ajoin etukäteen.
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Ympäristön trendit on jaettu pohjoismaisessa tutkimuksessa (Marknadsplats Norden år 

2005 1998) niiden tapahtumistodennäköisyyden perusteella kahteen ryhmään.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne trendit, jotka tapahtuvat joka tapauksessa. Näitä 

kutsutaan TINA-trendeiksi (There Is No Alternative). Toinen ryhmä koostuu trendeistä, 

joiden tiedetään tapahtuvan, mutta ei tiedetä miten ne tapahtuvat. Näitä sanotaan SOUL- 

trendeiksi (Several Options, Uncertainty, Leadership).

TINA-trendit (jotka tapahtuvat joka tapauksessa)

1. Tietotekniikan kehitys tulee olemaan nopeaa ja kattavaa. Erityisesti internetin kehitys 

tulee vaikuttamaan kaupan nykyiseen struktuuriin ja kaupantekomuotoihin. Intemettiä 

voi hyödyntää niin myynnissä, informaation jakelussa kuin yrityssuhteiden 

kehittämisessäkin (extranet). Tietotekniikan integroiminen osaksi luonnollista 

kaupantekoa on oltava itsestäänselvyys.

2. Tehokkuus ja kaupanteon tehostaminen näkyvät pohjoismaisen yhteistyön 

lisääntymisessä ja standardoimisessa. Yhteistyö lisääntyy myös markkinoiden eri 

osapuolien välillä. Keskittyminen ja fuusioituminen on kansainvälinen ilmiö. Roolit 

erikoistuvat niin yritys- kuin toimintatasolla. Henkilökuntaa tullaan vähentämään ja 

yrityksiä poistuu markkinoilta.

3. Kuluttajatietoisuus kasvaa. Ympäristökysymykset eli miten tuotteet on valmistettu ja 

pakattu on ollut ajankohtainen jo useamman vuoden ajan. Nyt kuluttajat ovat entistä 

enemmän kiinnostuneita, kuinka jakelu on järjestetty ja yhteistyötä tarvitaankin jakelun 

optimoimiseksi ja ympäristön lastin vähentämiseksi. Päivittäistavarakaupassa ns. 

funktionaaliset elintarvikkeet eli terveellisemmän ruuan (esim. kolesterolittomat 

margariinit) korostuminen on kuluttajien puolelta tulevaan haasteeseen vastaamista.

4. Älykäs markkinointi vähentää markkinointiin käytettyä kokonaissummaa. Hinnalla 

kilpailemisesta siirrytään muuhun myynninedistämiseen. Markkinointia pyritään 

kohdentamaan esimerkiksi kanta-asiakaskorttien avulla saatavan aikaisemman 

ostokäyttäytymistiedon perusteella ja asiakkaille pyritään tarjoamaan yksilökohtaista 

informaatiota ja persoonallisempaa palvelua. Massamarkkinoinnista siirrytään kohti 

mikro markkinointia. Vaikka markkinaosuutta seurataan edelleen tarkasti, myös 

kuluttajan käyttämää rahamäärää tiettyyn liikkeeseen pyritään nostamaan. Älykäs 

markkinointi edellyttää teollisuuden ja kaupan yhteistyötä yhteisen asiakkaan
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tavoittamiseksi. Pitkäkestoisia tehtäviä ovat tavaramerkkien kehittäminen, 

asiakastietokantojen rakentaminen ja markkinoiden signaalien kerääminen ns. 

markkinaälysysteemiin.

5. Kuluttajasopeutunut myymäläkonsepti on edellytys kilpailukyvylle. Kuluttajien tavat, 

tarpeet ja käyttäytyminen ovat muuttumassa. Tämän päivän kuluttajat eivät ole 

tyytyväisiä jakelukanaviin vaan he haluavat ostotapahtuman olevan hauska ja 

inspiroiva. Kaupan on pysyttävä luomaan positiivinen ostokokemus tarjoamalla 

kuluttajalle lisäarvoa. Vuonna 2005 kuluttajan arvioidaan haluavan sopivassa suhteessa 

niin laatua, palvelua, kokemusta kuin sopivaa hintaakin.

SOUL-trendit (jotka tapahtuvat, mutta epävarmaa on miten)

1. Kuluttajat muuttuvat, mutta mihin suuntaan ja kuinka nopeasti on epäselvää. 

Taloudelliset erot yhteiskunnan jäsenien välillä kasvavat ja tämä johtaa kulutustapojen 

stereotyyppien muuttumiseen. Kuluttajat tulevat olemaan entistä muuttuvaisempia ja 

ennalta arvaamattomampia käyttäytymisessään. Heidän valinnanvapautensa kasvaa. On 

epävarmaa, kuinka kuluttajien asenteet tavaramerkkeihin kehittyy. Toisaalta entistä 

monimutkaisemman ostoprosessin voidaan ajatella johtavan lisääntyvään 

merkkiuskollisuuteen. Massamarkkinointiin aletaan olla kyllästyneitä ja kuluttajat 

haluavatkin tulla mieluummin käsitetyksi yksilöinä.

2. Ruokailutavat muuttuvat aikaa säästävään ja korkeamman laadun suuntaan. Lisäksi 

helppous argumentti vahvistuu. Ruokaa halutaan ostaa valmispakkauksissa, joka on 

helposti ja nopeasti lämmitettävissä. Epävarmaa on, tuleeko ravintoloissa syönti 

kasvamaan vai tarjoavatko kaupat tulevaisuudessa enemmän nopean ruokailun 

mahdollisuuksia (esim. lämpimän aterian ostaminen).

3. Vaikka kuluttajat yhä enemmän määräävät suunnan, niin myös toimialan muut 

osapuolet voivat vaikuttaa kehitykseen. Mitkä nämä toimialan prioriteetit ovat? 

Panostetaanko kustannustehokkuuteen vai lisäarvojen, kuten tavaramerkkien ja 

konseptien, kehittämiseen? Todennäköisesti tavaramerkit tulevat muuttumaan ja uusia 

markkinoita (itään päin) pyritään valloittamaan, mutta kuinka suurilla resursseilla?

4. Verkkokauppa eli ns. home-shopping tulee kasvattamaan merkitystään tulevaisuudessa. 

Nopea tietotekniikan kehitys antaa kuluttajalle mahdollisuuden tilata tavaroita 

yksinkertaisemmin interaktiivisista medioista. Kuluttajat tulevat olemaan entistä



27

kiireisempiä. Kuinka verkkokauppa sitten kehittyy riippuu logistiikasta eli kuinka 

edullisesti tavara saadaan toimitettua asiakkaan kotiovelle. Osan mielipide on, että 

kustannukset ovat sen verran korkeita, että verkkokauppa ei pysty kilpailemaan 

perinteisten kauppojen kanssa. Yleinen mielipide on, että logistiikka on järjesteltävissä 

ja verkkokaupasta tulee entistä yleisempää. Interaktiiviset mediat tarjoavat kuluttajille 

myös mahdollisuuden vaivattomampaan hintojen vertailuun, mikä johtaa hintojen 

samankaltaistamiseen ja muiden kilpailukeinojen, kuten laadun, palvelun ja 

ostokokemuksien, korostumiseen.
5. Uudet roolien jaot tulevat kauppaan. Ennen arvoketjun osapuolten tehtävät ja roolit 

olivat ennalta määrätyt: tiettyjä asioita piti tehdä, kun taas toisia ei saanut tehdä. 

Tulevaisuuden roolit ovat seuraavanlaisia. Valmistajat valmistavat tuotteita 

kustannustehokkaasti oikeaan hintaan ja tiettyjen annettujen erityispiirteiden mukaan. 

He erikoistuvat joidenkin markkinoiden osapuolten valmistajaksi. 

Tavaramerkkitoimittajat kehittävät voimakkaita tavaramerkkejä ja myyvät tuotteita 

panostaakseen edelleen tavaramerkin rakentamiseen. Jakelijat varmistavat tehokkaan 

tavaravirran eri osapuolten välillä matkalla kuluttajalle. Uusia jakelijoita ilmestyy 

markkinoilla hyödyntäen informaatioteknologian mahdollisuuksia. Muut uudet 

osapuolet pyrkivät aikaansaamaan houkuttelevia edellytyksiä kuluttajille ostaa 

päivittäisiä tavaroita. ECR:n filosofian mukaan yhteistyö jakeluketjussa tulee olemaan 

luonnollinen osa kaupantekoprosessia. Roolin valinta ja strategisten 

yhteistyökumppanien valinta on tärkeä päätös, joka on tehtävä pikimmiten. Epävarmaa 

on, kuinka tarkasti nämä uudet roolit määritellään ja kuka näistä tulee olemaan 

johtavassa asemassa.

Näiden trendien pohjalta on luotu kolme eri skenaariovaihtoehtoa, miltä tulevaisuus 

vuonna 2005 kaupan alalla näyttää. Skenaarioiden tarkoituksena ei ole ennustaa täysin 

tulevaisuuden tapahtumia, vaan herättää ajatuksia ja ideoita.

1. Mukava tulevaisuus. Monet edellä kuvatuista trendeistä ovat vahvistuneet, eikä suuria 

muutoksia ole tapahtunut. Suuren osan mielestä kehitys on ollut odotuksien mukaista. 

Olemassa olevat trendit ovat voimistuneet, kotimaisilla markkinoilla markkinoiden 

osapuolet ovat säilyttäneet asemansa ja pohjoismainen yhteistyö on yhteinen

tulevaisuuden suunta.
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2. Informaatioteknologia ohjaa - kaupungistuneet markkinat. Tietotekniikan kehitys on 

ollut odotettua nopeampaa ja se on vaikuttanut oletettua enemmän koko 

päivittäistavarakauppa-alalla. Pohjoismaat ovat muodostaneet yhteisen kotimarkkina- 

alueen, kuluttajat ovat urbanisoituneita ja tietotekniikka ohjaa koko supertehokasta alaa.

3. Pieni vallankumous - ihminen pääroolissa. Suurin osa trendeistä viittaa muutoksesta 

tietotekniikan ohjaamaan urbanisoituneeseen yhteiskuntaan. Mutta suuret 

kuluttajajoukot ovatkin sitä mieltä, että tämä kehitys on liian nopeata ja he ovat 

tyytymättömiä yhteiskunnan kehitykseen. Tämä näkyy mm. muuttona kaupungin 

keskustan huoneistoista omilla puutarhoilla varustettuihin taloihin syrjäseuduille tai 

kuluttajien tietoisena valintana boikotoida suurimpien ketjujen liikkeitä ja ravintoloita. 

Pohjola koostuu monista paikallisista markkina-alueista, arvosuuntautuneista 

kuluttajista ja palamaisista toimialoista, joita ihmisten tarve ohjaa.

Nämä trendit on laadittu päivittäistavarakaupan näkökulmasta, mutta asioiden yleisyyden 

vuoksi ne lienee yleistettävissä myös erikoistavarakauppaan. Trendit ja skenaariot 

tarjoavat arvokasta tietoa ympäristöstä ja helpottavat ympäristön muutoksien seurannassa 

ja arvioinnissa. Trendejä tulee kuitenkin arvioida kriittisesti, kuten osoittaa esimerkki 

kuluttajien ns. ympäristötietoisuudesta kodinkoneiden kierrätyksessä. Suomen ainoa 

teollisesti sähkö- ja elektroniikkaromua käsittelevä yritys, Kuusankoski Oy, nosti vuoden 

1999 alusta käsittely maksujaan, minkä seurauksena ihmiset kantavat vanhat 

kodinkoneensa mieluummin yöllä kodintekniikkaliikkeen pihalle kuin maksavat nousseen 

maksun (Helsingin Sanomat 16.2.1999). Ympäristön huomioon ottaminen usein maksaa, 

mutta kaikki ihmiset eivät ole siihen valmiita.

3.7 Ympäristöanalyysien apuväline: SWOT-analyysi

Liiketoiminnan strategisen suunnittelun toisessa vaiheessa (ks. sivu 12) olevalla 

ympäristöanalyysillä eli sisäisellä ja ulkoisella analyysillä on siis kaksi tehtävää. 

Ensinnäkin sen tulee kertoa, mikä on yrityksen tämänhetkinen strateginen asema. Toiseksi 

sen tulee kertoa niistä tulevaisuuden trendeistä, jotka mahdollistavat (tai uhkaavat) 

yrityksen taloudellisten pyrkimysten toteutumisen. (Lahti 1988, 25).
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SWOT muodostuu sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), 

Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Kaksi ensimmäistä viittaavat yrityksen 

sisäiseen analyysiin, jonka tarkoituksena on kausittain tutkia, onko yrityksellä tarvittavat 

resurssit ulkoisen ympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kaksi jälkimmäistä, eli 

mahdollisuudet ja uhat, viittaavat ympäristön tarkkailuun ja mahdollisten voiton 

mahdollisuuksien kartoittamiseen. (Kotler 1994, 80-81).

Markkinoinnin mahdollisuus määritellään tarpeen alueeksi, jonka yritys voi täyttää voittoa 

tuottaen. Nämä mahdollisuudet luokitellaan niiden houkuttelevuuden ja onnistumisen 

todennäköisyyden perusteella.

Kuvio 5: Mahdollisuuksien matriisi
ONNISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

HOUKUTTELEVUUS

Suuri Pieni

Suuri

Pieni

Lähde: Kotler 1994, 80

Parhaimmat mahdollisuudet sijaitsevat vasemmassa yläkulmassa. Näiden 

mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tulisi johdon tehdä suunnitelma. Tämä voisi olla 

vaikka panostaminen älykkääseen markkinointiin. Oikeassa alakulmassa sijaitsevat 

mahdollisuudet ovat liian vähäisiä hyödynnettäväksi. Ylä-oikealle ja ala-vasemmalle 

sijoittuvia mahdollisuuksia tulisi seurata niiden mahdollisen houkuttelevuuden tai 

onnistumisen todennäköisyyden parantumisesta. Esimerkiksi yrityksen voisi tarkkailla, 

kuinka verkkokauppa tulee kehittymään ja kuinka sen hyödyntäminen sopii sen 

liiketoimintaan.

Ulkoisen ympäristön aiheuttama uhka on epäsuotuisan trendin tai kehityksen tuoma 

haaste, joka ilman suojaavaa markkinoinnin toimintaa voisi johtaa myynnin tai voiton
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vähenemiseen. Uhat määritellään niiden vakavuuden ja tapahtumisen todennäköisyyden 

perusteella.

Kuvio 6: Uhkien matriisi
TAPAHTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

VAKAVUUS

Lähde: Kotier 1994, 81

Suuri Pieni

Suuri

Pieni

Ylhäälle vasemmalle sijoittuvat suurimmat uhat, sillä ne vahingoittavat yritystä vakavasti 

ja niillä on suuri todennäköisyys sattua. Näille uhille yrityksen tulee laatia suunnitelma: 

Mitä voidaan tehdä ennen kriisiä ja mitä sen aikana? Esimerkiksi toimialalla muut 

yritykset ovat muuttaneet myymäläkonseptejaan kuluttajaystävällisempään muotoon, 

mutta yritys itse on vielä idea-asteella. Jos muutosta ei saada liikkeelle, kilpailijat vievät 

yrityksen asiakkaat. Ala-oikealle sijoittuvat uhat ovat vähäisiä ja ne voidaan sivuuttaa. 

Ylä-oikealle ja ala-vasemmalle sijoittuvia uhkia tulee tarkkailla huolellisesti siltä varalta, 

että ne kehittyisivät kriittisiksi. Esimerkiksi yrityksen on tarkkailtava mahdollisia uusia 

rooleja kaupan alalla. Kuinka nopeasti muutos tapahtuu ja mitä yritys voi tehdä 

vaikuttaakseen muutosta haluamaansa suuntaan?

Yhdistämällä liiketoiminnan mahdollisuuksien ja uhkien analyysit saadaan kokonaiskuva 

liiketoiminnan houkuttelevuudesta. Ideaalisella liiketoiminnalla on suuret mahdollisuudet, 

mutta pienet uhat. Spekulatiivinen liiketoiminta kohtaa suurien mahdollisuuksien lisäksi 

suuret uhat. Taantuvalla liiketoiminnalla on pienet uhat, mutta myös pienet 

mahdollisuudet. Ongelmallisessa liiketoiminnassa on pienet mahdollisuudet ja suuret uhat 

(Kotler 1994, 81). Ks. kuvio 7.
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Kuvio 7: SWOT-analyysin strategiset vaihtoehdot

YRITYKSEN HEIKKOUDET YRITYKSEN VAHVUUDET

YMPÄRISTÖN

MAHDOLLISUUDET

1
Mahdollisia strategian toteutuksen

rajoituksia

2

Strategian suunnittelun

lähtökohta
X---------------------------------------

YMPÄRISTÖN UHAT 3 /
Mahdollisia kriisitekijöitä

z4

Mahdollisia strategian toteutuksen

rajoituksia

Lähde: Lahti 1988, 26

Yrityksen ympäristö on monimutkainen ja muuttuu koko ajan. Koska kaikkia asioita ja 

tapahtumia on vaikea hahmottaa, kannattaa yrityksen keksittyä niihin asioihin, jotka ovat 

sen liiketoiminnan kannalta tärkeitä. Yllä kuvattu SWOT-analyysi antaa teoreettisen 

kehikon tällaiseen tarkasteluun.

3.8 Yhteenveto

Tässä kappaleessa on tutkittu ympäristöanalyysiä osana markkinoinnin strategista 

suunnittelua ja kysymykseen ’mitä on ympäristöanalyysi' on pyritty antamaan vastaus. 

Kappaleessa on tarkasteltu miten monimutkainen ympäristö voidaan jakaa makro- ja 

mikroympäristöön. Yleiseen eli makroympäristöön kuuluvia tekijöitä ovat demografinen, 

taloudellinen, teknologinen, poliittinen ja lainmukainen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen 

ympäristö (Czinkota & Ronkainen 1998, Kotler 1994, Jain 1993, Palmer & Worthington 

1992, Stanton & Futrell 1987). Kilpailu- eli mikroympäristöön kuuluvat taas asiakkaat, 

kilpailijat, tavarantoimittajat sekä markkinoinnin välikädet eli jakelukanavat (Kotler 1994, 

Porter 1980). Dill (1958; ref. Bourgeois 1980, 35) lisää näihin vielä sidosryhmät eli 

hallinnon edustajat, yhdistykset ja yritysten väliset yhdistykset. Kappaleessa 4 tullaan 

käsittelemään kilpailuympäristöä tarkemmin ja tässä kappaleessa on tutkittu, miten se 

sijoittuu ympäristöanalyysiin. Lopuksi tässä kappaleessa on tutkittu kaupan ympäristön 

trendien kehitystä ja esitelty SWOT-analyysi yritysjohdon työkaluna helpottamaan 

yritykselle tärkeimpien trendien erottamista.
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4. KILPAILUTILANNE AN AL Y Y SI

Strategisessa kirjallisuudessa on kaksi kilpailevaa mallia kilpailuedusta (Hyvönen 1993, 5; 

Lado ym. 1992, 77). Ensimmäinen muodostuu Industrial Organization -teorian pohjalta, 

jonka mukaan markkinat tai toimialan rakenne asettavat yrityksille paineita, joihin 

yrityksen tulee vastata parhaan kykynsä mukaan (Bain 1968; Scherer 1980; ref. Hyvönen 

1993 5). Tämä tarkoittaa, että yrityksen suoritus ei riipu sen harjoittamasta strategiasta, 

vaan ainoastaan toimialan rakenteesta. Kilpailuetujen kehittämiseen liittyvät liikkuvuuden 

esteet, jotka estävät yritystä muuttamasta strategista asemaansa. Nämä liikkuvuuden esteet 

määrittelevät strategiset ryhmät, joihin toimiala voidaan jakaa. Toisaalta kilpailutapa 

strategisten ryhmien jäsenien välillä vahvistaa näitä liikkuvuuden esteitä. (Day & Wensley 

1983, 12-13). Johdon tehtävänä on analysoida toimialan rakennetekijöitä ja valita sitten 

paras mahdollinen strategia, jolla saavutetaan ylivoimainen suoritus (Porter 1980,4).

Toinen on resurssipohjainen näkemys, jonka mukaan yksittäisen yrityksen käytös (taidot 

ja resurssit) vaikuttaa sen kilpailuetuun toisiin yrityksiin nähden. Tämä teoria painottaa 

yrityksen johdon toimintaa kilpailuetujen saavuttamisessa. (Day & Wensley 1988, 3; 

Aaker 1995, 174-175). Koska kumpikaan näistä teorioista ei ole täydellinen, niin parhain 

tulos saavutetaan näiden kahden teorian yhdistelmällä.

Kilpailuetuja voidaan tarkastella joko asiakkaan tai kilpailijoiden näkökulmasta. 

Asiakassuuntautuneessa näkemyksessä taistelu käydään lopullisesta asiakkaasta. Tässä 

oletetaan, että asiakkaat tietävät mitä he haluavat ja että markkinatutkimuksilla saadaan 

selville potentiaalisten asiakkaiden halut. Lisäksi uskotaan, että tyytyväinen asiakas 

palkitsee yrityksen toistuvilla ostoilla ja että kilpailevien tarjouksien erot ovat riittävän 

isoja ollakseen tärkeitä asiakkaalle. Nämä oletukset voivat kuitenkin olla kyseenalaisia. 

Kilpailijasuuntautuneessa näkemyksessä asiakas nähdään lopullisena palkintona, joka 

saavutetaan kilpailijoiden kustannuksella useammilla tavoilla kuin vain tarjoamalla 

parhaat tuotteet asiakkaan tarpeisiin. (Oxenfeldt & Moore 1978; ref. Day & Wensley 1983, 

8). Asiakkaat eivät pysty määrittelemään, miten yritys on kilpailuetunsa saavuttanut (Day 

& Wensley 1988, 8), joten tässä tutkielmassa tarkastellaan asioita jatkossa 

kilpailijasuuntautuneesta näkökulmasta.
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Tässä kappaleessa tarkastelemme ensin toimialan rakennetta, joiden tekijöihin yritys ei siis 

voi olennaisesti vaikuttaa. Sitten tarkastelemme resurssipohjaista näkemystä, jossa 

yrityksellä on vaikutusvaltaa itse vaikuttaa kilpailuetujensa kehittymiseen. Lopuksi 

tutkimme, miten yritys voi ylläpitää kilpailuetujansa ja mitkä ovat ketjun 

kilpailumahdollisuudet.

4.1 Kilpailutilanteen määrittäminen ja arviointi

4.1.1 Kilpailun luonne

Kilpailuympäristön analysointi alkaa markkinoiden määrityksellä, kenen kanssa yritys 

oikeastaan kilpailee? Vaarana on, että yritys määrittelee kilpailijansa liian suppeasti tai 

toisaalta pyrkii ottamaan kaikki huomioon. Kilpailussa voidaan erottaa neljä eri tasoa, 

jotka erottavat kilpailijat niiden luonteen perusteella.

Brändikilpailussa yritys näkee kilpailijoinaan muut yritykset, jotka tarjoavat samanlaista 

tuotetta ja palvelua samoille asiakkaille samaan hintaan. Kodintekniikka-alalla tämä 

tarkoittaa, että Expert kilpailee muiden kodinkoneketjujen eli Mustan Pörssin ja Teknisten 

kanssa. Alakohtaisessa kilpailussa yritys kilpailee kaikkien samaa tuotetta tai saman 

ryhmän tuotetta valmistajien kanssa. Tämä tarkoittaa, että Expert kilpailee myös 

tavaratalojen, ketjuun kuulumattomien muiden erikoisliikkeiden, rautakauppojen, 

postimyyntiyritysten, keittiökalustekauppojen ja intemet-kauppojen kanssa. 

Tapakilpailussa (form competition) yrityksen kilpailijoita ovat kaikki yritykset, jotka 

tarjoavat asiakkaille samaa palvelua. Esimerkiksi viihde-elektroniikassa (televisio) Expert 

kilpailee elokuvateattereiden kanssa. Yleisessä kilpailussa yritys kilpailee kuluttajien 

ostovoimasta kaikkien yritysten kanssa. Expertin tulisi ottaa huomioon myös muitten 

kulutushyödykkeiden valmistajat, esimerkiksi ulkomaan lomia myyvät matkatoimistot ja 

kotien sisustusliikkeet. (Kotler 1994, 225).

4.1.2 Kilpailuun vaikuttavat voimat

Yritys ei kilpaile kuitenkaan ainoastaan muiden yritysten kanssa vaan, kuten jo 

kappaleessa 3 kävi selville, yrityksen kilpailuympäristö koostuu eri osapuolista. Monet
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tutkijat ovat määritelleet tämän kilpailuympäristön melko samalla tavalla (ks. kappale 3.4), 

mutta Porter (1980, 4) on koonnut nämä osapuolet samaan kuvioon (kuvio 8).

Kuvio 8: Viiden kilpailuvoiman malli

Substituutit

Alalle tulijat

Toimialan kilpailuTavarantoimittajat

Lähde: Porter 1980, 4

Potentiaaliset uudet kilpailijat. Uudet kilpailijat voivat olla erityyppisiä. Se voi olla 

yritys, joka aikaisemmin on toiminut toisessa markkinasegmentissä, mutta nyt laajenee 

uusille markkinoille, esimerkiksi paikallinen bussiyhtiö laajenee valtakunnalliseksi. Uusi 

kilpailija voi kilpailla epäsuorasti, esimerkiksi makeisyritys alkaa verrata itseään jäätelön 

valmistajan kanssa. Molemmat tarjoavat kuluttajille makeaa herkkua. Uusi kilpailija voi 

olla entinen asiakas, joka alkaa valmistaa itse tuotteita, esimerkiksi olutpanimo alkaa itse 

valmistaa pulloja. Lisäksi uutta kilpailua voi odottaa tavarantoimittajien puolelta, 

esimerkiksi piilolinssien valmistaja avaa oman optikkoliikkeen. (Guiltinan & Paul 1991, 

90).

Ostajat kilpailevat toimialan kanssa pakottamalla hinnat alas, vaatimalla parempaa 

palvelua tai korkeampaa laatua sekä kilpailuttamalla yrityksiä. Ostajilla on sitä enemmän 

valtaa, mitä keskittyneempiä he ovat ja mitä suurempia määriä he ostavat verrattuna 

myyjän myyntimääriin. Ostajan neuvotteluvoimaa lisääviä tekijöitä ovat myös mm. 

homogeeniset tuotteet, täydellinen informaatio ja alhaiset myyjän vaihtokustannukset. 

Lisäksi, jos tuote on kallis, ostajat voivat integroitua taaksepäin ja ostettu tuotelaatu on 

ostajan tuotteelle yhdentekevää, ostajat kasvattavat neuvotteluvoimaansa. (Porter 1980, 

24-26).

Substituutit. Kaikki yritykset kilpailevat laajassa mielessä korvaavia tuotteita valmistavien 

yritysten kanssa. Nämä substituutit asettavat hintakaton yrityksen tuotteille. Yritys ei voi
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siis nostaa hintaa äärettömiin, sillä hinnan noustessa liian korkealle asiakkaat siirtyvät 

ostamaan korvaavia tuotteita. (Porter 1980, 23). Esimerkkinä voidaan mainita OPECin 

öljyn hinnan korotukset 1970-luvulla, jonka seurauksina muita energianlähteitä on alettu 

tutkia ja hyödyntää.

Tavarantoimittajat voivat uhkailla toimialaa nostamalla hintoja tai alentamalla tuotteiden 

laatua. He pystyvät tähän, jos heitä on vain muutamia, he ovat keskittyneitä, substituutteja 

ei ole, toimiala ei ole heidän tärkeimpiä asiakkaita, tuote on asiakkaalle tärkeä, 

vaihtokustannukset ovat olemassa ja he voivat integroitua eteenpäin. Tällaisia ovat 

esimerkiksi hyvin järjestäytynyt työvoima. (Porter 1980, 27-28).

Toimialan kilpailun intensiivisyys riippuu keskittyneisyydestä eli alalla toimivien 

kilpailijoiden lukumäärästä ja koosta, kilpailijoiden samankaltaisuudesta/erilaisuudesta 

(=hinta- vai laatukilpailua), tuotteiden erilaisuudesta, ylikapasiteetista ja alalta lähdön 

esteistä sekä kustannusrakenteesta (mahdolliset suurtuotannon edut ja kiinteät/muuttuvat 

kustannukset). (Grant 1998, 61-63). Toimialan houkuttelevuutta voidaan arvioida 

erilaisten tunnuslukujen avulla, yksi tällainen on ROE (=Retum On Equity) (Grant 1998, 

55). ROE:lla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon osakkeelle maksetaan osinkoa ja mikä on 

tämän osingon suhde osakkeen kirjanpitoarvoon (Brealey & Myers 1988, 53).

On muistettava, että kilpailu on dynaaminen prosessi, joka muuttaa toimialan rakennetta. 

Näin ollen tasapainoa ei koskaan saavuteta ja toimialan rakenne muotoutuu jatkuvasti. 

Tätä muutosprosessia voi tarkastella esimerkiksi elinkaarimallin avulla (Grant 1998, 71), 

joka esitellään seuraavassa kappaleessa.

Home (1995, 43) on hyödyntänyt Porterin mallia tutkiessaan Suomen

päivittäistavarakaupan kilpailutilannetta. Hän haastatteli 17 päivittäistavarakaupan 

asiantuntijaa vuosina 1994-1995, joiden perusteella saatiin seuraavanlaiset johtopäätökset. 

Ulkomaiset ketjut koettiin uusien kilpailijoiden uhiksi, mutta ketjujen tulemista Suomeen 

pidettiin kuitenkin epätodennäköisenä johtuen pienistä, kilpailluista ja syrjässä olevista 

markkinoista. Substituutteja päivittäistavarakaupalle ovat pienessä määrin matkailijoiden 

lisääntynyt savukkeiden ja oluen tuonti sekä maatilojen suoramyynti. Suuremmassa 

määrin kauppoihin vaikuttavat kioskien ja huoltoasemien päivittäistavaramyynti johtuen
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niiden aukioloajoista. Sähköinen kaupankäynti päivittäistavarakaupassa ei ole vielä 

ajankohtainen, vaan sitä pidettiin tulevaisuuden jakelumuotona. Tavarantoimittajien valta 

vähenee johtuen tavaranhankinnan vaihtoehtojen lisääntymisestä ja kauppaketjujen 

ostovolyymistä. Toisaalta arvioitiin, että teollisuuden ja kaupan yhteistyö kasvaa, jotta 

kotimainen toiminta voisi olla kilpailukykyistä ulkomaiseen nähden. Kuluttajien valta 

kasvaa johtuen osaksi nykyisistä järjestelmistä, joiden avulla kauppa saa yhä enemmän 

tietoa kuluttajan käyttäytymisestä ja ostotottumuksista. (Home 1995,42-46).

4.1.3 Elinkaarimalli

Elinkaariteorian tyypillinen muoto on tuotteen elinkaari, mutta idea on siirrettävissä 

kuvaamaan myös toimialan kehitystä, sillä kun toimiala siirtyy elinkaaren vaiheesta 

toiseen, kilpailun luonne, ja samalla yrityksen menestysstrategia, muuttuvat. Teoriassa on 

joitakin rajoitteita, esimerkiksi toimialan kehitys on harvoin niin säännönmukaista kuin 

elinkaariteoriassa esitellään. Ilmeistä on, että toimialan syntyminen ja kasvu on nopeaa, 

mutta kyllästymisvaihe pitkä. Toimialat eivät myöskään laskuvaiheessa kokonaan kuole, 

vaan laskua seuraa uusi kyllästymisvaihe jne. Rajoitteista johtuen elinkaariteorian 

keskeisin käyttötapa on kohteena olevan toimialan nykyisen elinkaaren vaiheen 

tunnistaminen ja seuraavan vaiheen analysoiminen. (Lahti 1988, 96-97).

Elinkaarimalli käsittää neljä vaihetta: esittely, kasvu, kypsyys ja lasku, jotka on esitelty 

kuviossa 9 (mm. Lahti 1987, 97; Abell & Hammond 1979, 60). Nämä eri vaiheet 

määritellään myynnin volyymin ja ajan perusteella. Toisaalta monimutkaisempiakin 

elinkaarimalleja on kehitelty, esimerkiksi Hofer ja Schendel (1978, 107) esittelevät 

seitsemänvaiheisen elinkaaren, jossa jo neljän mainitun vaiheen lisäksi on tervehdyttävä 

karsiutuminen (kasvun ja kypsyyden välissä), kyllästyminen (kypsyyden ja laskun välissä) 

sekä toinen kyllästyminen (laskun jälkeen). Koska elinkaarimallin tarkoituksena on 

yrityksen toimialan vaiheen tunnistaminen ja seuraavan ennakointi, on järkevämpää pitää 

malli mahdollisimman yksinkertaisena selvyyden takia. Sen tähden tarkastelemme tässä 

tutkielmassa neljävaiheista elinkaarimallia.
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Kuvio 9: Elinkaarimalli

KasvuvaiheKehitysvaihe

LaskuvaiheKypsyysvaiheMyynnin volyymi

Lähde: Abell & Hammond 1979, 60

Kehitysvaiheessa myynnin volyymi kehittyy hitaasti, mutta kasvuvaiheessa myynti kasvaa 

rajusti. Kypsyysvaiheeseen tultaessa markkinat kasvavat edelleen, mutta hitaammin ja 

laskuvaiheessa myynnin volyymin kasvu kääntyy negatiiviseksi.

Kuvioon 10 on koottu tuotteen elinkaaren eri vaiheet ja näissä eri vaiheissa olevien 

toimialan menestystekijät. Esimerkiksi kypsässä vaiheessa olevalla toimialalla markkinat 

eivät vedä enää niin hyvin, jakelu on intensiivistä ja kilpailu kovaa. Hinnat ja samalla 

voitto ovat alhaisia. Yrityksillä on sopivasti kapasiteettia tyydyttää markkinoiden tarve ja 

tuotteet ovat korkealaatuisia. Kriittisenä kilpailukeinona toimii segmentointi ja 

erilaistaminen.

Kuvio 10: Toimialan menestystekijät elinkaaren eri vaiheissa

Esittely Kasvu Kypsyys Lasku
Markkinat kehittyvät kasvavat bulkkiutuvat erikoistuneet
Jakelutie selektiivinen intensiivinen intensiivinen selektiivinen
Kilpailijat harvoja muutamia useita harvoja
Hinta korkea keskimääräinen alhainen nouseva
Voitto keskimääräinen korkea alhainen nouseva
Kriittinen
kilpailukeino

mainonta /
innovaatiot

mainonta /
tavaramerkki

segmentointi /
differointi

palvelu /
uudisteet

Tuotelaatu heikko hyvä erinomainen vaihteleva
Kapasiteetti yli kysynnän alle kysynnän sopivasti liikaa

Lähde: Porter (1980) & Smallwood (1984); ref. Lahti 1988, 97

Nämä toimialan menestystekijät, kuten kuviossa 11, selviävät kysymällä ensinnäkin ketkä 

ovat yrityksen asiakkaat ja mitä he haluavat ja toiseksi, mitä yritys voi tehdä selvitäkseen
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kilpailusta (Grant 1998, 76). Toimialan menestystekijöitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin 

sellaisia, jotka ovat strategisesti välttämättömiä yritykselle eli ilman näitä yritys ei tulisi 

toimeen. Nämä tekijät eivät kuitenkaan taijoa sille kilpailuetua muihin nähden. Toiset 

menestystekijät, joita kutsutaan strategisiksi vahvuuksiksi, tarjoavat perustan 

kilpailuedulle. (Aaker 1995, 100).

Kuvio 11 : Menestystekijöiden tunnistaminen

Mitä asiakkaat haluavat? Miten menestyä kilpailussa'?

Menestystekijät

Välttämättömyydet menestymiselle

Kilpailun analysointi
• mikä ajaa kilpailua?
e mitkä ovat kilpailun 
pääulottuvuudet
• miten intensiivistä se on?
• miten saavuttaa ylivoimainen 
kilpailuasema?

Kysynnän analysointi
» ketkä ovat asiakkaitamme?

mitä he haluavat?

Lähde: Grant 1998, 78

Esimerkkinä tällaisesta lähestymistavasta voidaan ottaa supermarketit (Amerikassa). 

Asiakkaat haluavat alhaisia hintoja, kätevää sijaintia, monipuolista tuotevalikoimaa (jossa 

on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet), tuoreutta, puhtautta, palvelua ja miellyttävää 

ilmapiiriä. Kilpailu on keskittynyttä ja markkinat paikallisia, kuluttajien hintaherkkyys 

rohkaisee kovaan hintakilpailuun, neuvotteluvoiman käyttö vaikuttaa huomattavasti 

sisäänostohintoihin ja toiminnoissa sekä mainonnassa on suurtuotannon etuja. 

Menestystekijät ensinnäkin alhaisten kustannusten operaatioissa vaativat toiminnallista 

tehokkuutta, isoja tehokkaita myymälöitä, suuria sisäänostomääriä (neuvotteluvoima) ja 

alhaisia palkkakustannuksia. Toiseksi erikoistumisessa menestystekijät ovat suuret 

myymälät, jotka mahdollistavat laajan tuotevalikoiman, kätevä sijainti ja hyvät 

pysäköintimahdollisuudet. (Grant 1998, 77).

Toimialan houkuttelevuutta voidaan analysoida kilpailun voimakkuuden, ostajien 

keskittyneisyyden ja kilpailijoiden suhteellisen koon (ovatko kilpailijat samankokoisia —►
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kilpailu kovempaa), alalle tulon ja alalta lähdön esteiden, pääomaintensiivisyyden, 

vertikaalisen integraation, arvonlisän, suuruuden ekonomian ja oppimiskäyrän, 

teknologisen muutoksen sekä tuote-erilaistamisen avulla. (Hofer & Schendel 1978, 125- 

139).

4.1.4 Strategiset ryhmät

Kuten jo todettiin, yrityksen tulee määritellä kilpailijansa. Koska kaikkia kilpailijoita ei 

voida resurssien puutteessa analysoida, niin strategisten ryhmien tunnistaminen auttaa 

tärkeimpien kilpailijoiden tunnistamisessa. Strateginen ryhmä on toimialan osaryhmä, 

jonka avulla voidaan ymmärtää yritysten välisiä kannattavuuksien eroja (Oster 1994, 81). 

Strategisten ryhmien käytön tarkoituksena onkin arvioida eri ryhmien kiinnostavuutta ja 

tunnistaa ne omaisuudet ja taidot, joita tarvitaan menestyksekkääseen kilpailuun ryhmässä 

(Mascarenhas & Aaker 1989, 475).

Strateginen ryhmä koostuu yrityksistä, jotka harjoittavat samankaltaista kilpailustrategiaa, 

esimerkiksi he käyttävät samoja jakelukanavia ja panostavat mainontaan. Nämä yritykset 

muistuttavat ominaisuuksiltaan toisiaan esimerkiksi koon ja aggressiivisuuden mukaan. 

Lisäksi strategisen ryhmän yrityksillä on samankaltaiset omaisuudet ja taidot, kuten 

esimerkiksi tuotelaatu. (Aaker 1995, 67).

Strategisten ryhmien välillä on liikkuvuuden esteitä, jotka estävät yrityksiä liikkumasta 

strategisesta ryhmästä toiseen, koska ne aiheuttavat huomattavia kustannuksia, vaativat 

paljon aikaa ja saavutettu tulos on epävarma (Mascarenhas & Aaker 1989, 475). Nämä 

liikkuvuuden esteet ovat elintärkeitä, sillä yksi mahdollisuus kehittää pysyvä kilpailuetu 

on harjoittaa strategiaa, joka on suojattu kilpailulta omaisuudella ja taidoilla, jotka 

edustavat esteitä kilpailijoita kohtaan. Jokaisella strategisella ryhmällä on omat 

kilpailuetunsa ja oma tapansa kilpailla. (Aaker 1995, 68).

Tällaisia liikkuvuuden esteitä ovat alalle tulon ja alalta poistumisen esteet. Ilman näitä 

alalle tulon esteitä yritysten menestyksekkäät strategiat kopioitaisiin helposti uusien 

yritysten tullessa alalle. Näin yritysten voittomarginaalit kaventuisivat. Jos taas alalta 

poistumisen esteet ovat korkeat ei ylikapasiteetti pääse purkautumaan ja yritykset
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kilpailevat intensiivisesti. Mitä suuremmat alalle tulon esteet ja mitä pienemmät alalta 

poistumisen esteet ovat, sitä menestyksekkäämpi on toimiala. (Lahti 1988, 104-105). 

Yleisesti kaikkia niitä esteitä, jotka estävät yritystä liikkumasta toisesta strategisesta 

asemasta toiseen, voidaan kutsua liikkuvuuden esteiksi. Nämä liikkuvuuden esteet 

tarjoavat yhden suurimmista syistä, miksi jotkut yritykset toimialalla ovat kannattavampia 

kuin toiset. (Porter 1980,132-134).

Alalle tulon esteitä ovat suurtuotannon edut, tuotteen erilaistaminen, 

siirtymis/vaihtokustannukset, kustannusedut, pääsy jakelukanaviin, pääoman tarve, 

hallituksen politiikka (Porter 1980, 132), brandi, asiakasuskollisuus (Mascarenhas & 

Aaker 1989, 475-476), sekä lailliset ja poliittiset esteet (esim. kiintiöt) (Hofer & Schendel 

1978, 128). Lisäksi uusi kilpailija arvioi, miten alalla olevat kilpailijat reagoivat sen 

tuloon. Jos on odotettavissa voimakasta reagointia, voi uusi kilpailija harkita jollekin 

toiselle alalle siirtymistä, jossa vastus ei ole niin voimakas. (Grant 1998, 60). Nämä alalle 

tulon esteet eivät ainoastaan suojele strategista ryhmää muiden yritysten toimialalle 

tuloon, vaan tarjoavat myös esteitä strategisen aseman vaihtoon ryhmästä toiseen. Vaikka 

alalle tulon esteet olisivatkin korkeat, voi yritysten kannattavuus olla heikko johtuen 

intensiivisestä kilpailusta ryhmän sisällä (Mascarenhas & Aaker 1989, 482).

Alalta lähdön esteisiin lukeutuvat erikoistunut omaisuus, pitkäaikaiset sopimukset 

tavarantoimittajien tai työvoiman kanssa, asiakas- tai jakelukanavasitoumukset ja johdon 

ylpeys. Nämä liikkuvuuden esteet ovat enemmän resurssisidonnaisia kuin toimintaan 

liittyviä. (Mascarenhas & Aaker 1989, 476).

Erilaisilla strategisilla ryhmillä on erilaisia ja erikokoisia liikkuvuuden esteitä. Nämä 

esteet myös selittävät sen, miksi yrityksillä on erilaisia strategioita, vaikka kaikki niistä 

eivät ole menestyksellisiä. (Porter 1980, 134). Yrityksen strategia tulisi olla sidottu sen 

omaisuuteen ja taitoihin, sillä muuten kilpailijat voivat liikkuvuuden esteiden ja 

kilpailuedun puuttuessa helposti kopioida sen strategian (Mascarenhas & Aaker 1989, 

476).

Strategisia ryhmiä voidaan arvioida myös johdon havaintojen perusteella kilpailijoiden 

samanlaisuuksista ja erilaisuuksista, sillä nämä johdon mielikuvat vaikuttavat yrityksen
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strategiseen päätöksentekoon ja siten toimialan rakenteeseen. Voidaankin olettaa, että jos 

yritykset on jaettu strategisiin ryhmiin johdon havaintojen perusteella, eikä niinkään 

analyyttisesti taloudellisiin tekijöihin nojaten, jaottelulla on paljon tärkeämpi vaikutus 

kilpailullisen aseman ymmärtämiseen. Lisäksi voidaan olettaa, että samassa 

toimiympäristössä työskentelevillä ihmisillä on samankaltaiset havainnot 

kilpailuympäristöstä ja että nämä havainnot tukevat taloudellista jaottelua. (Reger & Huff 

1993, 103-119).

Strategisilla ryhmillä, jotka toimivat samalla toimialalla, voi olla erilaiset kyvyt vastata 

ympäristön muutoksiin. Tämän johdosta tietyn strategisen ryhmän kannattavuus voi 

muuttua ajan kuluessa. (Oster 1994, 93). Tällaisia muutoksia voivat olla muutokset 

toimialan rakenteessa, teknologian muutokset tai muutokset kuluttajien käyttäytymisessä 

(Porter 1980, 136).

Strategiset ryhmät kilpailevat sekä muiden kilpailuvoimien kanssa että keskenään. Miten 

intensiivistä kilpailu eri ryhmien välillä on riippuu neljästä asiasta. Ensinnäkin, kuinka 

markkinariippuvaisia yritykset ovat eli kuinka paljon ryhmillä on samoja asiakkaita. 

Toiseksi kilpailun voimakkuus riippuu tuotteiden erilaisuudesta. Kolmanneksi strategisten 

ryhmien lukumäärä ja suhteellinen koko vaikuttaa kilpailuun. Lisäksi myös strategioiden 

etäisyyksillä, eli miten paljon strategiat eroavat eri ryhmien välillä, on vaikutusta. (Porter 

1980, 138-139).

Yrityksen kannattavuus strategisessa ryhmässä riippuu monesta asiasta. Miten intensiivistä 

kilpailu strategisen ryhmän sisällä on? Vaikka strategiseen ryhmään tulon esteet ovat 

korkeat, voi intensiivinen hintakilpailu johtaa ryhmän yritysten kannattavuuden laskuun. 

Mitkä ovat yrityksen mittakaavat suhteessa toisiin ryhmän yrityksiin? Jos alalla on 

suurtuotannon etuja ja kustannukset ovat yhä laskemassa, niin yrityksellä, jolla on 

suhteessa pieni markkinaosuus, on alhainen voittopotentiaali. Mitkä ovat yrityksen alalle 

tulon kustannukset ja ajoituksen merkitys? Yritys, joka voi pienillä kustannuksilla liittyä 

strategiseen ryhmään, saavuttaa myös suhteellista etua. Lopuksi, mikä on yrityksen kyky 

toteuttaa valitsemaansa strategiaa? Jotkut yritykset onnistuvat erinomaisesti strategioiden 

käytännöllisessä toteutuksessa, toiset eivät. (Porter 1980, 142-144). Yrityksen
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kilpailustrategian suunnittelu voidaan nähdä valintana, missä strategisessa ryhmässä yritys 

kilpailee. (Porter 1980, 149).

Strategisten ryhmien hahmottamisessa helpottaa graafinen asettelu. Strategisiksi 

dimensioiksi valitaan sellaiset tekijät, jotka parhaiten erottelevat yritysten 

liiketoimintastrategiat ja kilpailuasemat tietyllä toimialalla. Tällaisia dimensioita voi olla 

esimerkiksi tuotteen markkinoiden laajuus (tuotelinja, maantieteellinen laajuus), 

jakelukanavien vaihtoehdot, tuotteen laadun aste, vertikaalisen integroitumisen aste ja 

teknologian valinta. (Grant 1998, 92).

4.1.5 Kilpailija-analyysi

Kun yritys on määritellyt ja tunnistanut kilpailijansa, kannattaa sen lähemmin analysoida 

näitä. Analysointiin kuuluvat kilpailijan nykyisen strategian ja tulevaisuuden tavoitteiden 

määrittely, kilpailijan mahdollisuuksien (heikkoudet ja vahvuudet) arviointi ja sen 

oletukset itsestään ja toimialasta. Näiden perusteella voidaan muodostaa kilpailijan profiili 

(Abell & Hammond 1979, 52; Kotier 1994, 224; Porter 1980, 48). Porterin kilpailija- 

analyysin malli on suosittu, sitä ovat lainanneet ainakin O'Shaughnessy (1987, 108) ja 

Lahti (1988, 122). Nämä osa-alueet ilmenevät hyvin kuviosta 12.

Kuvio 12: Kilpailijan analysoinnin osa-alueet

tulevaisuuden
tavoitteet

Oletukset

Lähde: Porter 1980,49

Reaktioprofiili

Tämänhetkinen
strategia

Vahvuudet ja 
heikkoudet

Tavoitteet. Kilpailijan tavoitteita analysoitaessa kannattaa miettiä, mitä yritys etsii 

markkinoilta ja mikä ajaa kilpailijan käyttäytymistä. Onko sillä lyhyen vai pitkän aikavälin 

tavoitteet? Usein yrityksellä on useita tavoitteita ja yrityksen kannattaisikin arvioida 

yksittäisten tavoitteiden paino kilpailijan suunnitelmissa. Mikä ovat esimerkiksi nykyisen 

kannattavuuden, markkinaosuuden kasvun ja palvelujohtajuuden painot? Kun kilpailijan
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tavoitteiden painot ovat selvillä, voidaan päätellä, onko kilpailija tyytyväinen nykyiseen 

tilanteeseensa ja miten se saattaisi reagoida muitten yritysten mahdollisiin liikkeisiin. Jos 

kilpailija toimii vain yhdellä toimialalla voi olettaa sen reagoivan voimakkaasti muiden 

yritysten liikkeisiin. Lisäksi kannattaa miettiä, onko kilpailijalla laajentumissuunnitelmia. 

Jos on, niin millaisia? (Kotier 1994, 231-232).

Tämänhetkinen strategia. Samassa strategisessa ryhmässä kilpailevat yritykset 

harjoittavat samankaltaista strategiaa (Kotler 1994, 228). Kilpailijan strategia ajatellaan 

usein avainperiaatteiksi sen toiminnallisilla alueilla (Porter 1980, 63) eli miten kilpailija 

määrittelee liiketoimintansa, miten se segmentoi markkinansa? Pyrkiikö se kasvattamaan 

myyntiä, markkinaosuutta vai saamaan parhaan mahdollisen tuoton pääomalleen? Mikä on 

sen markkinointimix, entä R&D-politiikka? Kuinka suuri budjetti kilpailijalla on 

käytettävissään ja miten se on jaettu? (Abell & Hammond 1979, 53)

Vahvuudet ja heikkoudet. Onko kilpailijalla tarvittavia resursseja strategioiden 

toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen? Yrityksen tulisi kerätä kaikki mahdollinen 

tieto kilpailijasta, esimerkiksi myynnistä, markkinaosuuksista ja investoinneista. 

Benchmarkingia käytetään vertailemaan yrityksen ja parhaimpien yritysten välisiä eroja. 

Näin saadaan selville, miten paljon on mahdollista vielä parantaa toimintoja, esimerkiksi 

miten yritykset eroavat kuluttajatietoisuuden, tuotteen laadun ja saatavuuden suhteen. 

Yrityksiä kannattaa vertailla keskenään myös asiakkaiden mielipiteiden perusteella, kuten 

share of market (markkinaosuus), share of mind (ensimmäinen yritys, joka tulee mieleen 

kysyttäessä), share of heart (yritys, jolta ostaisi mieluiten tuotteen). Yritykset, jotka 

kasvattavat 'share of mind'in ja 'share of heart'in osuutta kasvattavat ennen pitkää myös 

markkinaosuutta. (Kotler 1994, 233-236).

Oletukset itsestään ja toimialasta. Yrityksellä on oma käsitys itsestään, esimerkiksi yritys 

näkee itsensä markkinajohtajana tai alhaisimpien kustannuksien tuottajana. Nämä 

käsitykset ohjaavat yrityksen käyttäytymistä ja sen reagointitapaa muutoksiin. Nämä 

käsitykset voivat joko pitää paikkansa tai ei. Esimerkiksi, jos kilpailijan käsitys 

asiakasuskollisuudesta ei pidä paikkaansa, yritys voi vallata markkinoita alentamalla 

hintaa. Jos kilpailija ei näe jonkin toimialaa koskevan tapahtuman tärkeyttä, voi yritys 

olettaa kohtaavansa vain vähäistä vastustusta kilpailijan puolelta. (Porter 1980, 58-59).
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Reaktio. Yrityksen kannattaa analysoida, miten kilpailija tulee tulevaisuudessa reagoimaan 

ulkoisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä toisten yritysten liikkeisiin (Abell & 

Hammond 1979, 53). Yritykset reagoivat eri tavalla. Rauhallinen kilpailija ei reagoi 

nopeasti tai voimakkaasti muiden liikkeisiin. Valikoiva kilpailija vastaa vain tietyn 

tyyppisiin liikkeisiin ja jättää toisentyyppiset huomioimatta, esimerkiksi hinnan laskuun 

vastataan nopeasti, mutta ei mainonnan lisäämiseen. TMmkilpailija reagoi nopeasti ja 

raivokkaasti kaikkiin liikkeisiin sen toiminta-alueella. Mysteerisellä kilpailijalla ei ole 

ennustettavaa reaktiota, vaan se reagoi yllättävästi muiden liikkeisiin. (Kotler 1994, 2^6).

Yritys voi tuottaa voittoa joko valitsemalla houkuttelevimman toimialan tai kehittämällä 

kilpailuedun ylitse muiden. Kuitenkin, kilpailu on kireää monilla toimialoilla eivätkä 

houkuttelevimmatkaan toimialat tarjoa pysyviä, turvattuja voittoja. Sen tähden 

kilpailuetujen kehittäminen on olennaista. (Grant 1998, 173-174).

4.2 Resurssipohjainen kilpailuetu

Toimialan rakenteen analysoiminen keskittyi strategisten ryhmien muodostamiseen ja 

kilpailuetuja tarkasteltiin liikkuvuuden esteiden muodossa. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltaessa yritys ei itse omilla toimillaan voi paljoakaan vaikuttaa kilpailuetujen 

kehittämiseen. Toinen, resurssipohjainen teoriasuunta, taas tarkastelee kilpailuetujen 

kehittämistä yrityksen kannalta: miten yritys voi toimillaan vaikuttaa kilpailutilanteeseensa 

ja -kykyynsä? Sen mukaan yrityksen osaaminen ei johdu ainoastaan sopeutumisesta 

toimialan ja ympäristön vaatimuksiin, vaan yritys voi tietoisesti ja systemaattisesti kehittää 

haluttuja valintoja ja tekemisiä. Resurssipohjainen tarkastelu ottaa lisäksi huomioon 

ennalta valmistautumisen tulevaisuuden tapahtumiin: yritys ei valitse annetuista 

strategioista, vaan valikoi strategian, jonka avulla se pystyy luomaan ja tarttumaan 

sisäisiin ja ulkoisiin mahdollisuuksiin. (Lado ym. 1992, 78-80). Yrityksen on pystyttävä 

hyödyntämään omia resurssejaan ja taitojaan toimialan menestystekijöiden puitteissa, niin 

että se huomioi myös kilpailijoiden resurssit ja taidot saavuttaen näin itselleen 

kilpailuedun (Hofer & Schendel 1978, 144; Aaker 1995, 174-176). Lisäksi, mitä 

muuttuvampi ulkoinen ympäristö on, sitä paremmin yrityksen sisäiset resurssit tarjoavat 

turvallisen perustan pitkäaikaisen strategian luomiselle. Nämä yrityksen resurssit ja kyvyt 

ovat yrityksen kilpailuedun pohja ja siten tulon lähde (Grant 1997, 108-110).
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Yrityksen kilpailuetu ei riipu siis myöskään ainoastaan sen sisäisistä resursseista, vaan 

kuten jo aikaisemmin on mainittu, yrityksen vahvuuksien tulee olla relevantteja sen 

toimialan kannalta. Kuvio 13 osoittaa yrityksen resurssien, kykyjen ja toimialan 

menestystekijöiden suhteet.

Kuvio 13: Kilpailuetuun vaikuttavat tekijät

Toimialan
menestystekijät

Kilpailuetu Strategia

Yrityksen
ydinosaaminen

Resurssit

Näkyvät
• rahoitus
• fyysinen

Ei-näkyvät
• teknologia
• maine
• kulttuuri

Henkilöstö
• erikoistuneet 
taidot ja tieto 
e viestintä ja 
interaktiiviset 
kyvyt
• motivaatio

Lähde: Grant 1997, 113 mukaillen

Yrityksen resurssien analysointi voidaan nähdä kahtena tasona. Ensimmäisessä tasossa 

analysoidaan yrityksen yksilölliset resurssit ja taidot (skills). Mutta jotta voitaisiin 

ymmärtää mihin kilpailuetu pohjautuu, täytyy katsoa, miten eri resurssit ja taidot toimivat 

yhdessä muodostaen ydinosaamisen. (Grant 1997, 111; Prahalad & Hamel 1990, 82).

Yrityksellä on kaksi kilpailuedun mahdollisuutta riippuen sen toimialasta, resursseista ja 

taidoista. Yritys voi joko tarjota samanlaista tuotetta alhaisemmilla kustannuksilla tai se 

voi tarjota tuotetta tai palvelua, joka on erilaistettu niin, että asiakas haluaa maksaa siitä 

lisähintaa, joka ylittää erilaistamisen kustannukset. Kuitenkin johtuen yhä kasvavasta 

kansainvälisestä kilpailusta, alhaisiin kustannuksiin pohjautuva kilpailuetu on paljon 

epävarmempi kuin erilaistamiseen perustuva. (Grant 1998, 189, 220). Kilpailuedun 

tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman suuri markkinaosuus ja kannattavuus. (Day & 

Wensley 1988, 2). Nämä yhdistyvät kuviossa 14.
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Kuvio 14: Kilpailuedun osat

Tuottojen investointi
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi

e ylivoimainen asiakkaan 
arvo (laatu) 
e suhteellisen alhaiset 
kustannukset (hinta)

SUORITUS VULOkSETT
• tyytyväisyys
• uskollisuus
• markkinaosuus
• kannattavuus

EDUN LÄHItki"
ylivoimaiset taidot 
ylivoimaiset resurssit

Lähde: Day & Wensley 1988, 3 mukaillen

Seuraavaksi tarkastelemme yrityksen taitoja ja resursseja kilpailuedun lähteinä.

4.2.1 Taidot ja resurssit

Taidoilla tarkoitetaan niitä erityisiä kykyjä, joilla yrityksen henkilökunta eroaa 

kilpailijoiden henkilöstöstä. Se on yrityksen kyky suorittaa yksilökohtaiset tehtävät muita 

tehokkaammin. Tällaisia taitoja ovat mm. insinööri ja tekniset taidot. Taidot pohjautuvat 

yrityksen toimintoihin ja rakenteeseen: miten yritys vastaa ja reagoi ympäristön 

muutoksiin? (Day & Wensley 1988, 2-3). Näitä ihmisillä olevia taitoja kutsutaan myös 

henkilöstöomaisuudeksi (human capital), mikä viittaa siihen, että ne ovat kestäviä ja ne 

saavutetaan investoimalla koulutukseen ja valmentamiseen (Grant 1997, 116).

Yrityksen omaperäinen osaaminen eli kilpailuetu on sen ainutlaatuinen positiointi 

kilpailuympäristössä, jonka se saavuttaa resurssiensa jakamisella (Hofer & Schendel 

1978, 26). Resurssit voidaan jakaa näkyviin, konkreettisiin (tangible) ja näkymättömiin, 

ei-konkreettisiin (intangible) resursseihin (Grant 1997, 112; Guiltinan & Paul 1991, 96)

Näkyviin resursseihin luetaan kuuluvaksi yrityksen fyysinen omaisuus ja taloudelliset 

resurssit (Grant 1997, 112; Guiltinan & Paul 1991, 96; Hofer & Schendel 1978, 145). 

Yrityksen fyysisellä omaisuudella tarkoitetaan rakennuksia, tehtaita, koneita, varastoja, 

tavaroita sekä palvelu- ja jakelutiloja ja taloudellisilla resursseilla mm. käteisrahavirtaa, 

velkoja sekä lisärahoitusmahdollisuuksia (Hofer & Schendel 1978, 145). Nämä resurssit
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ovat helpoimmin tunnistettavissa, esimerkiksi yrityksen taseesta. Toisaalta on muistettava, 

että esimerkiksi koneen arvo on sen tulevaisuudessa aikaansaama rahavirta, ei siis 

taseeseen merkitty summa. (Grant 1997, 112-113).

Ajan kuluessa näkyvät resurssit menettävät arvoa arvonlisää]änä ja kilpailuedun lähteenä. 

Ns. näkymättömät resurssitkin ovat muuttumassa osittain näkyviksi yritysten merkitessä 

taseisiinsa asioita, kuten yritysostosta saatu ‘goodwill’. (Grant 1997, 115). Näkymättömiä 

resursseja ovat maineeseen perustuva omaisuus, kuten brandi ja tuotemerkki (Grant 1997, 

115; Guiltinan & Paul 1991, 96; Day & Wensley 1988, 3). Näkymättömien resurssien arvo 

näkyy kuluttajien halukkuudesta maksaa lisähintaa, esimerkiksi tunnetusta brandista. 

Näkymättömiin resursseihin lasketaan kuuluvaksi myös teknologia, yrityksessä oleva 

know-how, joka ilmenee sen hyödyntämisessä tuotteissa ja prosesseissa sekä 

organisaatiokulttuuri, joka liittyy yrityksessä ilmeneviin arvoihin, perinteisiin ja 

sosiaalisiin normeihin. (Grant 1997,115-117).

Menestyvä brandi on tunnistettavissa oleva tuote, palvelu, henkilö tai paikka kasvatettuna 

niin, että ostaja tai käyttäjä kokee saavansa relevanttia, ainutlaatuista arvoa, joka sopii 

hänen tarpeisiinsa parhaiten. Brandin menestys riippuu siitä, miten hyvin se pystyy 

säilyttämään näitä arvoja kilpailussa, (de Chematory & McDonald 1998, 280). Brandi 

voidaan kuvata prosessina, joka lähtee tuotemerkistä. Pelkkä tunnettu tuotemerkki ei ole 

brandi, vaan brandissa on oltava muutakin persoonallisuutta, joka vetoaa kuluttajiin. 

Erityisesti palvelussa ja markkinoinnissa brandin merkitys korostuu, sillä se on näkymätön 

käsite, jota ei voi kosketella, vaan se täytyy kokea todeksi. (Brandit tärkeitä 

ketjumarkkinoille 1998, 12-13). Sanotaankin, että tuote on jotain, joka on tehty tehtaassa, 

brandi on jotain, jonka asiakas ostaa (King 1993; ref. Rubinstein 1996, 270).

4.2.2 Yrityksen ydinosaaminen

Yrityksen resurssien analysoinnin toisessa tasossa tarkastellaan, miten yksittäiset resurssit 

ja taidot toimivat yhdessä muodostaen yrityksen ydinosaamisen. Grant (1997, 118) puhuu 

organisaation kyvystä suorittaa tiettyjä tuottavia toimintoja. Prahalad ja Hamel (1990, 82) 

puhuvat yrityksen ydinosaamisesta, joka voidaan määritellä kollektiiviseksi oppimiseksi 

yrityksessä, joka pohjautuu taitojen ja teknologioiden koordinoimiseen. Molemmat
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tarkoittavat asioita, jotka yritys voi tehdä paremmin kuin sen kilpailijat ja jotka näin ollen 

voivat olla sen kilpailuetuja (Grant 1997, 118). Ydinosaaminen on sellainen osaaminen, 

joka mahdollistaa pääsyn laajemmillekin markkinoille, sillä on huomattava osuus 

asiakkaan kokemaan hyötyyn lopputuotteessa ja se on vaikeasti imitoitavissa (Prahalad &

Hamel 1990, 84).

Ydinosaamiset voidaan tunnistaa listaamalla yrityksen ydinosaaminen jokaisessa 

toiminnoissa (esim. tuotanto, markkinointi) tai arvoketjun avulla, joka erottaa yrityksen 

toiminnot järjestyksessä tapahtuvaksi jonoksi (Grant 1997, 119). Arvoketjun avulla 

saadaan selville myös eri toimintojen väliset linkit, joten arvoketjun käyttäminen yrityksen 

kykyjen tunnistamisessa on hyödyllistä.

4.2.3 Arvoketju apuna yrityksen ydinosaamisen tunnistamisessa

Porter on tutkinut arvoketjuanalyysiä, jonka tarkoituksena on osoittaa, että yrityksen 

jokaisessa funktiossa voi löytyä kilpailuetu. Erot kilpailijoitten arvoketjuihin on tärkeä 

kilpailuedun lähde (Porter 1985, 36). Kuviossa 15 kuvataan yleisen arvoketjun osa-alueet. 

Jatkossa arvoketjua ei tutkita valmistusyrityksen näkökulmasta, vaan ketjun tai 

vähittäiskaupan kannalta.
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Kuvio 15: Arvoketju

informaatiojärjestelmä, 
joka tukee nopeaa reagointia

Tukevat

toiminnot

Sisääntulo

logistiikka

komponenttien 
ja materiaalien 
laatu

koulutus tukemaan 
asiakaspalvelun erinomaisuutta

Yrityksen infrastruktuuri

Henkilöstöjohtaminen

ainutlaatuiset 
tuoteominaisuudet, 
uusien tuotteiden kehittely 

/

Teknologia kehitys
MuiUldytavat-j—

Operaatiot

Ensis

Logistiikka

jäiset toiminnot

Markkinointi 

& myynti

virheettömät nopea toimitus, brandin
tuotteet, tehokas tilausten rakentaminen
laaja valikoima käsittely

asiakkaiden 
tekninen tuki, 
kulutusluotto, 
varaosien 
saatavuus

Lähde: Porter 1985, 37 & Grant 1998, 234 (esimerkit)

Arvoketju koostuu ensisijaisista ja tukevista toiminnoista. Ensijaisiin toimintoihin 

kuuluva sisääntulologistiikka käsittää tuotteen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja tiedon 

levittämiseen liittyvät tehtävät. Operaatiot tarkoittavat tuotteen muuttamista lopulliseksi, 

myytäväksi tavaraksi. Näitä toimintoja ovat pakkaus, kokoaminen ja asennus, laitteiston 

ylläpito, testaus, varusteet ja painaminen. Logistiikka tehtävät liittyvät tuotteen 

keräämiseen, varastoimiseen ja fyysiseen jakeluun ostajille. Tällaisia tehtäviä ovat 

valmiiden tuotteiden säilytys, materiaalin käsittely, jakelukulkuneuvo-operaatiot, tilausten 

käsittelyjä aikataulutus. Markkinoinnilla ja myynnillä viestitään oston mielekkyys ja tarve 

asiakkaalle. Tähän kohtaan liittyvät mainonta, myyntihenkilöstö, promootiot, tarjousten 

teko, jakelukanavavalintä ja suhteet sekä hinnoittelu. Palvelua tarjotaan vahvistamaan ja 

säilyttämään tuotteen arvoa. Tällaisia palveluja ovat asennus, korjaus, koulutus, varaosien 

tarjonta ja tuotteensäätö. Vaikka kaikki toiminnot ovat yritykselle oleellisia, niin jokin tai 

useampi näistä toiminnoista on sille tärkeä. Esimerkiksi vähittäiskaupalle, joka tarjoaa



50

tiloissaan palvelua, tämä toiminto on sille suhteellisesti tärkeämpi kuin esimerkiksi 

logistiikka. (Porter 1985, 39-40).

Tukeviin toimintoihin kuuluva menettelytapa kuvaa tuotteiden ostamisen funktiota. 

Tällaisia tuotteita voivat olla raaka-aineet, tarvikkeet, koneet, toimistovarusteet, 

strateginen konsultointi, tilapäisapu ja rakennukset. Jokainen arvoketjun osa sisältää 

teknologiaa. Teknologia voi liittyä niin dokumenttien valmistelemiseen, tuotteiden 

kuljettamiseen kuin tuoteteknologiaan. Teknologian kehittäminen liittyy tuotteiden ja 

prosessien parantamiseen ja on siten tärkeä kilpailuedun tekijä. Ihmisresurssien 

johtaminen sisältää kaikentyyppisen henkilökunnan rekrytointiin, palkkaamiseen, 

kouluttamiseen, kehittämiseen ja kompensointiin liittyvät tehtävät. Esimerkiksi 

vähittäiskaupassa henkilökunta on oleellinen kilpailukyvyn osatekijä, sillä henkilökunnan 

kulut vievät runsaat puolet myyntikatteesta (Vaittinen 1989, 54). Tämä tarkoittaa, että 

henkilöstöä on osattava hallita tehokkaasti. Yrityksen infrastruktuuri muodostuu 

yleisjohdosta, suunnittelusta, rahoituksesta, laskentatoimesta, laeista, hallitukset 

toiminnoista ja laatujohtamisesta. Infrastruktuuri tukee, toisin kuin muut tukevat 

toiminnot, koko arvoketjua, ei niinkään pelkästään sen yksittäisiä osia. (Porter 1985, 41- 

43).

Yritys voi saavuttaa kilpailuetua optimoimalla ja koordinoimalla näitä eri toimintoja 

arvoketjunsa sisällä sekä tavarantoimittajien, jakelukanavien ja asiakkaiden kanssa. 

Tällaiset linkit vähentävät usein kustannuksia tai vahvistavat erikoistumista. (Porter 1985, 

48-53). Kaupan rakenne Suomessa on muuttumassa ketjuuntumisen yleistyessä. Sen 

johdosta jakelukanava valmistajalta kuluttajalle on lyhentynyt (kuvio 16) ja mahdollistaa 

näin ehkä paremman koordinoinnin eri osapuolien välillä.

Kuvio 16: Kaupan yleisrakenteen muuttuminen

KuluttajatTukkukauppa Vähittäiskauppa

Ketjutoiminta

Tavarantoimittajat

Lähde: Vaittinen 1989, 17
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Vaikka arvoketju on alunperin suunniteltu teolliseen yritykseen, voi sitä hyödyntää 

kuitenkin myös kulutustavaroissa, erityisesti kestokulutushyödykkeissä. Esimerkiksi 

pesukonetta käytetään useamman vuoden ajan. Kuluttajan arvoketju alkaa ennen ostoa eri 

vaihtoehtojen kartoittamisesta. Pesukoneen käyttöön vaikuttavat käytetty vesi, pesuaine ja 

sähkö. Myöhemmin tarvitaan varaosia ja korjauspalvelua. Näin valmistajan, kaupan ja 

kuluttajan arvoketjut linkittyvät toisiinsa. (Grant 1998,235).

Valmistajan, kaupan ja kuluttajan jakeluketjujen optimoinnilla voidaan leikata 

operatiivisia kuluja, alentaa varastoinnin astetta, nopeuttaa vastausaikaa asiakkaille ja 

vähentää investoidun pääoman määrää. Eri alojen asiantuntijat (Wheatley 1998, 78-86) 

ovat listannut 7 asiaa, joitten he arvioivat vaikuttavan jakelukanavaan kymmenen vuoden 

päästä. Nämä on listattu kuvioon 17.

Kuvio 17: Tehokkaan jakelukanavan 7 salaisuutta

1. Tavarantoimittajajoukon pienentäminen
• hinnat paranevat, kun tavarantoimittajat taistelevat liiketoiminnasta
e tavarantoimittajien laatuja kuljetus paranevat ________ _________________________________

2. Ei lisäarvoa tuottavien toimintojen ja resurssien eliminoiminen
e esimerkiksi kuljetuksen ulkoistaminen___________________________________ _______________

3. Luo sähköisen kaupankäynnin suhteet .
» monien jakelukanavien hallinta helpottuu kun informaatiota voidaan käsitellä yksityiskohtaisesti

4. Kehitä jakelukanava virtuaaliseksi tehtaaksi
• kaikki osapuolet pysyvät ajan tasalla______________________________ ___ _________________

5. Yhteistyö kilpailijoiden kanssa (co-operation + competition =co-opetition)
e esimerkiksi käyttämällä yhteisiä kuljetuskulkuneuvoja ja jakamalla kustannukset -> suuruuden 

_____ekonomian hyödyntäminen____________________________________ ______________________
6. Hyödynnä internetin mahdollisuudet______________________________________________________
7. Tyydyttääkö jakelukanava asiakkaiden tarpeet?_____________________________________________

Lähde: Wheatley 1998, 78-86

Se kuinka hyvin kuviossa 17 esitetyt asiat toimivat riippuvat alasta. Esimerkiksi 

tavarantoimittajien kilpailuttaminen on vaikeaa, jos tavarantoimittajilla on suuri valta. 

Myös mahdollisuus kilpailijoiden yhteistyöhön riippu mahdollisista liikesalaisuuksista. 

Toisaalta informaation liikkuvuuden edistäminen on aina hyödyllistä (kohdat 3 ja 4).

Yrityksen arvioidessa kykyjään se helposti muistelee menneisyyden menestystä tai pohjaa 

tulevaisuuden arvionsa omille epärealistisille haaveille. Toisaalta yritykset eivät aina
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itsekään tiedä mitä kykyjä heillä on. Yritysjohdon pitäisikin pystyä tarkastelemaan 

menestystekijöitä kriittisesti ja objektiivisesti. Yksi tällainen mahdollisuus on 

benchmarking, jonka avulla yritys arvioi ne toiminnot, joilla sillä voisi olla mahdollista 

parantamiseen ja vertaa sitten omia toimintojaan yrityksen kanssa, joka suorittaa tämän 

toiminnon parhaiten maailmassa. (Grant 1998, 122-124).

4.2.4 Erilaistaminen

Yritys voi siis pyrkiä joko kustannusjohtajuuteen tai se voi erilaistaa tuotteensa niin, että 

asiakas haluaa maksaa siitä lisähinnan. Koska kustannusj ohtaj uuden säilyttäminen on 

hankalaa johtuen yhä kansainvälisemmistä ja avoimimmista markkinoista, jossa uusia 

alhaisemman kustannuksen kilpailijoita voi ilmestyä monelta taholta, kannattaa yrityksen 

tavoitella kilpailuetua erilaistumalla.

Erilaistaminen kilpailuetuna voidaan määritellä joko tarjontapuolelta (resurssit ja taidot) 

tai kysyntäpuolelta (asiakkaat, heidät tarpeensa ja preferenssinsä). Tuotteet, jotka ovat 

monimutkaisia, tyydyttävät monimutkaisia tarpeita tai joiden ei tarvitse mukautua 

teknisiin standardeihin tarjoavat suuremman mahdollisuuden erilaistamiseen kuin 

teknisesti yksinkertaiset, yksinkertaisia tarpeita tyydyttävät (esim. korkkiruuvi) tai valvotut 

tekniset tuotteet. Erilaistamista ei kuitenkaan saa ajatella vain fyysiseen tuotteeseen 

liittyväksi, vaan sen tulee sisältää kaikki yrityksen ja asiakkaan väliset suhteet. (Grant 

1998,219).

Yhteenvedon omaisesti voidaan todeta, että näkyviä erilaistamisen lähteitä ovat tuotteen 

ominaisuudet (koko, muoto, väri, paino, design, materiaali ja teknologia), tuotteen tai 

palvelun suoritukseen liittyvät tekijät (luotettavuus, tyyli, nopeus ja turvallisuus) sekä 

tuotteeseen tai palveluun liittyvät muut täydentävät tekijät (palvelu ennen ostoa, palvelu 

oston jälkeen, lisätuotteet, saatavuus, toimituksen nopeus, luotto ja kyky kehittää tuotetta 

tulevaisuudessa). Koska asiakkaan kokema arvo ei perustu pelkkiin tuotteen näkyviin 

ominaisuuksiin tarvitaan näkymättömiä erilaistamisen lähteitä. Näitä ovat mm. sosiaaliset, 

emotionaaliset, psykologiset ja esteettiset tekijät sekä motivaatiotekijät, kuten kaipaus 

statusta, ylellisyyttä, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. (Grant 1998, 219-220).
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Kotler (1994, 295) ei erottele erilaistamisen lähteitä näkyviin tai näkymättömiin, vaan hän 

erottelee tuotteeseen, palveluun, henkilökuntaan ja imagoon liittyvät erilaistamisen 

mahdollisuudet, kuten kuviossa 18.

Kuvio 18: Erilaistamisen lähteitä

TUOTE PALVELU HENKILÖKUNTA IMAGO

• ominaisuudet
• suoritus
• sopeutuvuus 

(conformance)
e kestävyys 
e luotettavuus 
e korjattavuus
• tyyli
• design

• toimitus
e asennus
• asiakkaan koulutus
• konsultointipalvelu
• korjaus
• moninaisuus

• osaaminen
e kohteliaisuus 
e uskottavuus 
e luotettavuus
• avuliaisuus
• kommunikaatio

• symboli
e media 
e ilmapiiri 
e tapahtumat

Lähde: Kotler 1994, 295

Erilaistaminen on tehokasta vain silloin, kun ensinnäkin asiakkaat sitä arvostavat ja 

toiseksi he tietävät sen eli erilaistaminen on pystytty viestittämään asiakkaalle. Usein 

informaatio on epäluotettavaa ja tällöin sitä voi parantaa esimerkiksi myöntämällä takuun, 

luomalla brandin, mainostamalla, pakkauksella, rahat takaisin -takuudella, 

myyntiympäristöllä (luotettava kauppa) ja tavarantoimittajan urheilun tai kulttuurin 

sponsoroinnilla (Grant 1998, 231). Kolmanneksi erilaistamisen on oltava sellaista, joka ei 

ole kopioitavissa. (Aaker 1995,197-199).

Vähittäiskaupan ollessa kyseessä voi erilaistamista hakea markkinointistrategian eri osista, 

jotka on esitelty kuviossa 19.
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Kuvio 19: Vähittäiskaupan markkinointistrategian rakentaminen

KULUTTAJAN
ODOTUKSET

VÄHITTÄIS
KAUPAN MIX

ESIMERKKEJÄ

tilan ja ajan
mukavuus

fyysiset välineet

sijainti
aukioloajat 
layout, standardointi 
näkyvyys, ainutlaatuisuus 
koko
valikoima

ilmapiiri, tunnelma
PERUSTA __

™ KILPAILUEDULLE

tuotteet
lajitelma
omat merkit vs. muut 
esillepano, visuaalisuus 
ainutlaatuisuus, muodikkuus 
kate, katetavoitteet

tuotteet hinnoittelu

hintataso
johtajahinnoittelu 
täysi palvelu/ei palvelua 
yksikköhinnoittelu 
alennus/hintasopeutus
institutionaalinen/tuote-hinta

hinta promootiot
kohderyhmä/media 
bonus/jatkuvat ohjelmat/kupongit 
mainonnan useus 
erikoismyyntitapahtumat

informaatio,
vuorovaikutus

palvelut
luotto, toimitus, palautukset
informaatio/ohjeet 
shopping palvelut

palvelu organisaatio,
henkilökunta

keskitetty/keskittämätön
koulutus ja taitojen kehitys 
suorituksen arviointi
urakehitys

Lähde: Davidson ym. 1984; ref. Stern & El-Ansary 1992, 57

Jotta vähittäiskauppa voisi menestyä kilpailussa, tulee sen tietää, mitä sen asiakkaat 

haluavat. Asia ei aina ole niin yksinkertainen ja selkeästi ositettavissa, vaan asiakkaat 

kokevat ostoksilla käynnin kokonaisuutena. Sen tähden on tärkeää tarkastella kuviossa 19 

esiteltyjä osatekijöitä kokonaisuutena toistensa kanssa. Esimerkkinä 

päivittäistavarapuolella asiakkaalle lisäarvoa tuottavista asioista ja niiden saavuttamisen 

keinoista on HK-Ruokatalon asiakaspalveluinani, joka on esitetty kuviossa 20.
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Kuvio 20: HK-Ruokatalon asiakaspalveluinani
KEINOT

tehokas valikoima

tehokas tuotetäydennys

tehokas markkinointiviestintä

tehokas tuotelanseeraus

halutut tuotteet 
oikea, tuottoisa valikoima 

parempi saatavuus 
tuoreet tuotteet 
parempi arvo 

imun synnyttäminen

TULOKSET

Kuluttaja: ostamisen mukavuus, tuoreemmat tuotteet, oikeat tuotteet ja pakkauskoot, valinnanmahdollisuus 
Kauppa: parempi kuluttajatuntemus, parempi palvelumielikuva, parempi tuotto, toimiva toimittajasuhde

ASIAKKAALLE TARJOTTAVA
LISÄARVO
kuluttajatuntemus, tuoreryhmäosaaminen,
asiakastuntemus
asiakaslähtöinen ohjaustapa

tuotteen hyötyjen viestiminen
markkinoinnilla ja hintamielikuvalla
kuluttajien tarpeita vastaavien tuotteiden
kehittäminen ja lanseeraus___________

Lähde: HK-Ruokatalo

Koska erilaistamisessa on tarkoituksena yrityksen resurssien ja taitojen hyödyntäminen 

kuluttajia kiinnostavalla tavalla, on pystyttävä tehokkaasti ja nopeasti kartoittamaan 

kuluttajien mielipiteet. Erittäin hyvä mahdollisuus on uuden median, internetin 

hyödyntäminen. Verrattuna vanhoihin medioihin, kuten televisiomainontaan tai 

suoramyyntipostiin, internet tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen, kaksisuuntaiseen 

keskusteluun yksittäisen asiakkaan kanssa, niin että tuotteet ja palvelut voidaan saadun 

informaation perusteella räätälöidä asiakkaalle henkilökohtaisesti. Kun asiakas kokee, että 

häntä kuullaan ja palvellaan yksilönä myös hänen lojaalisuutensa yritystä kohden kasvaa. 

(McKenna 1995, 87-89).

4.3 Kilpailuetujen ylläpitäminen

Se kuinka hyvin yritys pystyy saavuttamaan pysyvän kilpailuedun riippuu sen 

harjoittamasta strategiasta, resursseista ja taidoista, toimialasta sekä kilpailijoista (Aaker 

1995, 175). Näistä toimialaan ja kilpailijoihin yritys ei pysty paljoa vaikuttamaan. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan, miten edellisessä kappaleessa tutkitut resurssit ja taidot voidaan 

ylläpitää.
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Yrityksen kyky tuottaa voittoa resursseistaan ja taidoistaan riippuu siitä, miten se pystyy 

muodostamaan ja säilyttämään kilpailuedun sekä miten se pystyy rahastamaan sitä (kuvio

21).

Kuvio 21: Kilpailuetujen hyväksikäyttö

+ harvinaisuus 
* olennaisuus

kestävyys
siirrettävyys
jäljennettävyys

+ omistusoikeudet 
neuvotteluvoima 

"* resurssien sitoutuneisuus

Kilpailuedun muodostus

Kilpailuedun pysyvyys

Rahastaminen

Resurssin tai taidon 
voittopotentiaali

Lähde: Grant 1998, 128

Seuraavaksi tarkastelemme kuviossa 21 esitettyjä tekijöitä hieman tarkemmin.

Jotta resurssi tai kyky voisi muodostaa kilpailuedun, täytyy sen olla harvinainen. Jos se 

on yleinen toimialalla, niin se on vain edellytys kilpailulle, ei perusta sen voittamiselle. 

Toiseksi kilpailuedun on oltava olennainen ja liityttävä yhteen tai useampaan toimialan 

menestystekijään. Lisääkö se arvoa asiakkaalle? (Grant 1998,129; Kotler 1994, 306).

Kilpailuedun pysyvyys muodostuu kolmesta asiasta. Ensinnäkin kuinka kestävä resurssi 

on? Toiset resurssit, kuten brandit, kestävät pidemmän aikaa, kun taas esimerkiksi 

teknologian nopea kehitys on lyhentänyt tuotteiden elinkaarta. Kilpailuedun tulisi olla 

vaikeasti imitoitavissa. Se kuinka helposti resursseja tai kykyjä voidaan ostaa, riippuu 

niiden siirrettävyydestä. Helposti siirrettäviä resursseja ovat mm. rahoitus, raaka-aineet ja 

standarditaidot omaavat työntekijät. Siirtämättömyys voi johtua maantieteellisestä 

rajoittuneisuudesta, epätäydellisestä informaatiosta (koskien esim. laatua tai tuottavuutta) 

tai resurssit voivat olla yrityskohtaisia (esim. brandin maine). Kolmanneksi, jos resursseja 

ei voida ostaa ja ne muodostuvat yrityksessä, niiden tulisi olla vaikeasti jäljennettävissä. 

Tällaisia ovat mm. yrityksen monimutkaiset tavat toimia. (Grant 1998, 129-131).
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Kuka saa kilpailuedusta rahallista etua? Joskus voi olla vaikeaa määritellä kilpailuedun 

omistusoikeudet. Esimerkiksi brandin nimi kuuluu yritykselle, mutta yksittäisen 

työntekijän tiedot ja taidot hänelle itselleen, mutta mikä on sitten yrityssalaisuus? Jos 

työntekijä on asiantuntija alallaan, hänellä on myös suurempi neuvotteluvoima palkkansa 

suhteen. Toisaalta, jos työntekijän taidot ovat suuresti riippuvaisia yrityksestä, yritys voi 

paremmin sitoa haluamiansa resursseja. (Grant 1998, 131-133).

Yrityksen kilpailuedun pysyvyys riippuu myös siitä, kuinka nopeasti se pystyy reagoimaan 
muutoksiin (informaation keräys & reagoinnin joustavuus) (Aaker 1995, 191). Lisäksi, 

kuinka paljon sisäistä muutosta eli innovaatiota yrityksessä tapahtuu vaikuttaa yrityksen 

menestykseen. Tällaisia innovaatioita vähittäiskaupassa on esimerkiksi uudet 

vähittäismyyntikonseptit ja uudet lähestymistavat perinteisten asioiden hoitamiseen. 

(Grant 1998, 176-178).

Pystyäkseen säilyttämään kilpailuedun täytyy yrityksen suojata se imitoinnilta. Tämä on 

esitetty kuviossa 22. Jotta imitointi olisi mahdollista, täytyy kilpailijan kyetä 

tunnistamaan, että toisella yrityksellä on kilpailuetu (keskimääräistä parempi taloudellinen 

menestys). Kun kilpailuetu on tunnistettu, täytyy kilpailijalla olla yllyke, eli sen täytyy 

uskoa, että investoimalla imitoimiseen se pystyy myös saavuttamaan paremmat voitot. Jos 

kilpailija on vakuuttunut, että se pystyy hyödyntämään kilpailuetua, täytyy sen tunnistaa 

ne strategian ominaispiirteet, joista kilpailuetu syntyy (diagnoosi). Kilpailijan on kyettävä 

hankkimaan tarvittavat resurssit ja kyvyt joko siirtämällä tai jäljentämällä pystyäkseen 

imitoimaan yrityksen strategian. (Grant 1998,181).

Kuvio 22: Kilpailuedun säilyttäminen imitointia vastaan
bdellytykset lmitomnille uristani lsmanao 11 isuudet

Tunnistaminen Epäselvä/hämärä ylivoimainen suoritus

Yllykkeet Uhkailu - viestitä aggressiiviset aikomukset imitoijiile
-------- ► Omiminen - hyödynnä kaikki käytettävissä olevat

investointimahdollisuudet

Diagnoosi Nojaa moniin kilpailuedun lähteisiin luodaksesi syy-seuraus 
suhteiden kaksiselitteisyyden’

Resurssien hankinta Perusta kilpailuetu resursseille ja kyvyille, jotka ovat sidottuja
ja vaikeasti korvattavissa

Lähde: Grant 1998, 181
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Kun kilpailuetu on saavutettu, kannattaa yrityksen kaikin keinoin yrittää estää sen 

kopioiminen, sillä uusien kilpailuetujen kehittäminen voi olla hankalampaa kuin entisten 

ylläpitäminen. Seuraavaksi tarkastelemme kilpailuetuja ketjun kannalta.

4.4 Ketjun kilpailumahdollisuudet

Tässä kappaleessa on tarkoitus tutkia jo olemassa olevan ketjun etuja ja haittoja kaupan 

kannalta ja sitä, kuinka ketju saadaan menestymään.

Ketjuja on neljänlaisia: vähittäisportaan johtamia, tukkuporrasjohtoisia, tuottajasidonnaisia 

ja francising-ketjuja. Vähittäisportaan johtamat ketjut ovat itsenäisten 

vähittäiskauppayritysten aloitteesta muodostettuja yhteenliittymiä, jossa jäsenyrityksillä on 

ylin päätösvalta. Yhteistyö tapahtuu yhteisesti perustetun ja omistetun yhteiselimen 

puitteissa. Tukkuporrasjohteiset ketjut ovat tukkuportaan aloitteesta muodostettuja 

ketjuja, joissa tukkuporras ja vähittäiskauppiaat toimivat yhteistyössä. Ketjuun saattaa 

kuulua useampiakin tukkuportaita, jotka muodostavat ketjun yhteiselimenä toimivan 

keskusliikkeen. Tuotta)asidonnainen ketju koostuu monista saman alan tuottajista ja 

vähittäiskauppiaista, jotka ovat muodostaneet toimintaansa varten erillisen yksikön. Kaikki 

ketjuun kuuluvat yritykset omistavat keskusyksikön. Francising-ketjut ovat markkinointi- 

ja jakeluketjuja, joissa pääyhtiö myöntää henkilölle tai toiselle yhtiölle luvan tai oikeuden 

harjoittaa tiettyä liiketoimintaa tietyllä tavalla tietyn ajanjakson tietyssä paikassa. Tämän 

luvan tai oikeuden myöntämisestä pääyhtiö saa erikseen sovitun taloudellisen korvauksen. 

(LTT 1994, 7).

Ketjuuntumalla yritykset2 pyrkivät saamaan kilpailuetua, joka voi syntyä kasvaneen 

markkinavoiman tai kustannussäästöjen kautta, yritysten samalla säilyttäen osan 

päätösvallastaan ja itsenäisyydestään. (LTT 1994, 8-9). Ketjun menestysaineksia ovat 

menestyksekkään tavan tai toiminnon monistaminen, hankintapuolen tehokkuus ja 

asiakasyhteyksien ylläpito. Tosin liian usein ketjut kilpailevat samalla tavalla, esimerkiksi 

niillä on samat valikoimat, samanlaiset jakelukanavat ja samat aukioloajat. Ketjun tulisikin 

lähteä erilaistamaan tuotevalikoimaansa, palvelun laajuutta, jakelukanavia, hintoja, 

toimitusnopeuksia ja aukioloaikoja. Kun kilpailu kiristyy, ketjut joutuvat segmentoimaan
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kuluttajat ja asemoimaan itsensä jonkin tietyn kohderyhmän ketjuksi tuottaen näille 

asiakkailleen kilpailijoista poikkeavaa lisäarvoa. (Erottumiskyky ohjaa menestykseen 

1998, 54; IIR Finland Oy 1998). Ketju voidaan ajatella brandina, jonka luominen lähtee 

yrityksen arvoista ja asenteista. Näitä viestitään asiakkaalle mielikuvia rakentamalla. Se, 

kuinka hyvin tässä onnistutaan, riippuu siitä kuinka ketju onnistuu lunastamaan 

markkinointilupauksensa. (IIR Finland Oy 1998). Tämä lupaus lunastetaan myymälässä, 

mikä tarkoittaa, että ketjussa jokainen kauppias vaikuttaa siihen, millainen mielikuva 

ketjusta syntyy. Sen tähden yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen ja päätöksissä pysyminen 

on kaikkien kannalta hyödyllisintä. (Brandit tärkeitä ketjumarkkinoinnille 1998, 12-13). 

Muita menestystekijöitä ovat henkilökunnan sitoutuneisuus yhteiseen toimintaan ja 

asiakaslähtöinen valikoimasuunnittelu. (IIR Finland Oy 1998).

Muuttuvassa markkinatilanteessa parhaimmat selviytymismahdollisuudet ovat sellaisilla 

ketjuilla, joilla on tiivis liikeidea (Home 1995, 47-54). Konsepti ei kuitenkaan saa olla 

jäykkä ja muuttumaton, vaan menestyvä ketju monistaa onnistuneen toimintatavan muihin 

ketjun toimipisteisiin (Erottautumiskyky ohjaa menestykseen 1998, 54). Keskitetty 

hankinta ja jakelu ovat oleellisia sopeutumiskeinoja, ja tähän ketjuilla on hyvät 

mahdollisuudet. Jakelukulttuuri on muuttumassa ja valta on siirtymässä 

tavarantoimittajilta kuluttajille ja sitä myötä vähittäiskauppaan. Kun kuluttajista saadaan 

nykyjärjestelmien avulla yhä enemmän tietoa, niin vähittäiskaupan rooli korostuu tämän 

tiedon välittämisessä tavarantoimittajille. (Home 1995, 47-54). Tiedon avulla voidaan 

tunnistaa kannattavat asiakkaat ja luoda heistä kanta-asiakkaita. Kanta-asiakkuuden 

vahvistaminen edellyttää tärkeiden ja tuottavien asiakasryhmien mahdollisimman hyvää 

palvelua. Toisaalta nyt kannattamattomista asiakkaista voidaan tehdä kannattavia uusilla 

kanta-asiakkuuden vahvistamiskeinoilla. (IIR Finland 1999).

Ketjulla voi olla houkutuksia esimerkiksi hintojen yhtenäistämiseen. 

Kilpailulainsäädännön perusteella kuitenkin horisontaaliset hinta-, tuotannonrajoitus- ja 

markkinoidenjakokartellit sekä määrähinnat ovat kiellettyjä. Periaatteena on, että kaikki 

sellaiset sopimukset ovat haitallisia, jotka rajoittavat yrityksen kilpailukeinojen käyttöä ja 

jotka eivät anna tehokkuusetuja asiakkaille tai kuluttajille. (ETT 1994, 27).

2 Nämä ketjusta yrittäjälle koituvat hyödyt ja aiheutuvat haitat on lueteltu liitteessä 5
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Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos (LIT) on tehnyt tutkimuksen erikoistavarakaupan 

ketjuuntumisen hyödyistä ja haitoista kaupan kannalta. Tutkimukseen on haastateltu 10 

ketjun johtajaa ja yhteensä 30 jäsenkauppiasta Expert, Texman ja Värisilmä ketjuista 

vuosien 1993-1994 aikana. Haastatelluista kauppiaista 2 oli eronnut ketjusta. 

Yhteistyömuotoja oli hankintoihin, markkinointiin, rahoitukseen ja laskentatoimeen sekä 

hallintoon liittyvissä asioissa. Hankintoihin liittyvät yhteistyömuodot olivat yhteisostot, 

kauttalaskutus, yksinmyyntituotteet sekä varastointi ja kuljetus. Markkinoinnissa 

yhteistyötä tehtiin markkinointisuunnitelmien laadinnassa ja yhteismainonnassa sekä 

sortimentin muodostamisessa ja ohjauksessa. Hallinnon yhteistyötä oli toimitilojen 

vuokraamisessa ja informaatiopalveluissa. Kuvioon 23 on koottu yhteenvetona 

haastateltujen näkemyksiä ketjuun kuulumisen eduista ja haitoista näissä eri 

yhteistyömuodoissa. (LTT 1994, 38).

Kuvio 23: Yhteenveto ketjuuntumisen hyödyistä ja haitoista kaupan kannalta

Kaupan yhteistyömuodot Kaupan hyödyt Kaupan haitat
Hankintoihin liittyvät
Yhteisostot • suuren volyymin tuoma

neuvotteluetu
• alhaisemmat ostohinnat
• markkinointituki
• selkeä tuoteprofiili
• laadun ja toimitusaikojen 

pitäminen
• kauppiaan ajan säästyminen
• mahdollisuus maahantuontiin

e väärän asennoitumisen tuomat
ongelmat

• sopimustoimittajia voi olla liikaa
• ostohinnat voivat joskus olla 

korkeampia kuin jos kauppias 
neuvottelisi ehdot itse

Kauttalaskutus • vakuuksien vähentyminen
e mahdollinen maksuaikojen 

pidentyminen
• alhaisemmat ostohinnat
• kauppiaan ajan säästyminen

• voi olla ainoa vaihtoehto
e suurille kauppiaille tarpeetonta
• yhteisvastuullisuuden tuoma riski ja 

sen epäselvyys

Yksinmyyntituotteet • kilpailijoista erottautuminen
• merkin sisäisen kilpailun 

väheneminen
• hyvä hinta-laatu -suhde

• haittoja ei löytynyt

Kuljetukset ja varastointi • kustannusten säästö
• toimitusaikojen pitäminen
• kauppiaan ajan säästyminen
• varastojen pienentyminen

• haittoja ei löytynyt

Markkinointiin liittyvät
Markkinointisuunnitelmien 
laadinta ja yhteismainonta

• kiertonopeudet paranevat ja
pääomaa sitoutuu vähemmän

• parempi mainonnan tehokkuus
• parempi mainonnan laatu
• positiiviset imagotekijät

• ketjun jäsenten heterogeenisuuden
tuomat ongelmat

• maantieteellisten erojen tuomat 
ongelmat

Sortimentin muodostaminen 
ja ohjaus

• sortimentin parantuminen
• ostotoiminnan helpottuminen
• kiertonopeuksien paraneminen

• ei haittoja, jos ohjauskeinot
kannustavia
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Rahoitukseen ja 
laskentatoimeen liittyvät

e asiantuntija-apu rahoitusasioissa 
e kustannusten säästö 
e toiminnan jatkumisen 

varmistuminen

e toimintavapauden rajoittuminen 
• raha-asiat ketjun tiedossa

Hallintoon liittyvät
Toimitilojen vuokraaminen • helppo aloittaa toiminta

• ei tarvitse suurta pääomaa
• ajan säästyminen

• toimintavapauden rajoittuminen

Informaatiopalvelut e omien tunnuslukujen
suhteutuminen alan lukuihin 

• tiedot hyvin myyvistä tuotteista

• ei haittaa, jos yksittäisten kauppiaiden
tiedot salassa

Lähde: LTT 1994, 57

Ketjuuntuminen on vahvistanut vähittäiskaupan asemaa ja heikentänyt valmistajan3 

neuvotteluasemaa (LTT 1994, 66). Ketjuuntumista voidaan tarkastella myös kuluttajien4 

kannalta. Kuluttajan kannalta parhain on toimiala, jolla on sekä ketjuuntuneita että 

ketjuuntumattomia myymälöitä. Jos toimialalla on pelkästään itsenäisiä myymälöitä, niin 

hintakilpailu olisi kaikkein kovinta, sillä kustannusrakenne on korkea. Lisäksi kuluttajilla 

olisi korkeat etsintäkustannukset, sillä eri kauppojen hintoja on niin paljon. Täysin 

keskittynyt toimiala on parempi kuin keskittymätön, mutta huonompi kuin ensimmäinen 

vaihtoehto. Tällaisella toimialalla kuluttajan valinnanvara vähenee ellei ketjuja ole monia. 

(LTT 1994, 68-69).

Jotta pystytään arvioimaan, onko ketju hyödyllinen, on voitava arvioida kaupan 

suorituskykyä. Kuviossa 24 on esitelty miten suorituskykyä voidaan arvioida 

jakelukanavassa.

Kuvio 24: Suorituskyvyn mittaaminen jakelukanavassa

SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

4
Vaikutus Oikeudenmukaisuus Tehokkuus

•f 4
Jakelu Kannustus

4 4
Tuottavuus Kannattavuus

Lähde: Stern & El-Ansary 1988,478

3 Liitteeseen 6 on koottu ketjuuntumisen hyötyjä ja haittoja valmistajan kannalta
4 Liitteeseen 7 on koottu ketjuuntumisen hyötyjä ja haittoja kuluttajan kannalta
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Jakelukanavan vaikutusta voidaan mitata jakelulla ja kannustuksella. Jakelulla 

tarkoitetaan lyhyen aikavälin tavoitetta siitä, kuinka hyvin jakelukanava pystyy täyttämään 

loppukuluttajien sille antamat vaatimukset mm. tavarantoimituksessa ja valikoiman 

laajuudessa. Kannustuksella taas on pitkän aikavälin tavoite eli miten hyvin jakelukanava 

pystyy kannustamaan, piristämään piilevää kysyntää. Oikeudenmukaisuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin jakelukanava palvelee ongelmallisia markkinoita ja 

markkinointisegmenttejä, esimerkiksi maantieteellisesti eristäytyneet kuluttajat. (Stern & 

El-Ansary 1988, 478).

Ketjuuntumalla yksittäiset jäsenet pyrkivät tehokkuutensa parantamiseen. Jos 

ketjuuntumisella pystytään saavuttamaan synergiavaikutuksia (1+1=3), ketjuuntuminen on 

järkevää. Yksittäisen kaupan tehokkuutta voidaan mitata tuottavuudella ja 

kannattavuudella. Tuottavuus on määräperusteinen tunnusluku ja ilmaisee, kuinka paljon 

on tarvittu panoksia tuotannon saavuttamiseksi. Usein tuottavuuden arvioinnissa 

käytettäviä lukuja ovat pinta-alatehokkuus (myynti tai myyntikate per myymäläneliö) ja 

henkilötehokkuus (myynti tai myyntikate per henkilö). Alhainen pinta-alatehokkuus voi 

tarkoittaa tehotonta toimitilojen käyttöä ja alhainen henkilötehokkuus heikkoa 

työpanoksen hyväksikäyttöä. Kannattavuus on arvoperusteinen tunnusluku ja se lasketaan 

tuottojen ja kustannusten erotuksena. Jos halutaan vertailla eri yrityksiä tai toimialoja 

keskenään, tarvitaan suhteellista kannattavuutta, joka saadaan tuottojen ja kustannusten 

erotuksen suhteuttamisella johonkin toimintaan rajoittavaan tekijään, esimerkiksi sidottuun 

pääomaan. (LTT 1994, 20-21; Stern & El-Ansary 1988, 485, 492). Kaupan tehokkuus voi 

siirtyä kuluttajalle eri tavoin, esimerkiksi hinnan alenemisen tai laadun parantumisen 

muodossa, tai tehokkuus voi jäädä yrittäjälle parantuneen kannattavuuden muodossa (LTT 

1994, 17). Ketjuuntumisen tehokkuuden arviointi voi olla vaikeaa, sillä harvoin on 

mahdollisuus vertailla ketjuja ei-ketjuuntumattomiin myymälöihin. Myös tietoja 

tehokkuudesta voi olla vaikea saada, esimerkiksi miten mitata kuluttajan kannalta kaupan 

miellyttävyyttä. (LTT 1994,25).

Kuten kuviosta 24 kävi selville, menestystä voi mitata niin pehmeillä (jakelun vaikutus ja 

oikeudenmukaisuus) kuin kovillakin (tehokkuus) arvioilla. Arvioidessaan menestystään 

ketju voi etsiä vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin. Tyydyttääkö ketju jatkuvasti 

asiakkaalle tärkeitä tarpeita? Tuoko ketju asiakkaille jotakin uutta (hyödykkeitä/palvelua)?
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Onko ketju muuttanut alansa markkinoita? Tuottaako ketju jatkuvasti lisäarvoa 

(asiakkailleen, henkilöstölleen, omistajilleen...)? Onko ketju asiakkaan silmissä vahva vai 

heikko? Vaikka asiakas ei useinkaan tiedä mitä hän haluaa, niin hän loppujen lopuksi on 

se, joka päättää onko ketju asiakaslähtöinen ja siis menestyvä vai ei. (Johda ketju nousu-

uralle 1998, 55).

4.5 Yhteenveto

Tässä kappaleessa on ensinnäkin tutkittu, miten kilpailutilannetta voidaan arvioida 

toimialan kannalta, ns. Industrial Organization -teorian pohjalta. Tämän mukaan markkinat 

asettavat yrityksille paineita, joihin yrityksen tulee parhaan kykynsä mukaan vastata. 

Kysymyksiin ‘mitkä ovat strategiset ryhmät ja miten ne syntyvät’ sekä ‘mitä on kilpailija- 

analyysi’ pyrittiin antamaan vastaukset. Strategisten ryhmien avulla pyritään helpottamaan 

toimialan kilpailutilanteen hahmottamista jakamalla kilpailijat samankaltaisiin osaryhmiin. 

Strateginen ryhmä koostuu yrityksistä, jotka harjoittavat samankaltaista kilpailustrategiaa, 

niillä on toisiaan muistuttavia ominaisuuksia (esim. koko) ja niillä on samankaltaiset 

ominaisuudet ja taidot (esim. tuotelaatu). (Aaker 1995, 67). Kilpailijoiden lähempi 

analysointi kattaa kilpailijan tulevaisuuden tavoitteet, tämänhetkisen strategian, vahvuudet 

ja heikkoudet sekä sen oletukset itsestään ja toimialastaan. Näiden perusteella voidaan 

muodostaa kilpailijoiden reaktioprofiili. (Porter 1980, 49).

Seuraavaksi tarkasteltiin kilpailutilannetta resurssipohjaisesta näkökulmasta. Tässä 

pyrittiin antamaan vastaukset ‘mitä tarkoittaa resurssipohjainen strategiasuunnittelu’ ja 

‘miten yritys voi tunnistaa ja kehittää kilpailuetuja’. Resurssipohjaisella 

strategiasuunnittelulla tarkoitetaan, että yksittäisen yrityksen taidot ja resurssit vaikuttavat 

sen kilpailuetuun ja tällä painotetaan yrityksen johdon toimintaa kilpailuetujen 

saavuttamisessa (Day & Wensley 1988, 3: Aaker 1995, 174-175). Yrityksen kilpailuetu 

on sellainen, jonka se osaa tehdä muita paremmin ja jota asiakkaat arvostavat. 

Kilpailuetujen tunnistamisessa voidaan käyttää apuna arvoketjua, jonka avulla tutkitaan 

yrityksen kaikki toiminnot. Erot kilpailijoiden arvoketjuihin ovat tärkeä kilpailuedun 

lähde. (Porter 1980, 56).
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Lopuksi tutkittiin vielä ketjun kilpailumahdollisuuksia ja pyrittiin vastaamaan 

kysymykseen ‘mitkä ovat ketjun edut ja haitat’. Ketjuuntumalla yritykset pyrkivät 

saavuttamaan synergiaetuja (1+1=3). Tällaisia etuja ketju pystyy saavuttamaan 

hankinnoissa, markkinoinnissa, rahoituksessa ja laskentatoimessa sekä hallinnossa (LTT 

1994, 57). Toisaalta ketjuuntumisesta on haittojakin, esimerkiksi jonkin asteinen

itsenäisyyden menetys.

4.6 Viitekehys erikoistavarakaupan kilpailuaseman arvioimiseksi ja 

kilpailuetujen kehittämiseksi

Kirjallisuuden pohjalta on laadittu kuvion 25 mukainen viitekehys ohjaamaan empiiristä 

työtä. Viitekehys on jaettu kahteen tasoon: toimialatasoon ja yritystasoon.

Toimialan kilpailuun vaikuttavat alalla kilpailevat yritykset. Jos kilpailijoita on paljon, 

niin yritysten ryhmitteleminen strategisiin ryhmiin niiden harjoittaman kilpailustrategian, 

ominaisuuksien sekä omaisuuksien ja taitojen perusteella on hyödyllistä. Näin selkeytetään 

erityyppisten yritysten asemaa toimialalla. Jo olemassa olevien kilpailijoiden lisäksi 

toimialan kilpailua uhkaa mahdolliset potentiaaliset uudet kilpailijat. Nämä voivat tulla 

usealta eri taholta, esimerkiksi ne laajenevat omalta markkinasegmentiltään toiselle tai 

tavarantoimittajat/asiakkaat integroituvat eteenpäin/taaksepäin jakeluketjussa. 

Tavarantoimittajien merkitys alan kilpailuun riippuu siitä, kuinka suuri valta heillä on 

jakelukanaviin nähden. Voivatko he nostaa hintoja tai alentaa tuotteiden laatua? Ostajat 

ovat jakelukanavan toisessa päässä ja kilpailevat pakottamalla hinnat alas, vaatimalla 

korkeampaa palvelua tai laatua ja kilpailuttamalla yrityksiä keskenään. Lisäksi toimialalla 

kilpailevat substituutit eli korvaavat tuotteet, jotka asettavat hintakaton yrityksen tuotteille.

Kuinka intensiivistä toimialan kilpailu on, riippuu myös alalle tulon ja alalta lähdön 

esteistä. Jos alalle tulon esteitä ei ole, yritysten menestysstrategiat kopioidaan helposti 

uusien yritysten tullessa alalle. Jos taas alalta poistumisen esteet ovat korkeat, ei 

ylikapasiteetti pääse purkautumaan ja yritykset, niin heikot kuin vahvatkin, kilpailevat 

intensiivisesti keskenään kaikilla keinoilla.
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Toimialaan vaikuttavat vielä makroympäristön tekijät eli demografinen, taloudellinen, 

teknologinen, laillinen ja poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Nama 

yrityksen on otettava toiminnassaan huomioon, mutta itse se ei pysty näihin paljoa

vaikuttamaan.

Yrityksen kilpailuetu perustuu sen taitoihin ja resursseihin. Taidoilla tarkoitetaan mitä 

kykyjä, joilla yrityksen henkilökunta eroaa kilpailijan henkilöstöstä eli se on yrityksen 

kyky suorittaa yksilökohtaiset tehtävät muita tehokkaammin. Yrityksen resurssit jaetaan 

näkyviin (fyysinen omaisuus ja taloudelliset resurssit) ja näkymättömiin (maineeseen 

perustuva omaisuus) resursseihin. Yhdessä toimien taidot ja resurssit muodostavat 

yrityksen ydinosaamisen, joka voidaan määritellä kollektiiviseksi oppimiseksi yrityksessä. 

Tämä on perustana yrityksen ainutlaatuiselle osaamiselle, sen kilpailueduille. Yrityksen 

oman osaamisen lisäksi menestymiseen vaikuttavat toimialan menestystekijät. Nämä 

tekijät ovat sellaisia kaupallisia tekijöitä, jotka sillä hetkellä toimivat tietyllä toimialalla. 

Yrityksen ydinosaamisesta ja toimialan menestystekijöitä riippuen yritys voi kilpailla 

pelkistetysti katsottuna kahdella tavalla. Sillä voi olla joko muita alemmat kustannukset tai 

se voi erilaistaa itsensä asiakkaan silmissä niin, että hän on valmis maksamaan yrityksen 

tuottamasta lisäarvosta korkeamman hinnan. Tällaisia kauppaan liittyviä 

erilaistamistekijöitä on mm. tuote, palvelu, henkilökunta ja imago.

Menestyvä yritys, joka on saavuttanut ydinosaamiseensa pohjautuvan asemaedun, 

saavuttaa suuremman asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden sekä suuremman 

markkinaosuuden ja kannattavuuden. Kuitenkin yrityksen on muistettava, että 

kilpailutilanne ei koskaan ole stabiili, vaan muuttuu koko ajan. Näin ollen yrityksen tulee 

investoida saavutetut tuotot kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
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Kuvio 25: Viitekehys erikoistavarakaupan kilpailuaseman arvioimiseksi ja kilpailuetujen 

kehittämiseksi

tulevaisuuden tavoitteet 

oletukset itsestään ja toimialasta
Potentiaalinen
kilpailija

tämänhetkinen strategia 

vahvuudet ja heikkoudet

Tavarantoimittajat

MAKROYMPÄRISTCT
demografinen
taloudellinen
teknologinen
laillinen & poliittinen
sosiaalinen
kulttuurinen

YRITYS

(^Kilpailija^C^)

.^Kilpailija

/" Alalta poistumisen esteet

STRATEGISIKSI DIMENSIOIKSI valitaan sellaiset tekijät, 
jotka'parhaiten erottelevät yritysten liiketoimintastrategiat 
ja kilpailjikeinot tietyllä toimialalla

Substituutit

ERIKöiSTAVARAKAUPAN MENESTYSTEKIJÄT

1
"KILPAILUEDUN ASEMAEDUT ELI STRATEGIAT TULOKSET

LÄHTEET
-- >

- taidot - ylivoimainen asiakkaan arvo - tyytyväisyys
- resurssit (tuote, palvelu, henkilökunta - uskollisuus

I imago)
1 - suhteellisen alhaiset kustannukset - markkinaosuus

yrityksen - kannattavuus
ydinosaaminen

TUOTTOJEN INVESTOINTI 
KILPAILUKYVYN YLLÄPITÄMISEKSI
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ

5.1 Tutkimusote

Tiedon tarve määrittelee sen, miten tieto on kerättävä. Tässä tutkimuksessa halutaan 

selvittää Expertin asema Suomen kodintekniikkamarkkinoilla sekä selvittää minkälaisia 

kilpailuetuja sillä on suhteessa muihin markkinoilla toimijoihin. Toisaalta halutaan tutkia 

kodintekniikkamarkkinoilla menestyviä kilpailutekijöitä ja näiden avulla vahvistamaan 

Expertin asemaa tulevaisuudessa. Suomen kodintekniikkamarkkinat tulevat muuttumaan 
lähitulevaisuudessa norjalaisen Elkjøpin (Gigantti) lanseeratessa Suomeen syksyllä 1999. 

Tämä tulee muuttamaan kilpailuasemia ja aineiston perusteella tulisikin arvioida myös 

tilannetta lanseerauksen jälkeen Expertin näkökulmasta.

Markkinointitutkimuksen tyypit jaetaan määrällisiin (kvantitatiivinen) ja laadullisiin 

(kvalitatiivinen) tutkimuksiin, joiden välillä voidaan tehdä ero siinä, että kvalitatiivisessa 

tutkimusaineisto on verbaalista, kun taas kvantitatiivisessa aineisto on esitettävissä 

numerollisessa muodossa (Uusitalo 1991, 79). Määrällisessä eli kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on tutkijalla jo tutkimuksen alkuvaiheessa oltava jonkinlainen yleiskuva 

aihepiiristä, jonka perusteella tutkimuksen tietosisältöä voidaan hahmottaa. Näin päätetään 

jo etukäteen, mitä tietoja kysytään ja millaisista tapauksista tiedot kerätään. Tutkittavia 

tapauksia on yleensä paljon ja niille pyritään antamaan lukuarvoja, joten tulosten 

analysoinnissa korostuvat tekniset ja tilastolliset asiat. Tavoitteena on tutkimustulosten 

yleistäminen laajempaan perusjoukkoon. (Seppälä 1996, 22-23). Aineiston kerääminen, 

käsittelyjä analysointi ovat toisistaan erottuvia vaiheita. (Uusitalo 1991, 81).

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus suoritetaan silloin, kun tutkittava asia ei ole 

yksiselitteinen, täsmällinen tai se ei ole selkeästi määriteltävissä. Tällaisessa tutkimuksessa 

pyritään tarkastelemaan ihmisiä ja asioita niiden luonnollisessa ympäristössä ja tavoitteena 

onkin kerätä tietoa ihmisten tai yritysten omista kokemuksista ja tuntemuksista. 

Laadullinen tutkimus on joustava ja lähestymistapoja ja jopa ongelmiakin voidaan muuttaa 

tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä. Suurien näytekokojen sijasta pyritään syventymään 

yksittäisiin tapauksiin ja löytämään kuva siitä, millaiseen kokonaisuuteen asiat liittyvät.
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Kun määrällisessä tutkimuksessa mitataan ostouskollisuutta, laadullinen tutkimus yrittää 

ymmärtää, minkälaiset kokemukset ja tekijät vaikuttavat ostouskollisuuden syntymiseen. 

Tulosten analysoinnissa painottuvat tutkijan kyky havaita asioiden väliset yhteydet ja 

merkitysvivahteet, näin tutkijan rooli korostuu. Laadullisen tutkimuksen hyviä puolia 

ovatkin sen asiakaslähtöisyys, sillä siinä keskitytään oleellisiin, tärkeisiin asioihin. 

Haittapuolia ovat mm. tutkijan suuri merkitys, jonka takia on vaikeaa arvioida 

tutkimuksen laatua. Joustavuuden toinen puoli on analysoinnin vaikeutuminen. Olennaisen 

tiedon etsiminen on usein hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi lukija tai toimeksiantaja voi 

odottaa määrällisiä päätelmiä, vaikka laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 

kokonaisuuksien selvittäminen ja olennaisuuksien tajuaminen. (Seppälä 1996, 34-41). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi tapahtuvat 

päällekkäin ja analyysi saattaakin osoittaa, että aineistoa on vielä täydennettävä. (Uusitalo 

1991,80).

Tämän tutkimuksen luonteeseen sopii laadullinen tutkimus paremmin, sillä tarkoituksena 

on asioiden yhteyksien ymmärtäminen, esimerkiksi, mitkä tekijät vaikuttavat markkina- 

asemaan. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva Expertin aseman 

kehittymisestä 1990-luvulla ja tulevaisuuden haasteista. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

avulla jouduttaisiin keskittymään vain jo ennalta tunnettuihin asioihin ja tekijöihin, mikä 

ei tuottaisi uutta tietoa. Jo kerättyä kvantitatiivista aineistoa hyödynnetään 

kodintekniikkamarkkinoiden kehityksen kuvaamisessa, mutta koska aineistoa on kattavasti 

kerätty alan järjestöjen johdosta, niin uutta kvantitatiivista tutkimusta ei tarvitse suorittaa.

5.2 Näytteenotto

Tutkimuksen aineistoa on kerätty niin primäärisistä kuin sekundäärisistä lähteistä. 

Sekundäärisiä lähteitä ovat olleet kodintekniikka-alan järjestöjen ja muiden yritysten 

keräämät tunnusluvut kodintekniikkamarkkinoista ja sen yrityksistä. Lisäksi tietoa on 

kerätty kodintekniikan ja muista kaupallisista alan lehdistä.

Primäärinen aineisto on kerätty haastattelemalla alan asiantuntijoita. Monipuolisen 

näkemyksen aikaansaamiseksi on haastateltavat valittu heidän asiantuntemuksen 

perusteella. Toimeksiantajayritys ehdotti potentiaalisia haastateltavia heidän
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kodintekniikka-alan tietämyksen perusteella, jonka jälkeen tutkija otti heihin yhteyttä ja 

sopi ajan haastattelulle. Toimeksiantajayrityksen oma näkemys pohjautuu toisaalta ketjun 

johdon ja toisaalta ketjun kauppiaiden näkemyksiin. Ketjun ulkopuolinen näkemys on 

saatu haastattelemalla tavarantoimittajia. Ketjun johdosta on haastateltu 5 henkilöä ja 

kahdesta muusta ryhmästä, tavarantoimittajista ja kauppiaista on valittu neljän henkeä 

haastateltavaksi. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman monia eri näkemyksiä, näin 

kävikin. Vaikka osa mielipiteistä/ajatuksista oli lähes kaikilla samansuuntaiset, jokaisesta 

haastattelusta ilmeni myös jotakin uutta.

Haastattelukysymykset (liite 8) on hahmoteltu teorian sekä Expert-ketjun johdon 

näkemyksien pohjalta. Tutkimukseen on haastateltu ensiksi Expert-ketjun johtoa, joiden 

avulla tutkija on muodostanut aiheesta yleiskäsityksen ja samalla haastattelurunkoa on 

testattu kysymällä ketjun johdon haastattelun jälkeen haastateltavan mielipiteitä 

kysymysten kattavuudesta ja olennaisuudesta. Kaikki olivat vakuuttuneita kysymysten 

oleellisuudesta, eikä kukaan osannut ehdottaa lisäkysymyksiä.

5.3 Teemahaastattelulomakkeen valinta

Haastattelu voidaan suorittaa eri tavoin. Avoimia kysymybiä käytetään, kun halutaan 

kysellä haastateltavalta faktoja ja hänen mielipiteitään. Tutkija voi myös kysyä 

haastateltavan ehdotuksia tutkimuksen suorittamiseksi ja mahdollisten muiden 

tiedonlähteiden löytämiseksi. Kys<?/ytutkimuksessa (survey) tutkija on laatinut kysymykset 

ennalta valmiiksi. Näiden kahden haastattelun välillä on teemahaastattelu. (Yin 1989, 89- 

90).

Teemahaastattelulla tarkoitetaan jäsentymätöntä, suoraa henkilökohtaista haastattelua, 

jossa haastattelija pyrkii selvittämään haastateltavan motivaatiot, uskomukset, asenteet ja 

tunteet tietystä aiheesta. Tarkoituksena on siis tarkentavien kysymysten avulla selvittää 

asiaan johtaneet ja taustalla vaikuttaneet syyt. Tutkijalla on tärkeä rooli 

teemahaastattelussa ja tutkimustulosten parantamiseksi hänen tulee olla objektiivinen ja 

välttää tuomasta itseään esille. (Malhotra 1996, 174-176). Objektiivisuudella tarkoitetaan 

mm. tutkijan välttämästä omaa kommentoimista (Hirsjärvi & Hurme 1984, 43). Tähän
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tutkimukseen sopii hyvin puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa haastattelua käydään 

ennakolta laaditun tutkimusrungon ohjaamana (Home 1995, 8).

Teemahaastattelun avulla pystytään saamaan haastateltavan näkemykset paremmin ja 

syvemmältä selville kuin esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Koska teemahaastattelu on 

yksilöhaastattelu, pystytään sosiaalinen paine poistamaan. Toisaalta teemahaastattelun 

huonoja puolia on tutkijan roolin korostuminen, joilloin tältä vaaditaan osaamista. 

Haastattelun jäsentymättömyys vaikeuttaa tutkimustulosten laadun arviointia ja korostaa 

tutkijan vaikutusta lopputuloksiin. Lisäksi saatu tutkimusmateriaali voi olla vaikeaa 

analysoida ja tulkita. (Malhotra 1996, 177). Teemahaastattelussa tutkija seuraa tiettyä 

kysymyslistaa, mutta hänen tulee välttää johdattelevia kysymyksiä (Yin 1989, 89).

Tällaisessa tutkimuksessa tutkimustulokset tulee esittää verbaalisessa muodossa. Näin 

tehtäessä tulee ottaa huomioon ongelmat muistiinpanemisessa, jota voidaan parantaa 

käyttämällä nauhuria haastatteluissa, ja käyttämällä haastattelujen lisäksi muita 

tiedonlähteitä. (Yin 1989, 91).

Teemahaastattelu sopii erityisen hyvin tähän tutkimukseen, sillä voidaan olettaa, että 

haastattelijan puolueettomuus helpottaa kilpailutilanteesta puhumisessa. Näin saadaan 

selville esimerkiksi tavarantoimittajien todelliset näkemykset kilpailutilanteesta. Koska 

tutkimuksen aihepiiri edellyttää kodintekniikka-alan tuntemusta, on järkevää haastatella 

muutamaa alan asiantuntijaa, jotka on valittu huolellisesti. Toimialan kehityksestä on 

olemassa hyvin kvantitatiivista aineistoa, jota voidaan käyttää yhdessä haastatteluaineiston 

rinnalla johtopäätösten tekemisessä.

5.4 Empiirisen tutkimuksen suorittaminen

Haastattelut kerättiin huhti-, touko- ja kesäkuun 1999 aikana sopimalla haastattelut 

etukäteen, jolloin selvitettiin myös haastattelun tarkoitus. Haastateltavia oli hieman vaikea 

saada kiinni, mutta kaikki suostuivat haastatteluun. Ensiksi haastateltiin Expert-ketjun 

johtoa, jotta tutkija pystyi muodostamaan yleisnäkemyksen kodintekniikkamarkkinoista ja 

näin kysyä oleellisia kysymyksiä muissa haastatteluissa. Tavarantoimittajia tutkija kävi 

haastattelemassa paikan päällä, kuten myös kahta kauppiaista. Kaksi muuta kauppiasta
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asuivat sen verran kaukana tai olivat niin kiireisiä, että haastattelut suoritettiin näiden 

kahden kanssa puhelinhaastatteluna. Kahdelle kauppiaalle lähetettiin kysymysrunko 

etukäteen heidän sitä pyytäessä (toinen näistä oli puhelinhaastattelu).

5.5 Tutkimuksen luotettavuus

Jotta lukija voisi arvioida tutkimuksen luotettavuutta, täytyy tutkimusta tehtäessä 

kiinnittää huomiota validiteettiin ja reliabiliteettiin. Tutkimuksen tarkoituksen 

toteutuminen liittyy validiteettiin, kun taas reliabiliteetti kuvaa tutkimusprosessin 

toistettavuutta samojen tulosten saamiseksi.

5.5.1 Validiteetti

Validiteetti ilmaisee mittarin kykyä mitata sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti tarkoittaa sitä, että teoreettiset ja empiiriset 

määritelmät on liitettävä toisiinsa. Validiteettiongelmat riippuvat siitä, mitä haluamme 

mitata. (Uusitalo 1991, 84-86). Esimerkiksi, jos tavoitteenamme on yrityksen menestyksen 

mittaaminen, niin saadaanko tämä parhaiten selville yrityksen liikevaihdosta, liikevoitosta 

vai kenties pääoman tuotosta?

Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin (Yin 1989, 40-41; Miles & 

Huberman 1994, 278-279). Sisäisen validiteetin arvioiminen on erityisen tärkeää 

kausaalisissa ja selittävissä tutkimuksissa: onko tutkija päätellyt oikein syy-seuraus - 

suhteet? (Yin 1989, 43). Sisäinen validiteetti arvioi kuinka todenmukaisia tutkimuksen 

tulokset ovat. Tällaista validiteettia voidaan parantaa mm. triangulaatiolla eli käyttämällä 

täydentäviä metodeja ja lähteitä, identifioimalla epävarmat alueet ja arvioimalla 

huolellisesti kilpailevat selitykset. (Miles & Huberman 1994, 278-279). Tässä tutkielmassa 

haastateltiin eri asiantuntijoita, joiden kommentit eivät olleet juurikaan ristiriitaisia. 

Tutkija arvioi myös, että esimerkiksi tavarantoimittaja puhuivat vapaasti puolueettomalle 

tutkijalle. Tämä ilmenee hyvin erään tavarantoimittajan kommentista ‘tätä sinun ei tarvitse 

kertoa Expertille, tai voithan sinä sen kertoa’. Tavarantoimittajat kysyivät myös tulevatko 

heidän vastauksensa nimellä tutkielmaan, jolloin tutkija päätyi anonyymiin tulosten 

analysointiin.
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Ulkoinen validiteetti arvioi, miten hyvin saadut tulokset voidaan yleistää tutkittavan 

tapauksen ulkopuolelle (Miles & Huberman 1994, 279; Yin 1989, 43-44). Kun 

määrällisissä tutkimuksissa tavoitellaan tilastollista yleistettävyyttä (esimerkiksi 70 % 

asiakkaista ovat tyytyväisiä), niin tapaustutkimus pohjautuu analyyttiseen 

yleistettävyyteen. Analyyttinen yleistettävyys tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä 

johonkin laajempaan teoriaan, eli että samalla tekniikalla voidaan tutkia seuraavia 

tapaustutkimuksia. (Yin 1989,43-44).

5.5.2 Reliabiliteetti

Mittauksen reliabiliteetilla laadullisessa tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin 

analyysi voidaan toistaa eli kuinka paljon sattumanvaraisuutta analyysiin sisältyy. 

(Uusitalo 1991, 84; Yin 1989, 45). Reliabiliteetti määrittelee, onko tutkimuksen kulku 

ollut johdonmukainen, riittävän vakaa ylitse ajan sekä eri tutkijoiden ja metodien välillä 

(Miles & Huberman 1994, 278). Reliabiliteetin varmistamiseksi tutkijan on

dokumentoitava kaikki tekemisensä, jotta seuraava tutkija voi näiden perusteella suorittaa 

tutkimuksen uudelleen (Yin 1989, 45).

Satunnaisvirheitä voi syntyä mm. siten, että haastattelututkimuksessa vastaaja muistaa 

asian väärin, vastaaja ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin tutkija on ajatellut tai 

haastattelija kirjoittaa vastauksen väärin, esimerkiksi tallennettaessa. Tutkijan tuleekin 

käyttää aineistoa käsitellessään yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä. (Uusitalo 

1991,84).

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan parantaa kysymysten selkeydellä, selventämällä 

tutkijan rooli ja asema, arvioimalla eri lähteiden tulosten mielekkyyttä ja 

samankaltaisuutta, tarkentamalla perusmallit ja analyyttiset ajatusrakennelmat 

(reliabiliteetti riippuu osittain teoriasta), keräämällä aineisto useilta haastateltavilta ja eri 

aikoina, tekemällä koodauksen tarkastuksia, tarkastamalla aineiston laatu 

(väärinkäsitykset, huijaukset, vastaajan kyky vastata kysymyksiin) sekä saamalla 

palautetta kollegoilta (Miles & Huberman 1994, 278).
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Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty parantamaan siten, että tutkija on tehnyt kaikki 

haastattelut itse ja käyttänyt jokaisessa haastattelussa nauhuria, joka on purettu 

mahdollisimman nopeasti. Nauhat on purettu melkein sanasta sanaan, jotta tutkija voisi 

muistaa eri sanojen merkitykset ja vivahteet. Etukäteen suunniteltu haastattelurunko 

varmisti samansisältöisten kysymysten kysymisen kaikilta haastateltavilta.
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6. SUOMEN KODINTEKNIIKKAMARKKINAT JA EXPERTIN 

ASEMA NIILLÄ - NYT JA TULEVAISUUDESSA

Tässä kappaleessa analysoidaan sekä sekundäärisen (mm. A.C.Nielsen, Elektroniikan 

Tukkukauppiaat r.y., Balance Oy, Taloustutkimus Oy) että primäärisen (haastattelut5) 

tiedon pohjalta Suomen kodintekniikkamarkkinoita ja Expert-ketjun asemaa niillä. 

Tarkoituksena on historiallisen datan ja alan asiantuntijoiden haastattelujen perusteella 

tutkia, miltä kodintekniikan ja erityisesti Expertin tulevaisuus näyttää.

Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, niin esitetyt asiat ovat eri henkilöiden omia 

mielipiteitä, eivätkä siis kuvasta välttämättä yleistä mielipidettä. Tarkoituksena onkin 

saada mahdollisimman monipuolinen käsitys tilanteesta. Erityisesti tavarantoimittajien 

puolelta oltiin kiinnostuneita, tullaanko tutkimuksessa mainitsemaan nimiä. Tutkija arveli, 

että jos tulokset analysoitaisiin nimettöminä, haastateltavat myös kertoisivat asioista 

vapaammin. Tietyissä kohdissa tutkija on arvellut, että mainitsemalla vastaajan ryhmän 

(Expert-ketjun johto, kauppias, tavarantoimittaja) tulosten arviointi lukijan kannalta on 

helpompaa.

Aluksi tarkastelun näkökulmana on Suomen kodintekniikkamarkkinat ja jäljempänä 

Expertin asema niillä. Liitteessä 9 on esitetty numerotiedot tämän kappaleen taulukoista.

6.1 Suomen kodintekniikkamarkkinat

6.1.1 Kilpailutilanne

Suomen kodintekniikkamarkkinoille on melko helppoa tulla, mutta menestyminen on 

vaikeampaa johtuen mm. siitä, että ketjuilla on vahva jalansija. Eräs kauppias olikin sitä 

mieltä, että päästäkseen alalle täytyy kuulua ketjuun tai ainakin olla riittävän iso. Eräs 

toinen kauppias oli sitä mieltä, että isompien merkkien saanti myytäväksi voi olla hankalaa 

ja siten vaikeuttaa alalla tuloa. Lisäksi tarvitaan vahva osaamisvalmius, pääomaa tai 

muuten järjestettyä rahoitus. Alalta lähtö on helppoa, jos on menestynyt: kodinkonealaan

5 5 x Expert-ketjun johto, 4 x tavarantoimittaja, 4 x Expert-kauppias
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on mielenkiintoa eli jos yritys on hyvässä kunnossa, sen saa helposti myytyä. 

Aikaisemmin, kun alalle tulo oli helpompaa, kodintekniikka-alalla toimi paljon yrityksiä 

vain hetken aikaa, jotka sekoittivat kilpailukenttää. Nykyään kilpailuviranomaiset 

seuraavat kaikkia aloja, mikä tarkoittaa, että kodintekniikka-alan markkinointi on tullut 

tasokkaammaksi ja toimitaan enemmän asiakkaan ehdoilla.

Mielenkiintoista haastatteluissa oli, että haastateltavat sanoivat toisaalta kilpailun olevan 

kovaa ja toisaalta puhuttiin kodintekniikkamarkkinoiden kehittymättömyydestä ja 

kaupanteon helppoudesta.

Kilpailun kovuuden puolesta puhuu, että kaikki kilpailevat samoilla tuotteilla ja 

toimintatavoilla. Hintakilpailu on erittäin kovaa, katteet ovat pienet, koska muita erottavia 

tekijöitä ei paljoa ole käytössä. Toisaalta ne, jotka ovat pystyneet erottautumaan muulla 

kuin hinnalla, kuten kanta-asiakasjärjestelmillä ja toimivilla myymäläratkaisuilla, ovat 

pärjänneet muutenkin kuin katteiden kustannuksella. Kilpailu sanotaankin käytävän lehtien 

ilmoituspalstoilla, jossa kauppiaat ilmoittelevat hinnoistaan: alalla puhutaan vain hinnoista 

eikä tuotetta nosteta esille. Tämä on sikäli mielenkiintoista, koska erään tavarantoimittajan 

mielestä ihmisten hintatietoisuus on olematon. Lisäksi kodintekniikassa sanotaan 

käytettäneen kaikkia mahdollisia kilpailukeinoja, myös kyseenalaisia, esimerkiksi eräs 

tavarantoimittaja piti takuun pidentämistä esimerkkinä huonosta kilpailukeinosta. Takuun 

pidentäminen nostaa tuotteen hintaa ja vähentää siten kuluttajan mielenkiintoa tuotteeseen. 

Kilpailun arvioidaan kiristyvän entisestään syksyllä uuden kilpailijan lanseeratessa 

Suomeen.

Kilpailun sanotaan löytävän eri muotoja, jolloin yrityksen on osattava muuttua 

kilpailutilanteen mukaan. Ne, jotka tässä eivät onnistu, kokevat kilpailun aina vain 

kovenevana. Informaatioyhteiskunnan katsotaan nyt muuttavan kilpailutilannetta.

Toisaalta kilpailun vähemmästä intensiivisyydestä kertoi, että markkinoiden arveltiin 

olevan vielä aika kehittymättömät, millä tarkoitettiin sitä, että alalla ei olla totuttu kovin 

rationaaliseen toimintaan: ei olla kustannustietoisia ja ostotoiminta on paikallista eikä 

ketjutoimintaa. Lisäksi arvioitiin, että ellei ulkopuolisen kilpailijan uhkaa olisi ollut, täällä
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olisi jatkettu entisellä, kustannustehottomalla toimintamallilla. Alan suunnittelujanne on 

myös lyhyt, josta on vedetty johtopäätös, että kaupanteko ei voi olla vielä kovin vaikeaa.

Lähes kaikki haastateltavat näkivät kilpailun omaa alaa laajempana, erityisesti matkailun 

ja huonekalukaupan (kodin sisustus) koettiin kilpailevan samoista kuluttajan markoista. 

Eräs tavarantoimittaja piti tällaisia muita aloja kauppiaalle jopa suurempana kilpailijana 

kuin muita kodintekniikkakauppoja. Kodintekniikka-alasta olisikin tehtävä 

mielenkiintoinen kuluttajien mielessä ja tuotteet pitäisi markkinoida enemmän elämyksinä, 

kertoa mitä kaikkea kivaa niillä voi tehdä, eikä pelkästään televisioina tai imureina. Eräs 

kauppias katsoi myös ketjun sisällä olevan kilpailua, jos liikkeet ovat samalla 

paikkakunnalla.

Tavarantoimittajilla on ollut aikaisemmin suuri valta johtuen selektiivisistä 

myyntijärjestelmistä. Nytkin niillä arvioitiin olevan määräävä asema, koska ostotoiminta 

on jäsentymätöntä ja maailmanlaajuiset merkit, kuten Sony, ovat niin vahvoja. 

Tavarantoimittajien määräävän aseman siirtäminen edellyttäisi maailmanlaajuisen Expert- 

ketjun neuvottelemista ostotoiminnasta. Toisaalta lopullisen ostopäätöksen tekee aina 

kuluttaja, joka siis myös määrää, mitä myymälässä myydään. Tätä kautta kauppiailla, ja 

siten myös ketjuilla, oleva valta on kasvussa. Yhteisostot ja yhteisissä päätöksissä 

pysyminen lisäävät tätä valtaa.

6.1.2 Myynnin kehitys

Kodintekniikka on tyypillistä erikoistavaraa. Kun ihmisillä menee hyvin, he ostavat uusia 

kahvinkeittimiä, stereoita ym. Kun talous heikkenee, keskitytään välttämättömämpiin 

tavaroihin, kuten kävi lamavuosien aikana, jolloin kodinkonemarkkinat lähes puolittuivat. 

Taulukossa 5 on esitelty Suomen kodintekniikan vähittäismyynti vuosilta 1990-1998. 

Kodintekniikan myynti on kärsinyt lamasta, mutta nyt, 1990-luvun loppupuolella, 

kodintekniikalla menee hyvin. Kasvuprosentit ovat olleet melkein parinkymmenen 

luokkaa ja vuodelle 1999 ennustetaan vielä n. 5 prosentin kasvua, joka on tasaista 

vaikkakaan ei kovin vahvaa.
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Taulukko 5: Kodintekniikan vähittäismyynti 1990-1999 kuluttajahinnoin, mmk

9000 . 8046
8000
7000 1
6000
5000
4000
3000
2000

-1 1,7 %

-1000 1

q Myynti, mmk 

g Kasvu

Lähde: Elektroniikan tukkukauppiaat ry 1998

Jos lukuja vertaa Suomen bruttokansantuotteen kehitykseen samalta ajalta (taulukko 6) 

huomaa, että niillä on paljon yhteistä (ainakin näin kymmenen vuoden ajalta). 

Kodintekniikan myyntiä voidaankin arvioida karkeasti talouden kehityksen perusteella ja 

päin vastoin.

Taulukko 6: Suomen bruttokansantuotteen kehitys vuosina 1990-1998 (1 000 000 mk)

BKT

700000 ---------------------
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500000 ---- -----------
400000
300000
200000
100000

0 I I—
1990 1991

□ BKT

Lähde: Tilastokeskus: Kansantalous 1999/4 (markkinahintaan loppukäytön kautta käypinä 

hintoina)

Tilastokeskus kerää kuukausittain ns. kulutta)abarometrin, jossa kysytään ihmisten 

rahankäyttöaikomuksia lähimmän 6 kuukauden aikana. Viihde-elektroniikan ja 

kodintekniikan osalta näyttää siltä, että kuluttajat käyttävät vähemmän rahaa näihin 

(taulukko 7 kuvaa niitä, jotka ovat vastanneet ‘kyllä käytän rahaa viihde-elektroniikkaan ja 

kodinkoneisiin seuraavan 6 kuukauden aikana).
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Taulukko 7: Kyllä, aion käyttää rahaa viihde-elektroniikkaan ja kodinkoneisiin seuraavan 

6 kuukauden aikana.

01/99 04/9912/9804/98 08/9801/98

Viihde-elektroniikka
Kodinkoneet

Lähde: Tilastokeskus Kulutta]abarometri 1999

Paremman käsityksen vähittäismyynnin kasvusta saa, jos tarkastelee, miten eri 

tuoteryhmät (taulukko 8) ovat kehittyneet, sillä kasvu on epätasaisesti jakautunut.

Taulukko 8: Eri tuoteryhmien vähittäismyynnin kehitys (kuluttajahinnoin, mmk)

3000 -

2000 --

Lähde: Elektroniikan tukkukauppiaat ry 1998

^Kulutuselektroniikka

ølsot kodinkoneet 
□ Pienet kodinkoneet

Kuten taulukosta 8 voidaan huomata, kulutuselektroniikka on kasvanut rajusti, mutta nyt 

näyttäisi siltä, että kasvu on laantumassa. Isojen kodinkoneiden myynti on myös kasvanut 

laman jälkeen hyvin, mutta nyt kasvu on palautunut normaaleihin lukemiin, + 3-5 %. 

Pienet kodinkoneet ovat lähinnä säilyttäneet entiset lukemansa. Vuodelle 1999 onkin 

luvassa melko tasaista kehitystä. Kodintekniikkamarkkinat ovat nyt kypsässä vaiheessa,
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jonkinlaisessa lakipisteessä ja alalla eletään vanhan teknologian loppuvaihetta. Uuden 

teknologian ja uusien tuoteryhmien myötä markkinat lähtevät kuitenkin uuteen kasvuun. 

Elektroniikkateollisuus vaikuttaa myös kodintekniikkaan eli koko ajan kehitellään uusia 

tuotteita ja uusia ideoita, tuotteet elävät ja tulevat entistä teknisimmäksi, mikrosiruja tulee 

kodinkonelaitteisiin. Laitteet verkottavat, mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

kodin tietokonejärjestelmä tarkkailee kodinkoneita ja kutsuu automaattisesti korjaajat 

paikalle tarvittaessa (Kauppalehti 23.2.1999).

Kulutuselektroniikassa eli ruskealla puolella digitalisoituminen ja tv-lähetysjärjestelmien 

muuttuminen kasvattavat markkinoita rajusti 5 vuoden tähtäimellä. Erityisesti television 

digitalisoituminen 2000-luvun taitteen jälkeen tulee kasvattamaan markkinoita paljon 

muutaman vuoden ajan, kun ihmiset uusivat vanhoja analogisia televisioitaan, lisäksi 

television kehittyminen vetää kaikkia muita mukanansa. Jo 5 vuoden tähtäimellä tulee 

tapahtumaan tietotekniikan, telekommunikaation ja audiovideoteknologian rajan 

häilymistä, eräänlaista päällekkäin menoa ja tuotteiden yhdistymistä, esimerkkinä Nokian 

Communicator. Digitalisoitumisen myötä on paljon erilaisia mahdollisuuksia tehdä 

erilaisia tuotteita ja toimintoja niihin. Monet perinteisistä tuotealueista varmaan pikku 

hiljaa hiipuvat, mutta niiden tilalle tulee koko ajan uusia tuotealueita.

Kodinkoneissa eli valkoisella puolella tuotteet kuuluvat kodin perusvarustukseen 

(jääkaappi, imuri), jolloin korvausostopaine on koko ajan olemassa. Toisaalta paljon on 

kiinni myös rakennusalan kehityksestä, miten paljon ihmiset rakentavat ja remontoivat. 

Ympäristöverot ja ympäristötietoisuuden kasvu vaikuttavat siihen, että energian ja veden 

kulutus nousevat yhä tärkeämmiksi. Laitteiden energiatalous on jo parantunut ja 

käyttöominaisuudet paranevat koko ajan. Lisäksi ulkonäkömuotoiluun on kiinnitetty 

huomiota ja kodinkoneista onkin tullut entistä enemmän osa keittiön sisustusta. 

Elektroniikka valkoisella puolella on vielä alussa ja tulee kehittymään, esimerkiksi 

japanilaisten kehittämä jääkaappi muistaa sisältönsä ja sen voi lukea vaikka kaupasta käsin 

multimediakännykällä, jos on sattunut unohtamaan ostoslistansa (Kauppalehti 23.2.1999). 

Eurooppalaistuminen näkyy mm. liesien ja kylmälaitteiden mitoissa, kun aikaisemmin ne 

olivat 50-55 cm leveitä, nyt tulevat 60 cm leveät liedet ja kylmälaitteet.
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Kodintekniikka-alalla tulee olemaan paljon uusia tuotteita, mikä vaikuttaa myyntiin. 

Vaikeutena on vain, miten ja kuka pystyy nämä kaikki kertomaan kuluttajalle, joka ei 

näistä vielä tiedä. Suomessa uudet teknologiat on otettu melko hyvin vastaan (PC-kanta on 

suuri, matkapuhelimet), joka nopeuttanee edelleen uusien teknologioiden läpimenoa.

6.1.3 Jakelukanavien kehitys

Eri jakelukanavia kodinkonetekniikassa ovat kodinkoneketjut eli Expert, Tekniset ja 

Musta Pörssi, ketjuun kuulumattomat yksityiset ns. villit kauppiaat, marketit, tavaratalot, 

postimyynti, rautakaupat, keittiökalusteliikkeet ja rakennusliikkeet. Lisäksi yksi 

haastateltavista mainitsi, että jatkossa yksi jakelukanava voi olla tavarantoimittajien 

suoramyyntitapahtumat eli että tavarantoimittajat myyvät eriä tuotteitaan jonkin 

organisaation kautta suoraan kuluttajille. Näin myydään jo esimerkiksi televisioita Keski- 

Euroopassa.

Kuten taulukosta 9 voidaan todeta, kodinkonealan erikoismyymälöitten osuus koko alan 

myynnistä on huomattava, vaikka se onkin jonkin verran laskenut 1990-luvun alun 

määrästä. Muiden jakelukanavien osuus myynnistä jää pieneksi.

Taulukosta 9: Eri jakelukanavien osuus myynnistä kodintekniikkakaupassa

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Kodinkonealan
erikoismyymälät

—в— Rautakaupat 

Tavaratalot 

Muut erikoismyymälät 

Ж Keittiökalustekaupat

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997
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Erikoisliikkeet tulevat Suomessa säilyttämään vahvan asemansa kodintekniikan 

jakelukanavana, myös postimyynti ja sähköinen ostaminen tulevat kasvattamaan 

osuuksiaan. (Karhu 1999). Haastattelujen perusteella tavaratalot ja marketit tulevat 

kasvattamaan osuuttaan kodintekniikkakaupassa. Erityisesti pienkoneita, joissa myyjän 

rooli on vähäinen, myydään paljon marketeissa. Siksi erikoistavarakaupan onkin 

löydettävä ne tuotteet, joissa se myyjän avulla pystyy tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa. 

(Ketju haluaa edistää yhä kilpailukykyään 1998, 7). Lisäksi ketjujen osuus kasvaa 

yksityisten liikkeiden liittyessä ketjuihin. Toisaalta pienemmille paikkakunnille ketjut 

eivät yleensä mene ja siellä menestyvät yksittäiset kauppiaat.

Jakelukanavien kehitystä voidaan tutkia myös tarkastelemalla, miten myymälämäärät ovat 

kehittyneet. Taulukosta 10 voimme havaita, että kodinkonealan erikoismyymälöiden 

kehitys on ollut 1990-luvun alun laskeva ja vasta vuodesta 1994 lähtien lasku on 

hiljentynyt ja kääntynyt vihdoin pienoiseen nousuun vuoden 1996 tienoilla. Muut 

kodinkoneita myyvät myymälät ovat säilyttäneet suunnilleen lukumääränsä koko 1990- 

luvun ajan. Myös lopettaneiden myymälöiden lukumäärä on otettu mukaan, jotta voidaan 

tarkastella myymälöiden eloonjäämistä. Lama on karsinut myymälöitä ja vasta vuoden 

1994 jälkeen lopettaneiden myymälöiden määrä on laskenut.

Taulukko 10: Myymälämäärän kehitys eri jakelukanavissa
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vuosina 1990-1997
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-e— Rautakaupat 
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Muut erikoismyymälät 

-ж— Keittiökalustekaupat 

Yhteensä 

—i— Lopettaneet

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997
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Kodintekniikan eri jakelukanavat voidaan esittää myös graafisesti erilaisina strategisina 

ryhminä (ks. sivu 41). Haastattelujen perusteella strategisiksi dimensioiksi eli sellaisiksi 

tekijöiksi, jotka parhaiten erottelevat yritysten liiketoimintastrategiat ja kilpailuasemat, on 

valittu jakelukanavan valikoiman laajuus ja palvelun määrä. Tavarantoimittajien 

haastatteluista ilmeni, että jakelukanavat eroavat osittain toisistaan sen perusteella, kuinka 

laaja tuotevalikoima niissä on. Joissakin jakelukanavissa myydään vain muutamaa 

tuotetta, toisissa koko valikoimaa. Palvelu on valittu toiseksi dimensioksi, koska se 

koetaan entistä tärkeäksi hintakilpailun kiristyessä. Vaikka haastatteluista ilmeni, että 

kukaan ei oikeastaan vielä erotu palvelulla, on sillä kuitenkin merkitystä eri 

jakelukanavittain tavarantoimittajien näkökulmasta. Palvelu on hankalasti määriteltävissä 

ja tässä se ymmärretäänkin yksinkertaisesti saatavilla olevien myyjien lukumääränä ja 

ammattitaitona (tieto kodintekniikasta). Tämä on esitetty kuviossa 26.

Kuvio 26: Suomen kodintekniikkamarkkinoiden jakelukanavien strateginen ryhmittely

suuri

VALIKOIMA

Ketjut
(Expert, Tekniset, Musta Pörssi) 

Yksityiset kauppiaat
Tavaratalot
Marketit Rautakaupat

pieni Postimyynti

vähäistä keskimääräinen paljon

PALVELU

Eri jakelukanavat eivät ole välttämättä suoraan vertailtavissa keskenään, sillä eri tuotteita 

ja merkkejä myydään eri jakelukanavissa, mutta kuvio 26 antanee erään näkökulman 

tarkastella eri jakelukanavien eroja. Kuitenkin eräs tavarantoimittaja arvioi, että vähitellen 

kaikki alkavat myydä kaikkea, koska yksittäisen merkin ylläpitäminen yhden kauppiaan 

voimin on vaikeaa.

6.1.4 Sähköinen kaupankäynti kodintekniikassa ja euro

Sähköinen kaupankäynti kodintekniikassa on haastattelujen mukaan vielä alkuvaiheessa 

Suomessa. Kodinkoneiden myyntiä verkon kautta ei nähdä ongelmallisena, esimerkiksi
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kodinkoneiden pienet laatuerot on kerrottavissa yhdellä sivulla ja USA:ssa myydään 

verkon kautta autojakin, miksei sitten huomattavasti halvempia kodinkoneita. 

Kodintekniikkaan laajasti käsittäen kuuluu myös tietokoneet, joita myydään jo paljon 

verkon kautta. Eräs haastateltavista arvioi myynnin leviävän seuraavaksi muihin pieniin 

tämän alueen tuotteisiin viihde-elektroniikan puolella. Isojen tuotteiden, kuten 

televisioiden ja pakastimien myyntiä verkossa ei pidetty kovin todennäköisenä 

lähitulevaisuudessa, vaikka sen arveltiinkin olevan lähinnä logistinen kysymys. Sähköisen 

kaupan arvioitiin vaikuttavan hieman hintoja alentavasti, sillä se vähentää kustannuksia 

koko jakelutiessä. Sähköisessä kaupankäynnissä pitää olla koko ajan mukana, sillä kun se 

lähtee kunnolla käyntiin, sen arvioidaan tapahtuvan nopeasti. Kuitenkaan muutamassa 

vuodessa ei arvioida tapahtuvan kummempia, vaan vasta pidemmällä aikajänteellä.

Tuotteiden kohderyhmä vaikuttaa paljon siihen, mistä niitä ostetaan, esimerkiksi 

tietokoneiden käyttäjät surffailevat mielellään verkossa ja ostavat helpommin sitä kautta, 

koska tekniikka on heille tuttua. Muuten sähköinen kaupankäynti ei ole lähtenyt 

kokeiluista huolimatta Suomessa kunnolla liikkeelle, vaikka internet yhteyksiä onkin 

luultavasti eniten maailmassa. Osa haastateltavista arvioi sähköisen kaupankäynnin 

säilyvän aika pitkälle postimyynnin kaltaisena kaupantekotapana. Lisäksi arveltiin 

suomalaisen luonteen olevan sellainen, että hän nauttii kaupanteosta, hän haluaa 

keskustella myyjän kanssa ja neuvotella hinnoista, kysellä eri asioita ja koskea tuotetta 

ennen ostamista. Tarvitaan siis jonkinnäköistä kulttuurin muutosta ennen kuin sähköinen 

ostaminen yleistyy ja siinä tulee menemään varmaan jonkin aikaa.

Kuluttajan ja kauppiaan sähköisen kaupankäynnin lisäksi on myös tavarantoimittajan ja 

kauppiaan välistä sähköistä kaupankäyntiä: kauppias voi myyntitilanteessa tarkastaa 

tavarantoimittajan varastosta onko tarvittavaa tuotetta ja tilata sen samalla. Tämä vähentää 

varastoihin sitoutunutta pääomaa ja parantaa siten kauppiaan kilpailukykyä. Arveltiinkin 

myös, että erilaisten harvinaisempien tuotteiden, joita kauppias ei pidä varastossa, jakelu 

verkossa tulisi lisääntymään.

Sähköisen kodinkonekaupan ongelmiksi arvioitiin, että nyt sähköisesti myytävään 

tuotteeseen kohdistuu samat kustannukset kuin hyllyssä olevaan tuotteeseen, tavara pitäisi 

pystyä toimittamaan suoraan tukkukaupan varastosta kuluttajalle. Internet nähdäänkin aika
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pitkälle tiedon hankinnan lähteenä. Eräs haastateltavista näki, että kodinkonekaupan 

verkossa aloittavat ulkomaiset kilpailijat, jotka myyvät verkon kautta tehtaalta ostettuja 

eriä. Tällöin kuitenkin takuukysymykset, huolto ja muu opastus jäävät perinteisen 

kodinkonekauppiaan tehtäväksi.

Kaiken kaikkiaan kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että sähköinen kaupankäynti tulee 

olemaan tärkeä tulevaisuudessa, vaikkakaan sen ei nähty kehittyvän kovin nopeasti. 

Vähitellen eri tuotteet siirtyvät verkkoon ja edelleenkin arvioitiin olevan sellaisia tuotteita, 

jotka eivät koskaan siirry verkkokauppaan. Palvelevaa kauppiasta nähtiin tarvitsevan 

edelleen.

Euron nähtiin helpottavan verkkokauppaa, kun valuuttakurssiongelmat poistuvat. Muuten 

sen vaikutuksena nähtiin olevan ennen kaikkea hintojen (edelleen) harmonisoituminen, 

koska yhteisellä valuutalla hintojen vertailu on paljon helpompaa. Tämän arvioitiin 

hyödyttävän erityisesti kuluttajia, mutta myös helpottavan tavaroiden hinnoittelua. 

Toisaalta haastateltavat arvioivat kodinkonehintojen olevan Suomessa jo ‘euro’-tasolla, tai 

jopa halvempia eikä siis hintojen odotettu paljoa muuttuvan. Pienempiä, postin kautta 

lähetettäviä tuotteita mahdolliset hintaerot hyödyttävät, mutta isompien tuotteiden kuljetus 

Suomeen on sen verran kallista, että mahdollisten pienten hintaerojen ei arvioitu 

vaikuttavan. Yksi haastateltavista arvioi euro-alueen syntymisen edistävän kaupan 

ketjuuntumista ja yhteen lyöttäytymistä.

6.1.5 Kauppakoon kehittyminen

Kauppakoon kehittymistä tarkastellaan erikokoisten myymälöiden määrän kehityksenä 

(erisuuruiset liikevaihdot). Johtuen A.C. Nielsenin eri vuosiliikevaihtoluokista vuosilta 

1990-1993 ja 1994-1997 kuviot esitetään kahdessa osassa. Trendi myynnin osuudesta 

myymälän koosta (liikevaihto) voidaan kuitenkin havaita.

Taulukosta 11 voidaan havaita, että 1990-luvun alkupuoliskolla vuoteen 1993 asti pienten 

myymälöiden (alle 2 mmk liikevaihto) ja keskisuurten myymälöiden (5-9,9 mmk), osuus 

myynnistä kasvoi suurten, yli 10 mmk liikevaihdon myymälöiden, menettäessä asemiaan.



85

Taulukko 11 : Eri myymäläkokojen %-osuus koko alan myynnistä 1990-1993

25 ---
—♦—<2

mmk
2,0 -4,9 
mmk

—*-5,0 -9,9 
mmk
10,0 -19,9 mmk

20,0 > 
mmk

Lähde: A.C. Nielsen, Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997

Taulukosta 12 nähdään, että vuodesta 1994 lähtien on pienten, alle 1,5 mmk liikevaihdon 

myymälöiden määrä ollut laskussa kääntyen vasta 1996 pieneen nousuun. Suuret yli 9,5 

mmk liikevaihdon myymälät ovat nostaneet osuuttansa myynnistä huomattavasti, 

keskisuurten myymälöiden menettäessä hitaasti osuuksiaan.

Taulukko 12: Eri myymäläkokojen %-osuus koko alan myynnistä 1994-1997

—♦—<1,5 mmk
—S—1,5-4,4 mmk 
—*—4,4-9,4 mmk 

9,5 -19,4 mmk 
Ж 19,5 > mmk

Lähde: A.C. Nielsen, Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997
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Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että paljon puhuttu myymälöiden koon suurentuminen 

vaikuttaa myös kodintekniikan alalla, jossa yhä suuremmat myymälät vastaavat yhä 

suuremmasta osuudesta myynnistä. Kasvava myymäläkoko kodintekniikassa näkyy myös 

tulevan norjalaisen ketjun suurissa 4.000 m2 myymälöissä. Lisäksi esimerkiksi Musta 

Pörssi avaa syksyllä 1999 3.000 m2 myymälän (Helsingin Sanomat 1999).

Toisaalta myymälöiden kehityksessä on tapahtunut polarisoitumista eli myymäläkokojen 

suurentuessa myös pienimmät myymälät, jotka usein sijaitsevat kuluttajaa lähellä, ovat 

pitäneet pintansa (Home 1998). Home arvelee, että taajamiin syntyy uusi tietty 

myymälätyyppi, ‘convenient store’, joka päijää pitkillä aukioloajoilla. Haastattelujen 

perusteella myös kodintekniikassa polarisoituminen vaikuttaa: toisaalta pärjäävät edellä 

mainitut megamyymälät, toisaalta pienehköt, perinteiset myymälät, joilla on vankka 

asiakaskunta. Välimaastoon sijoittuvat myymälät, joilla ei ole selkeää profiilia, ovat 

suurimmissa vaikeuksissa uusien kilpailijoiden tullessa.

6.1.6 Kannattavuus

Kannattavuutta voidaan mitata eri tavoin. Tässä on tarkoitus luoda yleiskuva Suomen 

kodintekniikkamarkkinoiden tilasta. Tarkoitus on tarkastella alan yritysten liikevaihtoa ja 

sen muutosta, suhteellisia tuloksia (= liikevaihto / tulos), sijoitetun vieraan ja oman 

pääoman tuottoa sekä henkilöstön määrän kehitystä.

Liikevaihto on yleinen käytetty toiminnan laajuuden mittari, muutokset kertovat mm. 

yrityksen myyntimenestyksestä. Liikevaihdon kasvu käsittää tuotteiden hintakehityksen ja 

kappalemääräisen kehityksen. (Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti 

Kodinkonekauppa1 ).

1 Balance Consultingin tietokanta sisältää noin 5.000 pääosin yli 10 mmk liikevaihtoa omaavia suomalaisia 
yrityksiä. Tähän raporttiin on valittu kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskaupan yritykset. Yritys 
on sijoitettu siihen toimialaan, jota yli puolet sen liikevaihdosta edustaa.
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Taulukko 13: Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppojen yritysten 

liikevaihto vuosina 1992-1997

70000

60000

50000

40000

30000 -

20000

10000

—♦— alakvartiili (25 %) 
Ш ■ mediaani (50 %) 

—yläkvartiili (75 %)

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Kuten taulukosta 13 voidaan nähdä 1990-luvun alkupuolella liikevaihto laski 

huomattavasti, erityisesti mediaanin yläpuolella eli puolella suurimman liikevaihdon 

yrityksistä. Vuodesta 1993-94 liikevaihto kääntyi taas nousuun kaikenkokoisten yritysten 

osalta.

Taulukosta 14 nähdään, miten 1990-luvun alkupuolella liikevaihdon negatiivinen 

kasvuprosentti on kääntynyt nousuun ja saavuttanut huippunsa vuonna 1995. Tämän 

jälkeen kasvu on ollut positiivista, mutta hitaampaa. 50 % yrityksistä kasvuprosentti 

vuonna 1995 oli enintään 17,6 prosenttia.
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Taulukko 14: Liikevaihdon kasvuprosentit vuosina 1992-1997

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Nettotulosprosentti lasketaan liikevaihtoon suhteutetusta tuloksesta (= tulos / liikevaihto). 

Näin yritysten väliset kokoerot tasoittuvat ja saadaan selville, kuka on suhteellisesti 

kannattavin. Käytännössä nettotulosprosentti siis kertoo kuka saa parhaan tuoton 

myyntimarkastaan. (Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa).

Taulukko 15 kertoo, että puolella alalla toimivista yrityksistä nettotulosprosentti (= tulos / 

liikevaihto) vuosien 1995-1997 aikana on pysytellyt 5-5,5 prosentissa. 1990-luvun alussa 

puolet yrityksistä (mediaanin yläpuolella) sai positiivisen nettotulosprosentin eli toisin 

sanoen puolella yrityksistä tulos liikevaihto suhteutettuna tulokseen jäi negatiiviseksi

—♦— alakvartiili (25 %) 

—в— mediaani (50 %) 
—*—yläkvartiili (75 %)

Taulukko 15: Liiketulos jaettuna liikevaihdolla (%) vuosina 1992-1997

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa
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Pääomarakenteet ovat usein hyvin erilaisia eri yrityksissä ja toimialoilla, niinpä 

kannattavuutta tavallisesti mitataan myös pääomaan suhteutetuilla tunnusluvuilla. 

Yleisimmin mittaus suoritetaan sijoitetun pääoman tuottoprosentilla, jossa yrityksen 

aikaansaama tulos suhteutetaan sen sitomaan pääomaan. Yrityksen sijoitetun pääoman 

vähimmäistuottona on pidetty vieraasta pääomasta maksettua korvausta eli korkoa. 

(Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa).

Taulukko 16: Vieraan pääoman tuotto kodinkonekaupassa

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukossa 16 on esitetty vieraan pääoman tuotto kodintekniikkamarkkinoilla toimivissa 

yrityksissä. Viidelläkymmenellä prosentilla yrityksistä oli negatiivinen tuotto vieraalle 

pääomalle 1990-luvun alussa. Vieraan pääoman tuotto lähti heikon alun jälkeen nousuun. 

Kukapa haluaisi lainata rahojaan ilman tuottoa?

Oman pääoman tuotossa yrityksen tulos on suhteutettu omistajien sijoittamaan 

pääomaan. Se koostuu tavallisesti yritykseen tehtyjen pääomasijoitusten lisäksi sinne 

jätetyistä voitoista. Oman pääoman tuottotaso määräytyy pitkälti omistajien asettamista 

tuottovaatimuksista. Koska oma pääoma on kuitenkin yritykseen sijoitettua riskipääomaa 

ilman vakuutta, niin sen tuottovaatimusta on yleensä pidetty vieraan pääoman 

tuottovaatimusta korkeampana. (Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti 

Kodinkonekauppa).

—alakvartiili (25 %) 

--■-—mediaani (50 %) 

—yläkvartiili (75 %)
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Taulukko 17: Oman pääoman tuotto kodinkonekaupassa

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukosta 17 on selvyyden vuoksi jätetty alakvartiilin tunnusluvut vuosilta 1992-1993, 

sillä ne olivat aivan toista luokkaa kuin muut. Vuonna 1992 oman pääoman tuotto 25 

prosentille alan yrityksistä oli - 177.000 prosenttiä. Vuoteen 1993 luku kasvoi - 1.200.000
f

prosenttiin. Tilastoharhaa vai omistajien kärsivällisyyttä? Koska kodintekniikassa 

kauppiaat ovat itsenäisiä, selittää se varmaan paljon pärjäämisen halusta ja pitkän 

aikavälin tuottovaatimuksesta. 1990-luvun alun lama karsi oletettavasti heikoimmin 

menestyvät kauppiaat, mikä näkyy myös lopetettujen myymälöiden määrässä (vasta 

vuonna 1995 lopettaneiden myymälöiden määrä laski 1990-luvun alun luvuista).

Henkilöstön määrä kertoo yrityksen toiminnan volyymista sekä sen merkityksestä alan 

työllistäjänä. Henkilöstön määrän kasvu kertoo myös osaltaan yrityksen panostuksesta 

tulevaisuuteen. Henkilökunnan määrän lisääntyminen heijastuu tavallisesti yrityksen 

myyntiin ja sitä kautta myös liikevaihdon tasoon. Henkilöstön määrän kasvu on usein 

toimialakohtaista ja riippuu toimialan yleisestä kehityksestä, myös yleistaloudellinen tila 

vaikuttaa osaltaan henkilöstömäärien kehitykseen. Koska keskimääräisen henkilömäärän 

laskentatapa saattaa yrityksissä vaihdella voimakkaasti, niin määriä tulee tarkastella 

suuntaa antavina. Ongelmana on osapäiväiset ja määräaikaiset henkilöt, joiden käsittely 

yrityksen henkilöstömäärissä on hyvin epäyhtenäistä. (Balance Consulting Oy 1998, 

Rankingraportti Kodinkonekauppa).
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Taulukko 18: Keskimääräinen henkilöstön määrä kodinkonekaupassa

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Kuten taulukosta 18 voidaan päätellä henkilöstön määrä on vähentynyt vuosina 1992- 

1997. Noin 25 prosentilla alan yrityksistä henkilöstön määrä on pysynyt suhteellisen 

samana (alakvartiili), mikä johtunee siitä, että pienemmissä kaupoissa henkilökunnan 

määrä on jo entuudestaan vähäinen. Sen sijaan 75 prosentilla yrityksistä henkilöstön määrä 

on rajusti pudonnut 1990-luvun alkuvuosista, joka liittynee yritystoiminnan 

tehostumiseen.

6.1.7 Kauttalaskutusjärjestelmä

Tämä useissa erikoiskaupan ketjuissa vallinnut laskutustapa tarkoittaa, että ketjun 

yhteiselin toimii laskuttajana tavarantoimittajien ja ketjun jäsenyritysten välisissä suorissa 

toimituksissa. Käytännössä tämä toimii siten, että tavarat toimitetaan suoraan 

vähittäiskauppaan ja yhteiselin hoitaa laskutuksen ja perii siitä palkkion 

tavarantoimittajilta. Näin osa laskutuspalkkiosta jää ketjun yhteiselimelle ja osa siirtyy 

erilaisina alennuksina jäsenyrityksille. Nämä alennukset kauppa saa jälkikäteen 

esimerkiksi vuosialennuksina. Haittana tällaisessa laskutusjärjestelmässä on, että 

valmistajittain ja tuoteryhmittäin eri suuruiset laskutuspalkkiot eivät välity 

vähittäiskauppaan erojen suhteessa, vaan ne yhdenmukaistuvat (eivätkä siis välttämättä 

välity tuotteiden vähittäishintoihin). Tämä vaikeuttaa vähittäiskaupan hintavertailuja sen 

valitessa tavarani o imittaj iaan ja vähentää intressiä mahdollisesti edullisemman 

laskutuskanavan etsimiseen. Hyötyjä kauttalaskutusjärjestelmästä ovat esimerkiksi 

laskutuksen keskittämisestä saavutetut rationalisointiedut. Lisäksi teollisuudella ei

I —♦— alakvartiili (25 %) 
I —В— mediaani (50 %) 

—*—yläkvartiili (75 %)

50 - -

40 ■-
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välttämättä ole teknisiä edellytyksiä tai halua ryhtyä suoraan laskuttamaan 

vähittäiskauppoja. Ollakseen tehokas täytyy laskutuspalkkion perustua yksilöitävissä 

oleviin suoritteisiin, jolloin eri osapuolet pystyvät vertailemaan erilaisia laskutustapoja. 

(LTT 1994, 29-30).

Expert-ketjussa kauttalaskutuksesta on luovuttu vuoden 1999 alusta lähtien ja tästä lähtien 

tavarantoimittajat laskuttavat suoraan asiakasta. Expert-ketju on tulkinnut, että 

kauttalaskutus ei tuo kauppiaalle enää merkittävää lisäarvoa.

6.2 Kodintekniikkaketjut

Tässä kappaleessa on tarkoitus tutkia tarkemmin ensin kodintekniikkamarkkinoilla 

toimivien kolmen ketjun eli Expertin, Teknisten ja Mustan Pörssin kilpailutilannetta sekä 

sitten arvioida tulevaa norjalaista kilpailijaa, Giganttia.

6.2.1 Suomen kodintekniikkaketjujen kilpailutilanne

Suomessa toimii tällä hetkellä (kevät 1999) kolme suurta kodintekniikkaketjua. Kun 

haastateltavilta kysyttiin, miten nämä kolme ketjua erottautuvat toisistaan, lähes kaikki 

erottelivat ne ketjomaisuuden asteen perusteella, toiminnoissa ei nähty olevan juurikaan 

eroja.

Musta Pörssi on kaikkein ketjumaisin, Kesko-johtoinen. Se tuo tavaraa Keskon kautta 

maahan, sillä on yhteistä varastointia, yhteinen ketjunimi ja -logo (paikallisia ketjunimiä ei 

juuri näy, nähdään kilpailuetuna), brandiin sitoutuminen/identifioituminen on täydellistä ja 

sen myymälät ovat samannäköisiä. Näin pystytään hyödyntämään kattomainonta: ihmiset 

tunnistavat ketjun joka paikkakunnalla. Toisaalta, vaikka myymälät ovat samanlaisia, ne 

eivät ole välttämättä kaupallisesti niin toimivia. Musta Pörssi oli ensimmäinen 

kodintekniikkaketju Suomessa, jolla oli konsepti, mutta nyt sen konsepti nähdään 

vanhentuneena ja se onkin menettänyt markkinaosuuksiaan. Myös sen mainonta nähdään 

jo kuluneena, vaikka se onkin toimiva. Koska ketju on Kesko-johtoinen, sen kauppiaat 

eivät ole niin itsenäisiä kuin muissa ketjuissa ja he ovat melko nuoria. Ketjussa on liian 

vähän paikallisuutta mukana, mitä tarvitaan pienissä perheyrityksissä toimittaessa. Lisäksi
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Musta Pörssi toimii enemmän alemman hintatason tuotteilla. Tavarantoimittajan 

näkökulmasta sillä nähtiin olevan parhain sitoutuminen tuotemerkkeihin (myymälät 

myyvät samoja merkkejä).

Expert on seuraavaksi ketjumaisin, se on vapaiden ja itsenäisten kauppiaiden muodostama 

ketju. Expertillä on aika paljon yhteisostotoimintaa, suhteellisen näkyvää markkinointia 

ketjunimellä ja konseptin rakennus käynnissä, jonka tarkoituksena on tehdä myymälöistä 

enemmän samannäköisiä ja tuoda toimintaan enemmän ketjumaisia piirteitä.

Tekniset on keskittynyt hieman vähemmän samoihin tuotemerkkeihin kuin Expert, sillä ei 

ole ketjukonseptia rakenteilla eikä oikeastaan ketjuvalikoimaa. Eräs kauppias näki 

Teknisten toimivan kaikkein eniten vanhan mallin mukaisesti, vanhalla tavalla. Ulospäin 

Tekniset näyttää aika samalta kuin Expert. Teknisillä ja Expertillä nähdäänkin olevan 

toisiaan muistuttava toimintatapa ja markkinointi, siksi Tekniset nähdäänkin pahimpana 

kilpailijana Expertille näistä nykyisistä ketjuista. Teknisten mainonta on 

tuotekeskeisempää kuin Expertin, jolla on ketjukeskeistä markkinointia. Teknisten 

ongelmat ovat aika pitkälle samanlaiset kuin Expertillä: ketjuun identifioituminen ei ole 

ollut voimakasta ja se on vaihtelevan tasoista ja vallalla ovat voimakkaat 

kauppiaskohtaiset nimet, mikä johtuu osittain siitä, että ketjut ovat syntyneet paikallisesta 

yrittäjästä. Näin on hankalampaa tehdä mm. kattomainontaa. Toisaalta näissä ketjuissa 

paikallisuus korostuu Mustaa Pörssiä enemmän. Sitoutuminen ketjun merkkeihin nähtiin 

tavarantoimittajien puolelta molemmilla heikompana kuin Mustalla Pörssillä (Expert- 

ketjun johdon mielestä taas merkkipolitiikkaan ja valikoimiin Expert-myymälässä voi 

luottaa). Expert ja Tekniset nähdään tavarantoimittajan näkökulmasta enemmän 

markkinointiketjuina kun Musta Pörssi on taas enemmän ostoketju. Ero Teknisten ja 

Expertin välillä on, että Expert-ketjulla on konseptin kehittämisen myötä suurempi halu 

lähteä astetta terävämpään ketjutoimintaan, hakea tiiviimpää brandia ja selkeämpää 

profiilia.

Ylipäänsään ketjuista ei löydetty paljoakaan erottavia tekijöitä: tuotteet ja tuotemerkit ovat 

lähes samoja kaikilla, toiminnoissa ei ketjujen välillä ole eroja, myymälät ovat kaikki aika 

samanoloisia (samankokoisia ja sama toimintamalli). Eräs tavarantoimittaja vastasikin 

kysymykseen: ‘Muun kuin nimen perusteella?’. Kodinkonekaupassa on liian vähän
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sellaista, että asiakas huomaisi liikkeessä, missä ketjussa hän on. Eräs haastateltavista 

kuvasi asiaa hyvin: kun yksi tekee jotakin, muut seuraavat perässä, riippumatta onko se 

hyvä juttu vai ei. Yrittäjät pelkäävät ehkä omia irtiottoja ja toisaalta sellaisia voi olla 

vaikea keksiäkin. Ketjut pyrkivät erottautumaan toisistaan kehittämällä ns. väittämiä, 

mutta erään haastateltavan mielestä valmistuessaan nämä väittämät ovat kaikilla ketjuilla 

loppujen lopuksi samanlaiset. Kenelläkään nykyisistä ketjuista ei ole omaleimaista 

kuluttajaetua tai tuotekonseptia.

Tekijöitä, joilla ketju voi erottautua ovat ketjun markkinointi ja mainonta, profiili ja 

hintamielikuva. Tosin eräs tavarantoimittaja totesi, että mainonnan laatu koko alalla ei ole 

kovin korkealaatuista ja että sen taso on hyvin vaihtelevaa. Erilaistamisessa on paljon 

kysymys mielikuvista ja lupauksista, mitkä pitää sitten pystyä lunastamaan, sillä 

kuluttajien silmissä ketjut eivät juuri erotu. Joitakin eroja ketjujen välillä nähtiin 

kauppiaiden ikärakenteessa, kauppapaikkapolitiikassa ja myymäläpolitiikassa, lisäksi 

ketjujen välillä on painotuksia ruskean ja valkoisen linjan välillä. Suurimmat erot nähtiin 

kuitenkin ketjujen sisällä, ketjujen sisäiset rakenteet eivät ole niin yhdenmukaisia kuin 

voisi kuvitella.

Kukaan ei erotu palvelulla. Vaikka kaikki korostavat palvelun merkitystä, kukaan ei ole 

oikeasti kiinnittänyt siihen huomiota. Käytännössä palvelu ymmärretään, että jossain on 

myyjä saatavilla tai että hymyillään asiakkaalle, vaikka todellisuudessa se muodostuu 

monista muista tekijöistä, siitä että todella välitetään asiakkaasta ja hoidetaan hänen 

asiansa kuntoon. Palvelun tärkeyttä tulevaisuudessa puoltaa se, että tuotteet digitalisoituvat 

ja tulevat entistä monimutkaisemmiksi, mikä edellyttää entistä parempaa myynnin 

osaamista, asiakkaita täytyy opettaa käyttämään tuotteita. Lisäksi asiakkaiden odotukset 

palvelusta on suuremmat kuin mitä on koettu. Erään haastateltavan mielestä palvelujen ei 

tarvitse enää olla asiakkaalle ilmaista. Palveluista pitää pystyä näkyvästi ja luotettavasti 

kertomaan asiakkaalle, niin että hän kokee, että ostaminen kyseisestä liikkeestä on helppoa 

ja luotettavaa. Asiakkaita käsitellään pääsääntöisesti massana ja vaikka asiakkaan pitäisi 

huomata, onko hän erikoisliikkeessä vai marketissä, se saattaa tällä hetkellä olla vaikeaa. 

Erään haastateltavan mielestä kodintekniikka-alalta puuttuu tällä hetkellä kokonaan kanta- 

asiakasmarkkinointi. Esimerkiksi Expert-ketjulla on Ykkösbonus ja Mustalla Pörssillä
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Plussa-kortti, mutta todellista, ketjun sisäistä kanta-asiakasjärjestelmää, jonka avulla 

saataisiin tietoa asiakkaista ei ole vielä kenelläkään kolmesta ketjusta.

Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka nämä kolme eri ketjua eroavat markkinaosuuksissa sekä 

ruskean ja valkoisen tavaran myynnissä. Kodinkoneketjut yhdessä ovat vahvistaneet 

asemiaan kodintekniikkakaupassa. Kuten taulukosta 19 voidaan todeta, ketjujen 

yhteenlaskettu markkinaosuus on noussut muiden jakelukanavien yhteenlasketun 

markkinaosuuden ollessa laskussa. Expert-ketjun markkinaosuus on pysynyt koko ajan 

melko tasaisena 20 % tuntumassa (vuonna 1998 20 %). Suomen kahdesta muusta 

kodintekniikkaketj usta Tekniset on kasvattanut markkinaosuuksiaan (vuonna 1998 17,5 

%), Mustan Pörssin taas menetettyä niitä jonkin verran (vuonna 1998 12,6 %).

Taulukko 19: Kodintekniikkaketjujen markkinaosuuksien kehitys Suomessa 1991-1998

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998 & Karhu 1999

Jos tarkastellaan myynnin kehitystä eri kodintekniikkaketjujen osalta ja eri tuoteryhmien 

(viihde-elektroniikka, kodinkoneet) kannalla kehitys on ollut seuraavanlainen. Taulukossa 

20 on esitelty ketjujen markkinaosuudet viihde-elektroniikan myynnistä. Expertin osuus 

on ollut laskeva ja vasta 1996 sen markkinaosuus on kääntynyt lievään nousuun. Muut 

kodintekniikkaketjut ovat kasvattaneet osuuksiaan tasaisesti.

Expert
Tekniset

-it— Musta Pörssi 
Ketjut yhteensä 

Muut kanavat
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Taulukko 20: Viihde-elektroniikan (ruskea) myynnin eri jakelukanavien markkinaosuudet 
vuosina 1991-1997

Expert 

Tekniset 

Musta Pörssi 

Ketjut yhteensä 

Muut kanavat

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998

Taulukko 21 esittää kodinkoneiden markkinaosuuksien kehittymisen. Expert ei ole 

kasvattanut markkinaosuuksiaan juuri lainkaan. Erityisesti Tekniset-ketju on kasvattanut 

voimakkaasti markkinaosuuksiaan ja on tämän tuoteryhmän ykkönen. Tekniset 

tunnetaankin hyvin valkoisen tavaran jakelukanavana. Musta Pörssi on menettänyt 

markkinaosuuksiaan.

Taulukko 21: Kodinkoneiden (valkoinen) myynnin eri jakelukanavien markkinaosuudet

—Expert 

—e—Tekniset 

A Musta Pörssi 

Ketjut yhteensä 

—Ж— Muut kanavat

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998
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Yhteenvetona voidaan todeta, että Expert on vielä kuluttajaelektroniikassa ketjujen 

ykkönen, joskaan ei vahvasti, sillä Tekniset-ketjulla on myös vahva markkina-asema. Sen 

sijaan isoissa kodinkoneissa Expert ei ole kyennyt kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja on 

joutunut luovuttamaan ykköspaikkansa Tekniset-ketjulle.

Ketjuuntuminen on elinehto kodintekniikkakaupassa, mitä vahvistaa ketjujen 

yhteenlasketun markkinaosuuden tasainen kasvu 1990-luvulla. Muiden jakelukanavien 

markkinaosuus sekä viihde-elektroniikan että kodinkoneiden osalta on selvässä laskussa. 

Voidaan siis olettaa, että ketjuuntuminen tulee edelleen vahvistumaan.

6.2.2 Ketjujen imagot

Imagotutkimus perustuu Taloustutkimus Oy:n tekemään Suomi Tänään 1/99 - 

tutkimukseen, joka on tehty tammi-helmikuussa 1999 puhelininformoituna kirjekyselynä. 

Näytteen koko on 4026 ja se kattaa Suomen 15-74-vuotiaan väestön valtakunnallisesti, 

kyselyjä tehtiin 397 paikkakunnalla. Koska näyte on niin iso, voidaan tuloksista vetää 

yleistäviä j ohtopäätöksiä.

Eri alojen ketjut arvioitiin kahdella mittarilla. Ensimmäinen mittari oli asiointi/tunnettuus, 

joka mitattiin asteikolla 4-12. Toinen mittari oli yleisarvosana, jota arvioitiin 

kouluasteikolla 10-4. Tavarataloista ja marketeista mukana ovat kodinkoneosastot.

Taulukosta 22 voidaan päätellä, että Expert sijoittuu yleisarvosanaltaan heti toiseksi 

Stockmannin jälkeen ja asiointiuseudeltaan neljänneksi. Halvemman hintaluokan 

marketeissa ja tavarataloissa Citymarketissa, Anttilassa ja Prismassa asioidaan eniten, 

mutta yleisarvosanaltaan ne ovat heikompia. Kodinkoneketjut eli Expert, Musta Pörssi ja 

Tekniset sijoittuvat kaikki keskivaiheille asioinnissa, mutta yleisarvosanassa ne päihittävät 

kaikki muut paitsi Stockmannin. Stockmann on ainoa, jossa yleisarvosana ylittää 

asiointiuseuden. Häntäpäätä niin asioinnissa kuin yleisarvosanassa pitävät Euromarket, 

Veikon Koneja Maxi.

2 4 = asioi usein, 3 = asioi joskus, 2 = tuntee & ei asioi, 1 = ei tunne
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Taulukko 22: Asiointi ja yleisarvosana 1999 eri kodinkoneliikkeissä

Gsm Asiointi 

♦ ’ Yleisarvosana

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin kolmen kodinkoneketjun (Expert, Musta Pörssi, 

Tekniset) asioinnin profiilieroja. Kuviosta 27 voidaan huomata, että Expert ja Tekniset 

ketjuissa asioivat keskimäärin varakkaammat ihmiset kuin Mustassa Pörssissä. Muuten 

kodinkoneketjujen asiakkaiden asiointiprofiilit eivät juurikaan erotu toisistaan. Kaikissa 

asioi useammin pienten kaupunkien asukkaat. Expertillä ja Teknisillä asioivat kuuluvat 

hieman useammin maatalousväestöön tai eläkeläisiin, Teknisillä käy myös itsenäisiä 

yrittäjiä ja johtavassa asemassa olevia niin kuin Mustassa Pörssissäkin. Toimihenkilöt 

asioivat useammin Mustassa Pörssissä kuin muissa ketjuissa. Jotta Expert voisi saavuttaa 

kilpailuedun, sen tulisi profiloitua jonkin tietyn asiakaskunnan liikkeeksi, niin että se 

selkeästi erottuisi muista ketjuista.

Kuvio 27: Asiointiprofiilit eri kodintekniikkaketjuissa 1999
Ketju Ihminen Asuinalue Ammatti Muuta
Expert mies (jonkin 

verran useammin)
alle 50.000
asukkaan
kaupungit

kuuluvat
maatalousväestöön tai 
eläkeläisiin

yli 240.000 mk vuodessa 
ansaitsevien talouksien 
edustajat

Musta Pörssi 40-74 -vuotiaat asuvat
Tampereella ja 
muualla kuin 
kaupungeissa

kuuluvat
toimihenkilöihin, ovat 
itsenäisiä yrittäjiä tai 
johtavassa asemassa

lapsitalouksien edustajat, 
joissa lapset alle 7 vuotta 
yli 120.000 mk vuodessa 
ansaitsevien talouksien 
edustajat

Tekniset mies (jonkin 
verran useammin) 
40-74 -vuotiaat

alle 50.000
asukkaan
kaupungeissa

kuuluvat
maatalousväestöön, ovat 
itsenäisiä yrittäjiä, 
eläkeläisiä tai johtavassa 
asemassa olevia

muussa aikuistaloudessa 
kuin yksinäistaloudessa 
asuvat
yli 240.000 mk vuodessa 
ansaitsevien talouksien 
edustajat

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999
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Yleisarvosana tässä tapauksessa kertoo enemmän, millainen liike on asiakkaiden 

mielikuvan mukaan, kuin millaisen se heidän mielestään asiointimielessä on. Kuvioon 28 

on koottu ne taustamuuttujat, jotka erottuvat jonkin verran.

Kuvio 28: Ihmisten mielikuva eri ketjujen asiakaskunnasta
Ketju Ihminen Asuinalue Muuta
Expert naiset, työväestöön 

kuuluvat, opiskelijat, 
koululaiset,
15-24 -vuotiaat

muissa yli 50.000 asukkaan 
kaupungeissa kuin Suur- 
Helsingissä. Turussa tai 
Tampereella asuvat ja 
muualla kuin kaupungeissa 
asuvat

alle 240.000 mk vuodessa
ansaitsevien talouksien 
edustajat

Musta Pörssi naiset, työväestöön 
kuuluvat, opiskelijat, 
koululaiset, eläkeläiset, 
muussa aikuistaloudessa 
kuin yksinäistaloudessa 
asuvat
15-24 -vuotiaat

muissa yli 50.000 asukkaan 
kaupungeissa kuin Suur- 
Helsingissä asuvat

Tekniset naisvastaajat, työväestöön 
kuuluvat, opiskelijat, 
koululaiset
15-24 -vuotiaat

muissa yli 50.000 asukkaan 
kaupungeissa asuvat kuin 
Suur-Helsingissä tai
Turussa asuvat ja muualla 
kuin kaupungeissa asuvat

120.000-240.000 mk
vuodessa ansaitsevien 
talouksien edustajat

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Kuten kuviosta 28 voidaan todeta, ihmisten mielikuvien mukaan eri kodinkoneketjujen 

asiakkaat ovat melko lailla toistensa kaltaisia. Jos vertaa kuvioita 27 ja 28, huomaa, että 

ihmisten mielikuvat eroavat todellisuudesta. Esimerkiksi ihmisten mielikuvien mukaan 

Expertillä asioivat ansaitsevat alle 240.000 mk vuodessa, kun todellisuudessa Expertin 

asiakkaat ansaitsevat yli 240.000. Kun mielikuvien mukaan Expertin asiakkaat asuvat yli 

50.000 asukkaan kaupungeissa (lukuunottamatta Suur-Helsinkiä. Turkua ja Tamperetta) ja 

kaupunkien ulkopuolella, niin todellisuudessa asiakkaat asuvat alle 50.000 asukkaan 

kaupungeissa. Lisäksi ihmisten mielestä naiset, työväestöön kuuluvat, opiskelijat, 

koululaiset ja nuoret 15-24 -vuotiaat ovat Expertin asiakkaita, kun todellisuudessa 

Expertillä asioi hieman useammin miehet. Toisaalta asiointi ja yleisarvosana (mielikuva) 

profiilit eivät ole kovin tarkkoja, joten tuloksia ei voi tulkita kovin tiukasti. Kuitenkin 

mielenkiintoista on, että ne eroavat näinkin paljon. Kolmen ketjun mielikuva profiilit ovat, 

jos mahdollista, enemmän toistensa näköiset kuin asiointiprofiilit. Kaikki ketjut ovat 

asiakkaan silmissä melko samanlaiset. Jotta ketju voisi erottautua, sen täytyisi luoda 

itsestään asiakkaan silmissä eroava profiili.
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Seuraavaksi tarkastellaan asiointiuseuksia Expertillä, Mustassa Pörssissä ja Teknisillä. 

Ihmisten, jotka asioivat usein tai joskus kodinkoneketjuissa, asiointiuseuden kehittymistä 

voidaan tarkkailla taulukon 23 avulla. Se kertoo prosenteissa, kuinka moni ihmisistä on 

asioinut usein tai joskus kyseisissä liikkeissä vuosien 1994-1999 välisenä aikana.

Taulukko 23: Suomalaisten asiointi usein tai joskus kodintekniikkaketjuissa vuosina 1994- 

1999 (%)

10-----------------------------------------------------------------
5-------------------------------------------------------------------------
0 -------------1------------- !-------------1------------- 1------------

Asiointi Asiointi Asiointi Asiointi Asiointi Asiointi
94 95 96 97 98 99

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Kuten taulukosta 23 voidaan todeta, Musta Pörssi on menettänyt jonkin verran 

suomalaisia, jotka asioivat usein tai joskus, kun taas Expert ja erityisesti Tekniset ovat 

kasvattaneet usein tai joskus asioivien suomalaisten osuutta. Vuonna 1999 suomalaisista 

44 % asioi usein tai joskus Mustassa Pörssissä, 42 % Expertissä ja 29 % Teknisillä.

Lopuksi tarkastellaan vielä, miten nämä kolme ketjua (Expert, Tekniset ja Musta Pörssi) 

eroavat eri ominaisuuksien perusteella (taulukko 24). Experttiä pidetään ykkösenä 

tuotteiden laatutasossa, tuotevalikoiman laajuudessa ja henkilökunnan ammattitaidossa. 

Mainonnassa ja ilmoittelussa, liikkeen sijainnissa ja viihtyvyydessä Expert sijoittuu 

Mustan Pörssin ja Teknisten väliin. Kaikissa näissä Musta Pörssi johtaa. Tarjouksissa ja 

hintatasossa Experttiä pidetään hännän huippuna.
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Taulukko 24: Kodinkoneketjujen ominaisuuksien vertailu vuonna 1999 (vastaukset ovat 

positiivisten ja negatiivisten vastausten erotus eli näin monta prosenttia pitää esim. 

tuotteiden laatutasoa parhaimpana Expertillä).

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Kuten imagotutkimuksesta kävi ilmi, kuluttajat näkevät kaikki kolme ketjua (Expert, 

Tekniset ja Musta Pörssi) melko samanlaisina. Kuitenkin eri ominaisuuksissa (ks. taulukko 

24) on joitakin eroja. Jotta ketju voisi erottautua asiakkaan mielessä positiivisesti, sen 

kannattaisi viestiä vahvuuksiaan kuluttajille ja luoda selvä imago. Esimerkiksi laadukas tai 

edullinen.

6.2.2 Norjalainen haastaja, Gigantti

Syksyllä 1999 Suomeen lanseeraa norjalainen kodintekniikkaketju, Elkjöp (Suomessa 

Gigantti), joka toimii Norjan lisäksi jo Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö on yhdestä paikasta 

omistettu pörssiyhtiö, jolla on vankka taloudellinen tausta. Gigantin tavoitteena on olla 

ykkönen Pohjolassa, tämän se on saavuttanut jo Norjassa (32 % markkinaosuus) ja 

Tanskassa (7 %), Ruotsissa (8 %) se on kolmas. Suomi on luonnollinen laajenemisen 

kohde: täällä ei ole vielä montaa isoa hypermarkettia ja Helsingin seudulla saavutetaan 25 

% koko väestöstä. (Sundal Collier & Co 1998). Gigantti tulee tuomaan S-ryhmän kaltaisen
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konseptin kodintekniikka-alalle. Ketjumaisuus näkyy samanlaisessa markkinoinnissa, 

valikoimissa ja myymälä-layouteissa, tehokkaassa ostotoiminnassa ja yhteisessä 

varastoinnissa. Gigantilla on selkeä viesti kuluttajille: olemme halpa, meillä on hyvä 

palvelu ja laajat valikoimat. Sen myymälät ovat suuria, n. 4000 m2 ja sijaitsevat suurten 

kaupunkien keskustojen ulkopuolella, yksi myymälä tulee Tammistoon. Gigantti keskittyy 

kustannustehokkuuteen ja enemmän korkean katteen tuotteisiin. Taulukossa 25 on esitetty 

Gigantin viihde-elektroniikan eri tuotekategorioista saama voitto, mikä samalla kertoo 

näiden tuotekategorioiden, erityisesti tietokoneiden ja televisioiden, tärkeydestä Gigantille.

Taulukko 25: Gigantin viihde-elektroniikan tuotekategorioiden osuus sen voitosta.

Videokamerat 4 %
Audio

Lähde: Sundal Collier & Co 1998

Gigantin ennustetaan tulevan samalla strategialla Suomeen kuin miten se toimii Ruotsissa 

ja Tanskassa. Näissä maissa se on hyödyntänyt tehokasta markkinointia ja myynyt 

merkkituotteita halvalla. Kampanjat toteutetaan intensiivisesti, niitten välillä toimitaan 

normaalisti. Sekä Ruotsissa että Tanskassa Gigantti on muuttanut markkinoita, Tanskassa 

sen vaikutus on tuntunut koko maassa ja yritysten tulokset ovat huonontuneet. Ruotsissa 

Expertin valikoimat ovat muuttuneet: esim. televisioiden myynti, joita Gigantti myy 

paljon, on vähentynyt. Vuonna 1997 Gigantti toimi Tanskassa vielä tappiolla, mutta 

Ruotsissa päästiin kolmen negatiivisen vuoden jälkeen plussan puolelle. Ensimmäisen 

vuoden tappio uudella markkinalla arvioidaan olevan 5-10 miljoonaa Norjan kruunua. 

(Sundall Collier & Co 1998). Lanseerauksen Gigantti aloittaa ennakkomainonnalla, jossa 

ihmisiä kehotetaan siirtämään ostopäätöstä kunnes Gigantti avaa myymälän. Silloin 

tavaraa saa paljon halvemmalla.
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Gigantti tulee muuttamaan Suomessa kilpailutilannetta lyhyellä aikavälillä. Sen 

strategiana on luoda edullinen hintamielikuva ja lanseerausvaiheessa se tulee myymään 

tuotteita 15-20 % alta normaalin kauppiaan ostohinnan ja ottamaan tappion 

lanseerauskuluina. Alkuvaiheessa se saattaa näin heilutella hintatasoa ja tämä muuttaa 

kaupan katerakenteita. Näin se pyrkii nopeasti saamaan itsellensä tavoittelemansa 6-8 % 

markkinaosuuden niillä alueilla, millä se toimii. Gigantti tulee laittamaan paljon rahaa 

markkinointiin ja tekemään kampanjoita ja muita toimenpiteitä, joilla se pyrkii 

näkyvyyteen. Tavoitteena on, että edullinen hintamielikuva säilyy jatkossakin. Toimimalla 

ketjumaisesti, se pystyy neuvottelemaan hieman paremmat ostoehdot. Lisäksi Gigantti 

käyttää netto-netto-hinnoittelua eli ostettuun tuotteeseen on valmiiksi laskettu kaikki 

alennukset (esim. ketjualennus, vuosialennus, markkinointialennus). Eräs haastateltava 

kuvaili Gigan ttia määrätietoiseksi, osaa vaksi ja tarpeeksi härskiksi: tietäessään mitä 

haluaa, se tavoittelee sitä muista välittämättä. Konseptina sillä on tarjoa halvimmat hinnat 

ja paras palvelu (työpaikkailmoitus Helsingin Sanomissa 7.2.1999), joka haastateltavien 

mukaan on mahdoton yhtälö, aika näyttää millaisen palvelukonseptin he rakentavat, 

muissa Pohjoismaissa palvelu ei ole ollut mitään erityistä. Kilpailu Gigantin puolelta tulee 

olemaan aggressiivista.

Kuitenkaan pitkällä aikavälillä se ei voi tehdä tappiota, senkään katteet ja kustannukset 

eivät kestä hinta-alennuskilpailua. Nähdäänkin, että pidemmällä aikavälillä se ei tule 

radikaalisti muuttamaan kilpailutilannetta, vaan että siitä tulee yksi jakelukanava tähän 

maahan. Jos heidän toimiaan katsoo muissa Pohjoismaissa, näyttää siltä, että he palaavat 

samanlaiseen markkinointiin alkuvaiheen jälkeen, avauksen jälkeen alennettuja hintoja 

käytetään vain kampanjoissa. Esimerkiksi Tukholmassa Gigantin myymälässä hintataso on 

suurin piirtein sama kuin täällä, heillä on yksittäisiä edullisia tarjouksia. Muutenkin 

Ruotsin kodintekniikkamarkkinat ovat kasvaneet samanaikaisesti Gigantin tullessa. Kyse 

on aika paljon siitä, miten suomalainen vähittäiskauppa reagoi Gigantin tuloon.

Gigantin tulon hyviä vaikutuksia nähtiin olevan, että se herättää Suomen 

kodintekniikkamarkkinat, tervehdyttää niitä ja pakottaa yritykset parantamaan 

toimintojaan, kustannusrakenteitaan, konseptejaan ja viestejään kuluttajalle. Lisäksi 

Gigantin toivotaan parantavan koko kodintekniikka-alan huomioarvoa ja kilpailukykyä 

muita aloja vastaan, kuten 1KEA teki huonekalukaupalle.
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Gigantti lisää kilpailun intensiivisyyttä, mutta ylipäänsä haastateltujen mielestä sen 

vaikutusta Suomen markkinoihin pelätään ja liioitellaan. Perusteluina on, että kilpailu 

Suomessa on jo intensiivistä ja että ihmisten hintatietoisuus on olematon eli miten 

Gigantin mainos Helsingin Sanomissa erottuu muista kodintekniikan mainoksista. Sen 

arvioidaan tekevän hintatietoiseen kuluttajaryhmään suurimman vaikutuksen. Gigantin 

pääkilpailijoina nähdäänkin sellaiset suuret lähialueen yksiköt, jotka intensiivisellä 

mediamainonnalla houkuttelevat sitä asiakaskuntaa, joilla ei ole vakiintunutta ostopaikkaa 

(Ketju haluaa edistää yhä kilpailukykyään 1998, 11). Eräs kauppias näki, että Gigantin 

kaltaiset suurmyymälät tulevat keräämään asiakkaita kauempaakin. Samanlaisia vahvoja 

tulijoita on ollut ennenkin (esim. Kodinpiste, Hämeenheikki), mutta joita tänä päivänä ei 

enää näy. Erään kauppiaan mielestä kilpailua ei ratkaistakaan pääomalla vaan suurin 

vahvuus on paikallinen yrittäjyys. Lisäksi Gigantin toiminnan ei arvioida poikkeavan 

kovinkaan paljon siitä, mitä isot myymälät, kuten Veikon XXL tai isot Mustat Pörssit 

tekevät. Ne ovat valmistautuneet ja käyttävät samoja kilpailukeinoja kuin Gigantti. 

Muutkin kodintekniikkayritykset ovat valmistautuneet sen tuloon, koska tulosta on 

puhuttu jo vuosia: on avattu isompia myymälöitä ja tehostettu kanta-asiakasmarkkinointia. 

Gigantin hintakilpailua voi hillitä panostamalla toisiin tuotteisiin kuin se ja omiin 

merkkeihin sekä nostamaan hinnan ohi muita asiakkaalle lisäarvoa tuottavia tekijöitä, 

joista he ovat valmiita maksamaan.

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että muita potentiaalisia kilpailijoita saattaa tulla 

Suomeen Gigantin perässä, muitten eurooppalaisten ketjujen tulosta on puhuttu/huhuttu. 

Uudet potentiaaliset kilpailijat nähtiin mahdollisina, mutta ei kuitenkaan uhkina, eikä 

niiden arveltu tulevan ihan heti Gigantin jälkeen, vaan vuoden parin päästäjä korkeintaan 

muutama. Perusteluina mainittiin, että Suomen markkinat ovat pienet, vain 5 miljoonaa 

ihmistä, ja nekin jakautuneet laajalle alueelle. Sen tähden mahdollisia kilpailijoita arveltiin 

kiinnostavan eniten Etelä-Suomi ja sen suurimmat kaupungit. Lisäksi kilpailun arveltiin 

olevan jo sen verran kovaa, hyvien kauppapaikkojen löytäminen voi olla hankalaa, kaikki 

merkit ovat jo saatavilla ja isot, kansainväliset ketjut, kuten Expert ja Euronics ovat jo 

täällä. Arveltiinkin, että potentiaalinen kilpailija voisi joko olla ketju, joka perustaa omat 

myymälänsä Suomeen tai ostaa paikallisen ketjun tai tekee yhteistyösopimuksen ja tulee 

sitä kautta Suomen markkinoille. Mahdollisia tulijoita arveltiin tulevan Ruotsista, 

Saksasta, Ranskasta tai jopa idästä. Myös kaupan sähköistyminen avaa markkinoita ja
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internet nähtiin mahdollisena jakelukanavana ulkomaisten ketjujen tulla Suomen 

markkinoille.

6.3 Expertin asema kodintekniikkamarkkinoilla

Tämän kappaleen tarkoituksena on tarkemmin tarkastella Expert-ketjun asemaa Suomen 

kodintekniikkamarkkinoilla. Ensiksi lyhyesti Expertin historiaa, sen jälkeen Expertin 

vahvuuksia ja heikkouksia haastattelujen perusteella ja lopuksi tutkimusten perusteella 

asiakkaiden mielipiteitä ketjusta.

6.3.1 Historia

16. lokakuuta 1967 perustettiin Zürichissä, Sveitsissä, The Intercop GmbH. 

Perustajajäseninä olivat eri maiden kotielektroniikan vähittäiskauppaorganisaatioita. 

Edustajia oli Tanskasta, Saksasta, Suomesta, Ruotsista, Sveitsistä ja Alankomaista, jotka 

yhteensä edustivat n. 450 vähittäiskaupan jäsentä. Tapaaminen sai alkunsa ruotsalaisen 

organisaation edustajasta, Gunnar Nygrenistä, joka on nykyään Expert Internationalin 

kunniapresidentti. Kesti muutaman vuoden ennen kuin organisaatio todella aloitti 

toimintansa. 30. maaliskuuta 1971 yhtiön nimi muutettiin Expert International GmbH :ksi 

ja tämän jälkeen organisaatioon alkoi liittyä jäseniä myös muista maista. Expertin 

tuotenimi oli kansainvälisesti rekisteröity. (Expert Intemational-lehti).

Tänään Expert International on yhtenäinen kodinkonealan markkinointiketju, joka 

muodostuu n. 3.000 myymälästä 15 Euroopan maassa3 ja Argentiinassa (www.expert.fi). 

Argentiinassa Expert-ketjulla on n. 40 % markkinaosuus ja nyt on muitakin Etelä- 

Amerikan maita, Brasilia, Peru ja Chile, lähtemässä mukaan. Lisäksi vuoden 2000 aikana 

Expert-ketjuun on liittymässä USA (1800 myymälää) ja Kanada (400 myymälää). 

Kokoamalla yhteen eri maiden ostokset päästään suuriin volyymeihin ja siten alhaisempiin 

hintoihin ja lisäksi voidaan kokemusperäisesti hyötyä toinen toisistaan.

3 Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, 
Tanska ja Tsekki
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Expert on tällä hetkellä Suomen suurin kodintekniikkaketju, joka muodostuu yli 140 

myymälästä ympäri Suomea. Näiden myymälöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 

1998 oli yli 1,4 miljardia markkaa, (www.expert.fi).

6.3.2 Expertin heikkoudet ja vahvuudet sekä kilpailukeinot

Haastateltavilta kysyttiin Expert-ketjun vahvuuksista ja toisaalta heikkouksista. Kuvioon 

29 on koottu ryhmittäin (Expert-ketjun johto, tavarantoimittajat ja kauppiaat) mielipiteet. 

Vaikka suurin osa mielipiteistä olikin samankaltaisia kaikilla, niin vastauksen 

‘puolueellisuutta’ voi arvioida vastaajan ryhmän mukaan.
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Kuvio 29: Expert-ketjun vahvuudet ja heikkoudet ketjun johdon, tavarantoimittajien ja

kauppiaiden näkökulmasta
Vahvuudet Heikkoudet

Expert-ketjun johto • eroaa joukosta imagolla, se mielletään
tunnetummaksi ja vakuuttavammaksi 
kuin Tekniset

• ammattitaitoa, laatua, valikoimia
• kansainvälinen tausta, yhteiselin pääsee 

neuvottelemaan tavarantoimittajien 
kanssa Euroopan tasolla, 
tavarantoimittajat luovat omia 
tuotejärjestelmiäjakelukanavittain

e vahvoja kauppiaita

• toinen toisistaan hyötymisessä on
paljon opittavaa: ketjun etuja ketjun 
kautta tuleva oma etu pitäisi nähdä 
parempana kuin välittömästi tuleva 
oma etu

• kauppiaat toimineet liikaa omalla 
nimellään

• ketjutunnettuuden hyödyntäminen 
myymälätasolla on ollut heikkoa

• mainonta ei erotu tarpeeksi
• päätöksenteko levitetty liian laajalle

Tavarantoimittajat • Electroluxin yksinmyyntioikeus (ei
muilla ketjuilla myynnissä) 

e erittäin ammattitaitoisia, loistavia 
kauppiaita

• hyvä ja tehokas markkinointi sekä 
ammattitaitoinen markkinointiväki

• hyvä imago ketjuista
• hyvät brandit, hyvät 

yhteistyökumppanit

• Expert-kyltti jäänyt paikkakunnilla
yrityksien nimien varjoon -> 
ketjumarkkinointia ja -mainontaa ei ole 
ketjumaisesti pystytty täysin 
hyödyntämään

• ihmiset eivät tiedä, ketkä ovat
Experttejä

• haalitaan liikaa merkittömiä merkkejä, 
joilla pyritään rakentamaan 
hintamielikuvaa —» ketjun maine 
ammatti-ja merkkiliikkeenä heikkenee

• ketjumainen toiminta ja sitoutuminen 
myös tavarantoimittajien yhteisiin 
tavoitteisiin

• sitoutumisen aste vaihtelee 
voimakkaasti

• sitoutuminen ketjun ydinmerkkeihin 
heikkoa, mainostettuja tuotteita ei 
löydykään myymälästä

• mainonnan laatu vaihtelee paljon
• suunnitelmallisuuden puute ja sen lyhyt 

jänne
Kauppiaat e uusi kulttuuri, jota opetellaan tekemään 

aina vain paremmin 
• kehitys positiiviseen päin

• ryhmän sitoutuminen
yhteiskampanjoihin, vaikka toimiikin, 
niin pitäisi edelleen kehittää

• kaikki kauppiaat eivät ymmärrä 
hyödyntää ketjun mahdollisuuksia 
riittävästi

• ostotoiminnan parantaminen -> 
yhteisostoilla parempiin etuihin

• kauppiasprofiili epätasainen —> 
profiilin nostaminen hyödyttäisi 
kaikkia

Vaikka Expert-ketjun heikkoja kohtia näyttää kuviossa 29 olevan enemmän kuin 

vahvuuksia, niin tutkijalle on jäänyt haastatteluista se kuva, että kaikki osapuolet uskovat 

Expert-ketjuun ja sen mahdollisuuksiin, kehitettäviä kohtia on varmaan helpompi löytää 

kuin sellaisia, jotka jo toimivat.
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Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että suurimmat ongelmat liittyvät ketjun voimien 

hyödyntämiseen. Kauppiaita kuvataan erittäin ammattitaitoisiksi, mutta vaikeutena on, että 

yksittäiset, paikalliset nimet ovat olleet paljon voimakkaampia kuin Expert-nimi. Jotta 

kattomarkkinointi ja -mainonta pystyttäisiin kunnolla hyödyntämään pitäisi kuluttajien 

tunnistaa yritykset Expert-liikkeiksi. Kuitenkin vaarana on, että kadotetaan paikkakunnan 

vakioasiakkaita kauppiaan nimissä, jos hän on henkilöitynyt. Jos kauppiaat mainostaisivat 

Expert-nimellä, se hyödyttäisi kaikkia muitakin kauppiaita Suomen, Pohjoismaiden ja jopa 

Euroopan tasolla. Lisäksi myös muunlainen sitoutuminen ketjutoimintaan edistäisi kaikkia 

osapuolia.

Menestystekijät pohjautuvat kauppiaskunnan rakenteeseen ja ammattitaitoon sekä 

dynaamisuuteen, että ollaan jatkuvasti ajan tasalla. Tämä voima tulee yhdistää ketjun 

yhteiseen tekemiseen logistiikassa, ostoprosesseissa ja markkinoinnissa. Lopuksi tämä 

kaikki on viestittävä ja kuluttajalle on muodostettava mielikuva ketjusta, sen maine: 

Expert on tällainen kauppa ja tätä sieltä saa. Yhteistyö tavarantoimittajien, ketjun 

kauppiaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää, näin varmistetaan 

samalla, että asiakkaalle suunnattu viesti ja samalla hänelle jäävä mielikuva on 

samanlainen jokataholta. Ketjun yhteistyö tavarantoimittajien kanssa on kannattavaa, sillä 

jos ketju on tavarantoimittajalle tärkeä, vahvasta yhteistyöstä myös huolehditaan. 

Tavarantoimittajien mielestä merkkituotteilla tehdään kauppaa myös tulevaisuudessa. 

Lisäksi menestystekijänä nähtiin selvä toimintamalli, konsepti, minkä mukaan toimitaan, 

se että sisältä käsin kehitetään omaa toimintaa.

Myymälätasolla kilpailukeinoja ovat sijainti (ihmisiä paljon, helppo ostaa), hyvät 

valikoimat (jokaiselle sopiva tuote joka tuoteryhmästä mitä on), hyvät merkit, 

henkilökunnan koulutus (asiantuntemus ja palveluhenkisyys), palvelumuodot ja ketjuun 

kuuluminen (tuotteiden osto sopivaan hintaan). Erityisesti henkilökunnan sitoutuneisuus ja 

motivoituneisuus sekä yleensäkin tapa toimia nähdään tärkeinä tekijöinä. Myymälä pitäisi 

olla ns. toimiva paketti, että sinne mielellään menee: myymälämiljöö ja muut fyysiset asiat 

auttavat asiaa (esim. tuotteet löytää helposti, kaikenlainen sujuvuus) ja lisäksi myymälässä 

täytyy olla hyvä tunnelma. Ideoita tarvitaan, jotta saadaan asiakas kauppaan sisälle, 

pidettyä siellä ja tulemaan vielä uudestaankin, hän on kaiken keskipiste. Lisäksi erään 

kauppiaan mielestä yrityksen arvomaailman tulee olla sellainen, että asiakasta voidaan
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katsoa silmiin vielä vuosienkin päästä, sillä ollessaan tyytyväinen hän kertoo 

kokemuksistaan muille. Tällaista vuorovaikutusta asiakkaan ja kauppiaan välillä voidaan 

kehittää kanta-asiakkuudella, jonka on tuotava asiakkaalle todellista lisäarvoa. Kanta- 

asiakaskorttien avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää hyväksi markkinoinnin 

kohdentamisessa ja näin saada kustannussäästöjä (Kuluttajien tunteminen kaupan tärkeä 

kilpailutekijä 1999, 17-18). Expertillä lisäarvoa asiakkaalle on pyritty luomaan esimerkiksi 

Best Buy-tuotteilla, jotka ovat yksinmyyntituotteita ja sisältävät ominaisuuksia, joita ei 

muista liikkeistä löydy (wvAv.expert.fi).

Expert ei tule pärjäämään puhtaassa hintakilpailussa ja sen tulisikin jatkossa keskittyä 

laatuun ja palvelun kehittämiseen. Laadun pitäisi näkyä palvelussa, jälkityöskentelyssä 

(mm. kuljetus, opastus, huolto), tuotteessa ja vastaamisessa kuluttajan kaikkiin 

mahdollisiin kysymyksiin eli kaikessa mitä yritys tekee.

Expert onkin uusimassa konseptiaan, jonka tarkoituksena on, että asiakas astuessaan 

myymälään näkee, että kyseinen myymälä on Expert-myymälä. Uuden konseptin 

mukaisen toimintatavan toivotaan eroavan kilpailijoista positiivisesti. Nämä toimintatavat 

ovat sellaisia, jotka ovat selviä etuja kuluttajalle ja joita saadaan vain Expert-liikkeistä. 

Tuoteryhmittelyt on tehty eri lailla, myymälämiljöön on tarkoitus olla erilainen ja ostosten 

teon elämyksellinen kokemus. Asiakkaalle viestitään, mitä kaikkea muutakin myymälästä 

löytyy ja millä tavalla näitä erilaisia tuotteita voidaan käyttää yhdessä. Myymälä-layoutilla 

pyritään viestittämään asiakkaalle, että hän on tullut palvelevaan kauppaan, josta saa 

palvelua silloin kun hän sitä itse haluaa. Jotta konsepti toimii, se pitää viedä läpi sen 

mukaan, mikä sillä hetkellä on kaupallinen tekijä ja sen pitää elää. On löydettävä järkevä 

linja, jotta konseptin tunnistaminen ja kaupallisuus kulkevat sopivassa suhteessa (vrt. 

Musta Pörssi). Vaikeutena konseptin kehittämisessä voi olla, että miten eri ihmiset 

saadaan mukaan sen toteuttamiseen ja ylipäätään myymälöiden kehittämiseen. Uuden 

konseptin mukainen myymälä avataan Tampereella kesäkuussa 1999.

Ketjun hyötyjä kauppiaan näkökulmasta ovat ostotoiminta (isommat erät —> ostoedut), 

turvallisuus merkkien suhteen, tuotteiden ketjukohtainen räätälöinti, yhteismarkkinointi 

(säästöjä) ja osaamisen taidon saaminen muilta kauppiailta, joilla asiat ovat menneet 

hyvin. Ketjussa nähtiin hyvänä myös kustannusten jakaminen yrityksien kesken asioissa
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kuten kehittäminen, koulutus, mahdollisuus parhaisiin osaajiin keskusorganisaatiossa ja 

ulkopuolisten konsulttien osto tarvittaessa. Ketjutoiminta helpottaa myös 

tavarantoimittajien toimintaa: ne pystyvät sopimaan asioista yhden paikan kanssa 

(keskitetty ostaminen) ja nopeammin. Tavarantoimittaja voi tehdä valtakunnallisesti omaa 

kattomarkkinointia ja kampanjoita yhdessä ketjun kanssa, se voi tehdä ketjulle omia 

valikoimia ja näin rauhoittaa hintakilpailua markkinoilla. Lisäksi, jos tavarantoimittaja saa 

ketjun keskittymään yhden asioihin, ketjusta on todella paljon hyötyä sille. Lisäksi 

tavarantoimittajien puolella nähtiin positiivisena, että ketjuissa ollaan menossa entistä 

suunnitelmalliseen toimintaan. Ketjun ja tavarantoimittajien tiiviistä yhteistyöstä hyötyvät 

siis molemmat osapuolet ja tavarantoimittajapuolelta toivottiinkin entistä enemmän 

yhteistyötä Expertin kanssa.

Haittoja ketjutoiminnassa kauppiaan kannalta nähtiin, että se rajoittaa siinä mielessä, että 

ei voi tehdä ihan mitä haluaa. Toisaalta Expert-ketjussa ei pelätä itsenäisyyden menetystä. 

Ketjun edut koettiinkin suuremmiksi kuin ketjusta aiheutuvat mahdolliset haitat. 

Tavarantoimittajien kannalta ketju on nostanut markkinoinnin kustannuksia, koska siihen 

investoituja rahoja ei olla hyödynnetty täysipainoisesti, ketjut ovat heille kalliita 

jakelukanavia. Käytetyn rahan hyödyntäminen liikekohtaisesti on ollut löyhää eivätkä 

kaikki kauppiaat ole kunnolla sitoutuneet ketjun markkinointiin ja päätöksiin. Jatkossa 

mainospanosmarkat tulevat pienentymään ja niiden käyttö on oltava entistä osuvampaa ja 

harkitumpaa ja siihen on entistä vahvemmin sitouduttava. Tulevaisuuden kilpailutilanteen 

nähtiin vaativan mahdollisimman kevyttä jakelutietä, joten ketjun kustannusrakenne 

tulisikin olla mahdollisimman ohut.

6.3.3 Expert asiakkaan silmin

Edellä Expertin vahvuuksia ja heikkouksia on tarkasteltu ketjun johdon, sen kauppiaiden 

ja tavarantoimittajien näkökulmasta. Mutta asiakas on loppujen lopuksi se, joka tekee 

ostopäätöksen. Sen tähden on tärkeää tarkastella ketjua myös asiakkaan silmin. Tässä 

käsitellään Taloustutkimus Oy:n tekemän Suomi Tänään 1/99 -tutkimuksen tuloksia, joka 

on tehty tammi-helmikuussa 1999 puhelininformoituna kirjekyselynä. Näytteen koko on 

4026 ja se kattaa Suomen 15-74-vuotiaan väestön valtakunnallisesti, kyselyjä tehtiin 397 

paikkakunnalla.
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Taulukossa 26 on tarkasteltu ihmisten mielipiteitä tuotteiden laatutason, tuotevalikoiman 

laajuuden, henkilökunnan ammattitaidon, mainonnan ja ilmoittelun, liikkeen sijainnin, 

viihtyisyyden, tarjouksien ja hintatason suhteen. Mukana on Expertin lisäksi Stockmann, 

Musta Pörssi, Tekniset, Prisma, Anttila, Citymarket, Veikon Kone, Euromarket ja Maxi. 

Yleisarvosanaan positiivisesti vaikuttaneista tekijöistä voidaan yhteenvedon omaisesti 

todeta, että Expert on tuotteidensa laatutasossa, tuotevalikoiman laajuudessa sekä 

henkilökunnan ammattitaidossa toimialansa keskiarvon yläpuolella (l.sija). Mainonta ja 

ilmoittelu (2. sija) sekä liikkeen sijainti (2. sija) ovat juuri toimialan keskiarvon 

alapuolella. Sen sijaan viihtyisyydessä (3. sija), tarjouksissa (6. sija) ja hintatasossa (8. 

sija) Expert on keskiarvon alapuolella selvästi. Yleisarvosanaan negatiivisesti 

vaikuttaneista asioista kaikki muut olivat toimialan keskiarvon alapuolella paitsi tarjoukset 

ja hintataso, ihmiset pitivät Expertin hintatasoa toimialaan verrattuna korkeana.

Taulukko 26: Expertin ominaisuudet verrattuna koko toimialan4 keskiarvoon 1999 (luvut 

on prosentteina, esim. 80 % piti Expertin laatutasoa arviointiaan parantavana ja 6 % piti 

sitä arviointiaan heikentävänä)
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4 Toimialaan on laskettu mukaan Stockmann, Musta Pörssi, Expert, Citymarket, Prisma, Tekniset, Anttila, 
Veikon Kone, Euromarket ja Maxi
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Tärkeää on katsoa, miten eri ominaisuudet ovat muuttuneet ajan myötä (taulukko 27). 

Vuonna 1999 kaikki eri tekijät ovat kasvaneet positiivisesti. Jos tarkastellaan 

ominaisuuksien muuttumista kymmenen vuoden jaksolta, havaitaan, että tuotteiden 

laatutaso, henkilökunnan ammattitaito, mainonta ja ilmoittelu sekä viihtyisyys ovat olleet 

nousussa. Sen sijaan tuotevalikoiman laajuudessa ja liikkeen sijainnissa on menty alaspäin. 

Tarjoukset ja hintataso ovat vaihdelleet paljon vuosittain.

Taulukko 27: Expertin ominaisuuksien kehittyminen 1990-1999 (positiivisten ja 

negatiivisten vastauksien erotus prosentteina)
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Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Voidaan todeta, että Expert-ketjun johdon, kauppiaiden ja tavarantoimittajien 

haastatteluista saama kuva Expert-ketjun hyvistä puolista eli henkilökunnan 

ammattitaidosta ja tuotteiden laatutasosta pätee myös asiakkaan silmissä. Sen sijaan 

tuotevalikoiman laajuudessa asiakkaat eivät ole niin tyytyväisiä kuin haastatteluissa jäi 

mielikuva.

6.4 Yhteenveto

Tässä kappaleessa on tutkittu kappaleessa 4.6 esitetyn viitekehysmallin mukaisesti 

kodintekniikka-alaa Suomessa sekä Expert-ketjun asemaa niillä. Kvantitatiivisen tiedon ja 

haastattelujen perusteella on pyritty vastaamaan kysymykseen ‘miten Suomen
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kodintekniikkamarkkinat ovat kehittyneet vuodesta 1990 ja miten ne tulevat kehittymään’. 

Kodintekniikan myynti on muun erikoistavarakaupan tapaan hyvin sidonnainen 

taloudellisesta kehityksestä ja se näkyi 1990-luvun alun laskevina myyntilukuina. 

Elektroniikkateollisuus vaikuttaa myös kodintekniikkaan ja tulevaisuudessa myyntiä 

lisäävät mm. tuotteiden teknistyminen ja ihmisten ympäristötietoisuuden kasvu. 

Kodintekniikan ylivoimaisen jakelukanava on erikoismyymälät ja kaupan 

polarisoituminen tuntuu myös kodintekniikassa.

Expertin asemaa kodintekniikkamarkkinoilla on tutkittu ensin kahden muun ketjun, 

Mustan Pörssin ja Teknisten, kanssa ja kysymykseen ‘mikä on Expertin kehitys ja suhde 

muihin ketjuihin’ on pyritty antamaan vastaus. Expert ja Tekniset nähdään enemmän 

samankaltaisina Mustan Pörssin erottuessa ketjumaisempaan suuntaan. Ruskealla puolella 

Expert on ykkönen ketjuista, mutta valkoisella puolella Expert on joutunut vuodesta 1995 

lähtien luovuttamaan ykköspaikan Teknisille. Asiakkaiden näkökulmasta ketjut ovat hyvin 

paljon toistensa kaltaisia.

Suomen kodintekniikkamarkkinoiden kilpailutilanne on muuttumassa syksyllä 1999 

norjalaisen kodintekniikkaketjun lanseeratessa Suomeen ja siksi kysymykseen 

‘minkälainen tuleva norjalainen kilpailija on’ on pyritty vastaamaan. Norjalainen kilpailija 

nähdään aggressiivisena pelurina, josta näyttävän lanseerauksen jälkeen tulee yksi uusi 

jakelukanava tähän maahan.

Lopuksi Expertin asemaa on tarkasteltu tarkemmin ja kysymykseen ‘miten Expert voi 

parantaa kilpailuetujaan tulevaisuudessa, mitkä ovat Expertin strategiset vaihtoehdot’ on 

pyritty antamaan vastaus. Expertillä on ammattitaitoiset kauppiaat ja laadukkaan, hieman 

kalliimman ketjun imago. Jatkossa sen kannattaa panostaa vielä enemmän asiakkaan 

lisäarvon lisäämiseen. Lisäksi ketjun voimien hyödyntäminen täysipainoisesti parantaa 

mm. hankintojen tehokkuutta.
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7. VIITEKEHYSMALLIN TOIMIVUUS

Kappaleessa 4.6 esitetty viitekehysmalli toimi tutkijan mielestä hyvin. Toimialan 

kilpailuun vaikuttavat voimat löytyivät myös kodintekniikka-alalta. Tavarantoimittajien 

vallan nähtiin pienentyvän ja ostajien vallan kasvavan. Pitkään oli voimassa selektiivinen 

jakelu tavarantoimittajien puolella, mutta nykyään ostajien nähtiin päättävän, mitä 

kaupoissa myydään. Ostajien vallan kasvun nähtiin kasvattavan myös kauppiaan valtaa, 

joka ostajien perusteella päättää, mitä myymälässä myydään. Toimialan sisäinen kilpailu 

nähtiin periaatteessa melko kovana: kilpailijat ovat melko samankaltaisia, hintakilpailua 

laadun sijasta, tuotteet ovat lähes samat kaikilla ja alalle on melko helppo tulla ja toisaalta 

helpohko lähteä. Ketjuuntuminen Suomessa on nostanut alalle tulon esteitä jonkin verran, 

mutta esimerkiksi ulkomaisen ketjun tulo Suomeen kertoo, että se ei usko alan reagoivan 

kovin voimakkaasti. Ulkomainen ketju tuo uudenlaisen toimintamallin kodintekniikka- 

alalle, jolla se uskoo menestyvän. Riippuen Gigantin menestyksestä, muut mahdolliset 

potentiaaliset kilpailijat päättänevät suunnitelmistaan Suomen suhteen.

Strategisten ryhmien muodostaminen kodintekniikka-alalla ei ollut kovin järkevää, johtuen 

pienestä kilpailijamäärästä. Jonkinlaisia ryhmiä pystyttiin kuitenkin haastattelujen 

perusteella muodostamaan. Kolme ketjua, Expert, Tekniset ja Musta Pörssi kilpailevat 

omassa ryhmässään. Näistä voidaan vielä Expert ja Tekniset erottaa omaksi osakseen. 

Lisäksi nähtiin, että tavaratalot ja marketit toimivat samankaltaisesti kodintekniikassa. 

Molemmat keskittyvät enemmän vähemmän palvelua vaativiin tuotteisiin.

Makroympäristön vaikutus tuntui kodintekniikassa. Kodintekniikan kysyntä on suuressa 

määrin riippuvainen taloudellisesta kehityksestä ja yleinen teknologian kehitys näkyy 

selvästi kodinkonetuotteiden kehittämisessä ja samalla myynnissä. Teknologian 

kehitykseen myös liittyvä sähköisen kaupankäynnin kehittymisen nähtiin muuttavan 

kodintekniikkamarkkinoita, mutta ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa. Tämän nähtiin 

johtuvan osaksi myös kulttuurisista tekijöitä: ihmiset eivät ole tottuneet vielä ostamaan 

sähköisesti. Lailliset vaikutukset liittyvät mm. takuuaikaan ja tuotteiden kierrätykseen. 

Poliittiseen vaikutukseen kuuluu euro-alueen syntyminen, jonka nähtiin helpottavan 

kuluttajien hintojen vertailua. Tämän ei kuitenkaan nähty juuri vaikuttavan
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kodintekniikkaan, sillä Suomen hintojen arvioitiin olevan jo suunnilleen samalla tasolla 

kuin muualla.

Toimialan menestystekijöitä kartoittaessa havaittiin ketjuuntumisen tuovan yksittäisiä 

yrityksiä paremmat menestymismahdollisuudet. Vaikka yhtenäisen toimintamallin 

arvioitiin olevan hyvä, pidettiin myös paikallisuutta tärkeänä. Parhaiten menestyy siis 

sellainen yritys, joka kuuluu ketjuun, hyödyntää ketjua täysipainoisesti, mutta säilyttää 

paikkakunnallaan kuitenkin omaleimaisuutensa. Lisäksi toimialan kilpailun nähtiin 

muuttuvan jatkuvasti jolloin eilen toimivat mallit ovat huomenna jo vanhentuneita. 

Yritysten on siis pysyttävä mukana kehityksen vauhdissa. Tulevaisuudessa toimialalla 

menestyminen edellyttää mm. informaatioyhteiskuntaan sopeutumista.

Expertin kilpailuetujen lähteinä nähtiin erityisesti kauppiaiden ammattitaito. Myymälät eli 

näkyvät resurssit ovat konseptoinnin myötä työn alla ja tarkoituksena on, että myymälöistä 

tehdään sellaisia, että ostaminen on helppoa ja mielenkiintoista asiakkaalle. 

Näkymättömissä resursseissa eli maineeseen perustuvissa Expertillä on vielä tekemistä. 

Ongelmana on, että Expert-ketjujen myymälöiden tunnistaminen on vaikeaa, sillä 

kauppiaskohtaiset nimet ovat niin voimakkaista. Tätä ollaan konseptoinnin myötä 

kehittämässä. Sen tähden on tutkijan mielestä liian aikaista puhua vielä Expert-brandista. 

Toisaalta asiakkaiden mielessä (Taloustutkimus Oy) Expert-ketju mielletään 

asiantuntevaksi ja korkeatasoiseksi, tosin hieman kalliimmaksi.
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSIA 

EXPERTILLE KILPAILUEDUN KEHITTÄMISEKSI / 

PARANTAMISEKSI

8.1 Toimenpidesuosituksia toimeksiantajalle

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen kodintekniikkamarkkinoiden 

kilpailutilannetta ja Expert-ketjun asemaa niillä nykyhetkellä ja tulevaisuudessa 

norjalaisen kilpailijan lanseeratessa Suomeen syksyllä 1999. Haastatteluista kävi selville, 

että nykyiset kolme kodintekniikkaketjua, Expert, Tekniset ja Musta Pörssi, eivät paljoa 

erotu toisistaan. Haastateltavat eivät osanneet juurikaan mainita erilaistavia tekijöitä ja 

ketjut eroteltiinkin lähes kaikissa tapauksissa ketjumaisuuden perusteella. Suurimmat erot 

nähtiin ketjun sisällä johtuen kauppiaskunnan profiilin epätasaisuudesta.

Kilpailukeinona mainittiin lähes poikkeuksetta hinta. Vaikka ideoita kaivattiin ja niitä 

myös oli, niin palvelulla ei kuitenkaan nähty olevan juuri paljoakaan tekemistä 

kilpailukeinona. Tuleva norjalainen kilpailija tulee koventamaan hintakilpailua: 

lanseerausvaiheessa tuotteita myydään tappiolla ja jatkossakin suuren koon ja ketjumaisen 

ostotoiminnan ansiosta se pääsee hieman edullisempiin ostohintoihin. Expert ei pysty 

kilpailemaan hinnalla ja sen kannattaakin panostaa laatuun, mihin sillä on hyvät 

mahdollisuudet. Kauppiaiden ammattitaitoa arvostetaan ja Expertillä on vahvat 

kansainväliset brandit, joiden hintajousto on merkittömiä tuotteita pienempi. Lisäksi 

kiinteä yhteistyö tavarantoimittajien kanssa hyödyttää molempia, esimerkkinä Electroluxin 

varastosaldojen tarkistus myyntitilanteessa. Tulevaisuudessa tuotteiden teknistyessä ja 

monimutkaistuessa palvelu koettiin entistä tärkeäksi. Palvelu tarvitaan ihmisten 

‘kouluttamisessa’ käyttämään tuotteita.

Uusien tuotteiden määrä kasvaa tekniikan edelleen kehittyessä, jolloin kaivataan entistä 

tehokkaampaa markkinointia viestittäessä kuluttajille eri mahdollisuuksista. Eräänä 

vaihtoehtona on kanta-asiakasmarkkinoinnin käyttö. Uusien tuotteiden käyttöönotto 

tapahtuu usein ns. innovaattoreiden ja varhaisien käyttäjien, mielipidejohtajien kautta (ks. 

esim. Steinbock 1998, 37), jotka kertovat tuotteesta sitten eteenpäin. Kanta-
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asiakasmarkkinoinnin kautta tällaisten ihmisten tunnistaminen ja heille suunnattu tehokas 

viestintä uusista tuotteista on yksi mahdollisuus esitellä uutuuksia. Internetin käyttäjät ovat 

teknologiasta kiinnostuneita ihmisiä, jolloin sitä kannattaa hyödyntää tällaisten 

mielipidejohtajien tavoittamisessa. Tehokkaan kanta-asiakasmarkkinoinnin puolesta puhuu 

myös, että uusien asiakkaiden hankkiminen on kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen. 

Puhutaankin, että yritysten tulisi lisätä asiakkaan oston osuutta (share of customer) eikä 

niinkään katsoa vain markkinaosuutta (share of market).

Delfi Marknadspartnerin (1998) tekemä tutkimus (ks. s. 25) ja haastateltavien mielipiteet 

tulevaisuuden ostosten teosta ovat yhtenevät (kuten myös useimmissa muissakin asioissa). 

Molempien lähteiden mukaan kuluttajat haluavat tehdä ostoksilla käynnistä hauskan 

kokemuksen, elämyksen. Edellä mainittu uusien tuotteiden käyttötavan oppiminen voi 

tapahtua kätevästi tällaisissa myymälöissä. Expert on rakentamassa konseptiaan, jonka 

tarkoituksena on luoda myymälästä innostava ostospaikka, josta asiakas saa myös uusia 

ideoita. Suunta on oikea, mutta vaarana on, että konseptin toimiessa hyvin se kopioidaan. 

Mustalla Pörssillä on jo ketjumainen konsepti, johon Expertkin pyrkii, mutta kuitenkin 

Musta Pörssi on menettänyt markkinaosuuksiaan. Siksi konseptia luotaessa ja käytettäessä 

on varmistettava paikallisuus, kaupan persoonallisuus ja ajankohtaisuus eli konseptia on 

pystyttävä muuttamaan ja kehittämään ajan kuluessa. Myös ketjun voiman hyödyntäminen 

on tärkeää eli sitoutumalla ketjumaiseen toimintaan, yhteisiin päätöksiin ja 

tavarantoimittajien tavoitteisiin kaikki osapuolet voittavat.

Tehokkuusvaatimusten kasvaessa myymäläkoot suurentuvat, siirrytään kaupungin 

keskustasta poispäin ja henkilöstön määrä vähenee. Toisessa päässä olevat pienehköt 

myymälät, jotka sijaitsevat lähellä kuluttajaa ja joilla on suhteessa enemmän 

henkilökuntaa, tulevat myös pärjäämään erityispalveluiden perusteella, kuten pidennetyillä 

aukioloajoilla. Suurkaupungeissa (ei välttämättä Helsinki, kansainvälisesti pieni) on 

havaittu ihmisten auton omistuksen tai ylipäätään ajokortin omistuksen vähentyneen, mikä 

edelleen tukee keskustassa olevien myymälöiden pärjäämistä. Jos jatkossa on 

kahdentyyppisiä Expert-myymälöitä, niin ero kannattaisi viestittää kuluttajille K-kaupan 

tyyliin (esim. yhden koon ja kolmen koon myymälät). Isot Expertit voisivat liittää nimensä 

yhteyteen Veikon Koneen tyyliin XXL.
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8.2 Toimenpidesuosituksia tutkijoille

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena oli Suomen kodintekniikkamarkkinat ennen 

norjalaisen kilpailijan, Gigantin, tuloa. Haastattelujen ja sekundäärisen tiedon (mm. 

muiden Pohjoismaiden Experttien kommentit norjalaisesta kilpailijasta, historiallinen data) 

pyrittiin arvioimaan Gigantin tulon vaikutuksia nykyiseen kilpailutilanteeseen. 

Mielenkiintoista olisi suorittaa tutkimus vuoden päästä uudelleen ja tarkastella, miten 

todellisuudessa on käynyt ja mikä on alan asiantuntijoiden mielipide silloin. Koska 

tulevaisuutta on mahdotonta luotettavasti ennustaa, voidaankin olettaa, että mielipiteet 

ovat muuttuneet ainakin jonkin verran, mutta mihin suuntaan?

Toinen mielenkiintoinen tutkimuksen aihe liittyy Expertin konseptin ja brandi-nimen 

kehittämiseen. Haastatteluista kävi hyvin selville, että kaikki kolme nykyistä ketjua eli 

Expert, Tekniset ja Musta Pörssi olivat, ainakin keväällä 1999, erittäin paljon toistensa 

kaltaisia. Erityisesti Expert ja Tekniset määriteltiin samanlaisiksi toimintatavoiltaan, 

Mustan Pörssin erottuessa enemmän ketjumaiseen suuntaan. Erään haastateltavan ajatus, 

että pyrkiessään erilaistumaan nämä ketjut hyödyntävät samanlaisia erilaistumiskeinoja ja 

ovat siis loppujen lopuksi jälleen samankaltaisia. Mielenkiintoista olisikin tutkia onko 

Expert konseptoinnin myötä pystynyt viestittämään erilaisuutensa asiakkaille? Näkevätkö 

asiakkaat Expertin brandina?
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9. LOPUKSI

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia kodintekniikkamarkkinoiden kehitystä 1990-luvulla ja 

tarkastella toimeksiantajan, Expert-ketjun, asemaa niillä. Historiallisen aineiston ja 

haastattelujen perusteella pyrittiin sitten arvioimaan tulevaisuutta erityisesti norjalaisen 

ketjun lanseerauksen syksyllä 1999 jälkeen. Tarkoituksena oli selvittää Expertin 

kilpailuetuja ja niiden kehittämistä, niin että ketju menestyisi myös jatkossakin.

Erityisesti empiria aineiston kerääminen oli mielenkiintoista, koska tutkija huomasi, että 

teoria toimii suurimmaksi osaksi myös käytännössä. Tämä voi tietenkin johtua siitä, että 

haastateltavat olivat johtavassa asemassa ja siten myös itsekin tutustuneet teoriapohjaan ja 

tämä muokannut heidän näkemyksiään. Vaikka haastateltavien mielipiteissä oli paljon 

yhtäläisyyksiä, niin jokaisessa haastattelussa tuli kuitenkin ilmi ennen mainitsemattomia 

asioita tai ideoita. Tutkija arvelee saaneensa yleisen käsityksen 

kodintekniikkamarkkinoista, mutta uskoo silti tämän tutkielman tietojen olevan vain 

pintaraapaisu alalla kauan toimivien ihmisten tietoihin.
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1. Kaupan kasvuvaihe säännöstelyn purkautumisesta 1960-luvun alkuvuosiin

Siirryttäessä omavaraistaloudesta kohti vaihdantataloutta tyypillistä oli kysynnän kasvuja 

monipuolistuminen. Tämä kysynnän monipuolistuminen synnytti runsaasti 

erikoisliikkeitä. Myymälät olivat pieniä ja sijaitsivat kuluttajaa lähellä ja asiakasta 

palveltiin tiskin yli. Myymälöitten lukumäärä ja myynnin volyymi kasvoivat sekä 

kaupungeissa että maaseudulla ja kauppojen työllistävä vaikutus lisääntyi. Sähkö-ja 

kodinkoneliikkeiden määrä lisääntyi lähes 2,5 kertaiseksi ja myyntivolyymi kasvoi 

vuosittain melkein kolmanneksella.

2. Kaupan tasaantumisvaihe 1960-luvun alkupuolelta vuoteen 1968

Myyntivolyymin kasvu hidastui. Erityisesti maaseudulla kasvu oli melkein olematonta, 

mihin vaikutti väestökato kaupunkeihin. Toimipaikkojen määrä kasvoi yhteensä vain 0,6 

%: maaseuduilla kaupat vähenivät ja kaupungeissa niiden määrä lisääntyi. Myöskin 

henkilökunnan määrä kasvoi vain 0,6 %. Vähittäiskaupan myynnistä lisäsivät tavaratalot, 

huonekalu-ja sisustusmyymäläliikkeet osuuksiaan. Osuuttaan menettivät elintarvike-ja 

sekatavarakaupat, tekstiili-ja jalkinemyymälät, rauta-alan myymälät ja autokauppa.

3. Kaupan rationalistumisvaihe vuodesta 1968 aina 1970-luvun loppupuolelle

Myymälöitten määrä laski aina vuoteen 1976 asti. Samalla myyntivolyymi nousi 40 % ja 

henkilöstön määrä 2 %. Myymäläkoko oli suurentunut ja palvelutyyppi muuttunut 

itsepalveluksi, joiden avulla kiinteät kustannukset oli saatu pienemmiksi ja tehokkuutta 

mittaavat tunnusluvut1 suuremmiksi. Suuremmat myymälät mahdollistivat myös lajitelman 

laajentamisen, jolloin otettiin myytäväksi kauppaan asiakkaiden usein tarvitsemia 

erikoistavaroita. Tällaisten yleismyymälöitten voimakas kasvu pienensikin perinteisten 

erikoistavaramyymälöiden markkinoita. Kuitenkin erikoisliikkeet olivat edelleen kukin 

omalla alallaan merkittävin myyntikanava. Kaupan kannattavuutta pyrittiin parantamaan

LIITE 1: Vähittäiskaupan rakennemuutos 1950-luvulta 1980-luvuIle

1 Liikevaihto/myyntipinta-ala ja liikevaihto/toimihenkilö
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yksikkökustannusten alentamisella tavaranvaihtoa lisäämällä ja jakelutoimintoja 

rationalisoimalla, mikä merkitsi tukku-ja vähittäiskaupan yhdentymistä.

4. Erikoistavarakaupan elpyminen 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä kääntyi jälleen nousuun vuoden 1976 jälkeen. 

Kasvuun vaikutti yleisvähittäiskaupan suurten myymälöiden lisäksi erikoistavarakauppa. 

Esimerkiksi sähkötarvikekauppojen määrä ja suhteellinen osuus kaikista toimipaikoista on 

ollut kaiken aikaa lisääntymässä.

Yhteenvetona suomalaisen vähittäiskaupan kehityksestä voisi listata toimialarakenteen 

muuttumisen, toimipaikkojen vähentymisen, itsepalveluperiaatteen yleistymisen, 

myymäläkoon kasvun, toiminnan liiketaloudellinen järkiperäistämisen, pyrkimyksen 

keskusta- tai taajama-alueille sekä kaupparyhmittäisen keskittymisen.

Lähde: Home 1989, 63-68 (Vähittäiskaupan rakennemuutos 1950-luvulta 1980-luvulle)
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LIITE 2: EU-jäsenyyden välittömiä ja välillisiä vaikutuksia suomalaiseen 
päivittäistavarakauppaan vuoteen 2000 mennessä

Mahdollistavia tekijöitä Päivittäistavarakaupan muutoksia
Tavaranhankinnan
monipuolistuminen

• kaupan neuvotteluvoima teollisuuteen nähden vahvistuu
e tavaranhankinnan yhteistyö syvenee (kansainväliset liittoutumat, 

kotimainen partnership)
• ketjut erilaistuvat sortimentiltaan
• laajenevan tavaravirran hallitsemiseksi logistiikkaa kehitetään 

koko tavaravirran osalta; tietotekniikan hyödyntäminen on 
avainasemassa

• suuriin hankintamääriin sitoutumisen riski siirtää päätöksentekoa 
kaupan organisaatioissa ylöspäin

• kuluttajat kohtaavat aikaisempaa monipuolisemman tarjonnan
Elintarvikkeiden 
kuluttajahintataso laskee

• EU-jäsenyys tuo mukanaan eurooppalaisen hintatason
• myymälätoim innan kustannustehokkuuden vaatimukset kasvavat, 

tavaroiden kiertonopeuden merkitys korostuu
• kaupan rakennemuutos kiihtyy: kustannustehottomat yksiköt 

karsiutuvat
• myymäläverkoston polarisoituminen vauhdittuu: suurmyymälät ja 

laatikkomyymälät voittajia
• hinnoittelun osaaminen korostuu
• katehallinnan merkitys lisääntyy

Kilpailu ja markkinat 
muuttuvat

• ketjujen ja myymälöiden kilpailu monipuolistuu; mm.
valikoimakilpailu lisääntyy

• ulkomaisten ketjujen markkinoilletulon uhkaan varaudutaan 
liikeideapohjaista ketjuyhteistyötä kehittämällä

• kaupan johtamisen ala laajenee, prosessijohtaminen yleistyy
• tietojärjestelmistä tulee strateginen kilpailukeino

Teollisuuden ja kaupan 
välinen työnjako muuttuu

• keskusliikkeiden logistinen rooli vahvistuu; kaupan osuus 
myymälöihin suuntautuvista tavarankuljetuksista kasvaa

• teollisuuden hinnoittelujärjestelmä muuttuu netto-netto - 
perusteiseksi, palveluista maksettava erikseen, tämä tukee eri 
liikeideoilla toimivien ketjujen hintaerilaistamista

e teollisuuden markkinointitoimenpiteiden kohdentuminen muuttuu; 
kauppaan kohdistuva markkinointi vähenee ja kuluttajiin 
kohdistuva markkinointi lisääntyy, kuluttajakysyntää luomalla 
teollisuus pyrkii vaikuttamaan kaupan valikoimapäätöksiin

• tietojärjestelmät uudistavat ja tehostavat teollisuuden ja kaupan 
välistä tilausliikennettä

• ketjut pyrkivät erilaistumaan kaupparyhmien omien 
merkkitavaroiden avulla

Tuotevalvonta muuttuu • kaupan rooli tuotevalvonnassa kasvaa

Lähde: Home 1995, 48-49 (Kauppa 2000 - EU-jäsenyyden vaikutus päivittäistavarakaupan 
rakenteeseen ja toimintaan)
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1. Palvelun johtama kasvu
Siirryttäessä teollistuneesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen (post-industrial) yhteiskuntaan, 

palvelulla aikaansaadaan yhä suurempi osuus taloudellisesta kasvusta. Palvelutapahtuma 

on välineellinen ja tärkeä, ei ainoastaan tuotteiden jakelulle, vaan myös tuotteiden 

kysynnän synnyttämiselle ja luomiselle. Jakelukanava voidaan käsittää palvelutoimialaksi.

2. Sosiaalinen muutos Euroopassa kohti 2000 lukua mentäessä

- elämän perusresurssit tulevat olemaan kalliimpia ja hankalammin saatavissa vuonna 

2000 kuin nyt (kierrätys, kuljetustekniikka, resurssitietoisuus)

• energiatehokkuus jakelussa, keskittyminen kuljetuksessa suuruusetuihin

• uudenlaisia menettelyjä myynnissä, mainonnassa ja uusissa tuotteissa

• kierrätys vaikuttaa tuotteiden designiin ja mainontastrategioihin

• paikalliset erot sosiaalisissa asenteissa vähenevät mahdollisesti

- ihmiset työskentelevät pienemmissä yksiköissä, työryhmissä tai pienissä toimistoissa, 

tosin kuulostaa epäuskottavalta, ennemminkin sekä isoja että pieniä yksiköitä

- teknologia tulee muuttumaan paljon

• informaatiovirrat korvaavat henkilökohtaisen liikkumisen 

(mikroelektroniikka), mikä vaikuttaa tosin enemmän markkinointiin kuin 

jakeluun

• uusia tuotteita, joiden avulla mahdollisuus hyödyntää uudenlaista 

markkinointia ja jakelua

- elämä sekä maaseudulla että kaupungissa tulee muuttumaan

• kaupungit jatkavat hajaantumistaan (decentralize)

• ihmiset siirtyvät kaupungin keskustasta kauemmaksi, teknologia 

mahdollistaa työskentelyn kauempaa

- suhteellisen edun periaatteiden lisääntyvä hyödyntäminen eli massatuotteiden tuominen 

Euroopan ulkopuolelta eurooppalaisten keskittyessä kehittyneempiin tuotteisiin, 

vaikutuksia myös johtamismetodeihin (päätöksen teon hajauttaminen) ja 

yrityspolitiikkaan (enemmän sosiaalista vastuuta)

• massatuotteiden tuonti ja jakelu kasvattavat mahdollisesti erilaisten 

agenttien ja tukkukauppiaiden määrää

LIITE 3: Euroopan jakelun tulevaisuuden trendit 1980-luvulta katsottuna
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• kotimaassa välikäsien määrä vähenee

- lisääntyvässä määrin oleva ankara yhteiskunta suhtautumisessa vakaviin asioihin

• jos toteutuu, vaikutuksia asenteisiin markkinointia kohtaan, mutta vähän 

vaikutuksia jakeluun

3. Jakelun sisäisiä muutoksia

- säästämis- ja suojelutietoiset tuotteen myynti menettelyt

- lisääntynyt markkinavoiman keskittyminen

- lisääntynyt markkinoinnin ja jakelun toimintojen integroiminen

- monikansallisten operaatioiden lisääntyminen

- laajalle levinnyt omaksuminen ja hyväksyminen erilaisten point-of-sales 

teknologioiden, kuten skannaus (scanning) ja suoramaksu (direct-payment) ohjelmat

- hypermarketti markkinasaturaatio noin 3000 myymälää Euroopassa

- uusi optimaalinen yksikkökoko, joka on kehitetty palvelemaan paikallisia ja keskisuuria 

markkinoita

- energiatietoiset muotoilut, paikat ja toimintatavat yleistyvät

- hienostuneempi, korkea teknologia, telejakelu

- enemmän vaihtoehtoja epäviralliseen jakeluun (kuten sunnuntai markkinat)

- työvoiman polarisoituminen toisaalta teknilliseen/johdolliseen joukkoon ja toisaalta 

kouluttamattomiin työntekijöihin, joita käytetään teknologian korvaamiseen

- huolenpito sosiaalisesti hyväksyttävissä olevasta toimintaympäristöstä

- uusien kulutustapojen ilmestyminen

- itsenäisten massajakelutuotteiden kauppiaiden jatkuva nopea väheneminen

- korkea investoiminen rakennuksiin, laitteisiin ja teknologiaan

- keskikokoisten markkinoiden kasvava markkinavalta

- lisääntyvä yritysten osoittama sosiaalinen vastuu ja julkisen vallan sekaantumisen 

vähentyminen

- jakelun radikaalinen uudelleen organisointi kaukaisilla maaseuduilla, poistaminen 

taloudellisten aktiviteettien joukosta

- erilaiset jakelumuodot massatuotteille ja erikoistuneille kulutustuotteille

Lähde: Dawson 1982, 203-216 (Commercial Distribution in Europe)
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LIITE 4: Jakelun kehitys Amerikassa 1980-luvulla

1. Tiukan myymäläkonseptin ylläpitäminen

- Power Retailers = tietävät asiakkaansa ja mitä he haluavat, he ovat voimakkaasti 

markkinakeskittyneitä ja huomaavat trendit aikaisemmin

- tuotteet ovat hyvin valittuja niitä on runsaasti ja asiakas tietää, mitä hän kaupasta 

löytää

- hyvä kannattavuus, korkea tuottavuus

2. Vähittäiskaupan polarisoituminen

- kaksi suurta trendiä: erikoiskauppojen kasvuja erittäin suurten myymälöiden kasvu

3. Vähittäiskaupan vallan kasvu pakattujen tuotteiden myynnissä

- kilpailu on markkinaosuuksien valtaamista kilpailijoilta, koska markkinat eivät kasva

- valta siirtymässä tavarantoimittajilta vähittäiskaupalle -> parempia hintoja, vähemmän 

& suurempia vähittäiskauppoja (tavarantoimittajien mahdollisuudet vähenevät)

- tavaran ostajilla paineita kannattavuudesta, laatukontrollista, palvelun tasosta, 

kilpailukyvystä ym., enää ei pelkästään sopivan varaston ylläpitämistä

- tuotteiden ja brandien määrä valtava ja jatkuvasti tarjotaan uusia tuotteita, raskaat hinta- 

ja muut promootiot

- informaatioteknologia mahdollistaa tarkan tuotekohtaisen tiedon keräämisen

4. Omien merkkien uusi käyttö

- käyttö lisääntyy —> suora vaihtoehto tavarantoimittajien brandeille

- vaihtoehtoja: liikkeen nimi (Benetton), vähittäismyyjän oma brandi (Pirkka-tuotteet), 

designer brandit (Boss), lisenssioidut erikoisnimet (Sokoksella Gap-vaatteet), yleiset 

ohjelmat (joilla ei oikeastaan brandia ole)

- omat merkit ovat tie ylellisyyteen ja hintakilpailun välttämiseen, ne viestittävät 

innovaatiosta ja laadusta

5. Mukavuuden merkityksen kasvu

- mukavuus = aika, joka tarvitaan ostoksen tekoon
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- mukavuus ja nopeus hintaa tärkeämpiä

- ihmiset valmiita jopa maksamaan itsepalvelusta (automaatit ym.)

6. Tietotekniikan merkityksen kasvu

- mukavuuden voimistaminen, palvelun parantaminen, varaston hallinta, lajitelmien 

valikoiminen

- ajantasainen ostoseurantajärjestelmä (point-of-sales system)

7. Oikean hinnoittelun korostaminen

- jatkuvat alennusmyynnit pilaavat hinnan merkityksen myynnissä

- hintatakuu (‘taatusti halvimmat hinnat tai maksamme erotuksen’), hintailmoittelu, 

automaattiset alennukset (isommat alennukset, mitä kauemmin tavara ollut varastossa), 

palvelun hinnoittelu

- pysyvän hinnan käyttämisessä etuja: ei jatkuvaa hinnoittelua, ei ‘kampanjavarastoja’, 

mainonta budjetti pysyy kurissa

8. Asemoinnin tärkeys

- selkeä julkilausuma asiakkaille, mitä yritys on

- ei kaikkea kaikille, mikromarkkinointi massamarkkinoinnin sijasta, kohdemarkkinointi

- kaupan ‘räätälöinti’ ympäristöön sopivaksi

9. Yritysostot

- vähittäiskaupassa kauppapaikat ovat tärkeitä

- yritysostoilla pyritään synergiaetuihin

Lähde: Stern & El-Ansary 1992, 58-91
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LIITE 5: Ketjuuntumisen edut ja haitat yrittäjän kannalta

Ketjuuntumisen edut Ketjuuntumisen haitat
Ostoedut ovat alennusetujen lisäksi 
ostotapahtuman helpottuminen (esim. ostopäivät, 
automatisoitu tilaus) sekä yksittäisen jäsenen 
neuvotteluvoima tavarantoimittajiin päin.

Työnjako-ongelmat ovat yritysten ja ketjun
välisiä epäselvyyksiä eri tehtävien työnjaosta, 
esim. yritys odottaa passiivisena TV-mainonnan 
hoitavan asiat hänen puolestaan.

Markkinointieduilla tarkoitetaan 
mainoskustannusten säästämistä ja 
valtakunnallisen näkyvyyden saavuttamista 
yhdistettynä paikalliseen tunnettuuteen.

Liikeidean yhteensopimattomuus ketjun
liikeidean kanssa ilmenee tuote- 
erimielisyyksissä. Myös alueelliset kysyntä ja 
kulutustottumukset, mainonta ja 
samankaltaistuminen aiheuttavat erimielisyyttä.

Tuote-edut ovat omien merkkituotteiden ja
yksinmyyntituotteiden tuomia kilpailuetuja.

Jäsenten heterogeenisuus, jos ketjuun kuuluu
kovin erilaisia yrityksiä, esim. pienet vs. suuret, 
kannattavat vs. kannattamattomat.

Varastointieduilla tarkoitetaan varmuutta 
tavaran saatavuudesta ja pienentynyttä 
sitoutunutta pääomaa (yhteisvarastoinnin kautta).

Keskusorganisaation byrokratisoituminen, jos
se kasvaa liian suureksi. Esim. vieraantuminen 
jäsenistään kentällä, ei tilaa innovaatioille tai 
uudistuville voimille.

Kehittämisedut ovat ketjulta saatua tukea 
jäsenyrityksen toiminnan kehittämiseksi, esim. 
myymäläsuunnittelu ja koulutustoiminta.

Kauppiaan voimakas oma identiteetti eli
kauppias ei suostu toimimaan ketjun antamissa 
puitteissa.

Muita etuja on esim. alueellinen yhteistoiminta 
ketjujäsenten kesken.

Lähde: LTT 1994, 10-12
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LIITE 6: Ketjuuntumisen hyödyt ja haitat valmistajan kannalta

Vastaukset on saatu haastattelemalla kuutta valmistajaa, joista 2 on Expert-ketjun, 2 

Texman-ketjun ja 2 Värisilmä-ketjun.

Valmistajan hyödyt Valmistajan haitat
Myymäläpeitto • mahdollisuus saada nopeasti tietty

myymäläpeitto
• helppo tapa päästä selektiiviseen 

myyntiin
• jälleenmyyntiverkoston 

kontrollointi helpompaa

• ketjuissa mukana ‘heikkoja’
jälleenmyyjiä

Tuotteiden myynti • mahdollisuus suureen myyntierään
• mahdollisuus kustannussäästöihin

tuotannossa

• ketjun jäsenten heikko
sitoutuminen sopimuksiin

• ‘kaksinkertainen’ myyntityö 
(kauppiaille & ketjun johdolle)

• ketju saattaa toimia rahastajana 
valmistajan ja jälleenmyyjän 
välillä

Luottoriski (kauttalaskutus) • keskitetty luottoriski pienempi
kuin hajautettu, jos ketju luotettava

• kustannussäästöjä laskutuksen 
yksinkertaistuessa

• ketjun kaatuessa suuret tappiot
• ketjulle vuosialennukset riskin 

kantamisesta

Markkinointi ja mainonta • yhteiskampanjassa mahdollisuus 
suureen myyntierään

• kustannusten jakaminen 
yhteiskampanjassa

• ketjun jäsenten heikko
sitoutuminen kampanjoihin

• ketju saattaa varastaa ‘pääosan’ 
mainoksessa

e ketju lyhytjänteinen mainostaja
Ketjujen omat merkit • suuri myyntierä

• kustannussäästöt tuotannossa
• kilpailevat valmistajan merkkien

kanssa
• saattavat johtaa liian alhaisiin 

katteisiin

Lähde: LTT 1994, 67
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LIITE 7: Yhteenveto ketjuuntumisen hyödyistä ja haitoista kuluttajan kannalta

Vastaukset on saatu haastattelemalla kahdeksaa kauppa-ja kuluttaja-asiantuntijaa.

Ketjujen yhteistyömuodot Hyödyt kuluttajalle Haitat kuluttajalle
Yhteisostot e mahdollistavat hintojen laskemisen

• laadukkaat tuotteet
• sortimentin standardisoituminen

Kauttalaskutus • kaupan toiminnan tehostumisen
tuoma välillinen hyöty

• mahdollinen johtaminen kaupan
liialliseen keskittymiseen

Yksinmyynti • varmuus huollon ja varaosien
saannista

e turvallisuuden kasvu
• merkkien välisen kilpailun kasvu

• näennäiset erot voivat hämätä
kuluttajaa

Mainonta • informaation paraneminen
• turvallisuuden kasvu
e kampanja-alennusten tuoma 

hintaetu

e mainosten liian voimakas
hintaorientoituminen

Sortimentin muodostaminen ja ohjaus e kaupan kustannussäästöjen tuoma
välillinen etu

• hinta-laatu -suhteen paraneminen
• perustuotteiden saatavuuden 

paraneminen

• sortimentin supistuminen ja
samankaltaistuminen

• erikoistuotteiden saatavuuden 
heikkeneminen

Informaatiopalvelut • ketjun osaamisen kasvun kautta
tuleva hyöty

• mahdollinen hintoja
yhdenmukaistava vaikutus

Lähde: LTT 1994, 77
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LIITE 8: Haastattelukysymykset

1. Mitä kodinkonetuotteita te myytte?
2. Mitä jakeluteitä kodintekniikassa on ja missä vaiheessa ne ovat?
3. Onko alalle vaikeaa tulla?
4. Onko alalta vaikea lähteä?
5. Millainen on toimialan kilpailun intensiivisyys? Onko oikeaa kilpailua?
6. Mikä on markkinakehitys valkoisissa/ruskeissa (kolmen vuoden ennustus)? Lisäävätkö 

tuotekehitykselliset innovaatiot kysyntää?
7. Millainen tuleva norjalainen kilpailija on? Kuka on hänen sen lähin kilpailija? Miten 

Gigantti muuttaa kilpailutilannetta Suomessa? Lyhyt aikaväli / pitkä aikaväli?
8. Ketkä ovat potentiaaliset uudet kilpailijat? Mitä Euro-alueen syntyminen merkitsee?
9. Kuinka jakelutiet pystyvät eroamaan toisistaan?
10. Miten Expert pystyy erottautumaan muista ketjuista?
11. Mitkä ovat menestystekijät/ kilpailukeinot?
12. Mitä Expert osaa huonoimmin? Tekniset, Musta Pörssi?
13. Miten sähköinen kaupankäynti vaikuttaa erikoistavarakauppaan? Mitä Euro-alueen 

syntyminen merkitsee?
14. Ketjutoiminnan merkitys (hyödyt/haitat) tavarantoimittajalle?
15. Ketjutoiminnan merkitys (hyödyt/haitat) kauppiaalle?
16. Miten kodintekniikka-ala voisi saada isomman osan kuluttajan rahoista (esim. 

vähemmän ulkomaan matkoja)? Miten tekniikan kehitys vaikuttaa tähän?
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LIITE 9: Kappaleen 6 taulukot numeroina

Taulukko 5: Kodintekniikan vähittäismyynti 1990-1998 kuluttajahinnoin, mmk

Vuosi Mvvnti. mmk Kasvu
1990 6398
1991 5586 -12,7 %
1992 4610 -17,5%
1993 4269 -7,4 %
1994 4797 12,4 %
1995 5748 19,8%
1996 6229 8,4 %
1997 7344 17,9%
1998 7677 4,5 %

1999 (ennuste) 8046 4,8 %

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998

Taulukko 6: Suomen bruttokansantuotteet kehitys vuosina 1990-1998 (1 000 000 mk)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
BKT 521349 497640 486762 492694 521139 561175 587437 630245 675686

Lähde: Tilastokeskus: Kansantalous 1999/4

Taulukko 7: Kyllä, aion käyttää rahaa viihde-elektroniikkaan ja kodinkoneisiin seuraavan 
6 kuukauden aikana

01/98 04/98 08/98 12/98 01/99
Viihde-elektroniikka 13,6 12,8 14,3 17,7 16,1
Kodinkoneet 9,9 11,6 12,8 13,3 11,2

Lähde: Tilastokeskus Kuluttajabarometri 1999

Taulukko 8: Eri tuoteryhmien vähittäismyynnin kehitys (kuluttajahinnoin, mmk)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(ennuste)

Kulutuselektroniikka 3275 2805 2312 2167 2546 3474 3895 4737 4888 5114
Isot kodinkoneet 2473 2141 1810 1666 1687 1699 1781 1999 2189 2309
Pienet kodinkoneet 650 640 488 436 468 575 548 611 600 623

6398 5586 4610 4269 4701 5748 6224 7347 7677 8046

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998
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Taulukko 9: Eri jakelukanavien osuus myynnistä kodintekniikkakaupassa

1997 1996 1995 1994
Myynti,
mmk

% Myynti,
mmk

% Myynti,
mmk

% Myynti,
mmk

%

Kodinkonealan 4048 78 3684 78 3398 78 2855 78
erikoismyymälät
Rautakaupat 188 4 181 4 177 4 163 4
Tavaratalot 507 10 437 9 387 9 329 9
Muut erikoismyymälät 389 7 364 8 363 8 287 8
Keittiökalustekaupat 62 1 50 1 48 1 48 1
Yhteensä 5194 100 4716 100 4373 100 3682 100
Lopettaneet 38 44 32 419

1993 1992 1991 1990
Myynti, % Myynti, % Myynti, % Myynti, %
mmk mmk mmk mmk

Kodinkonealan
erikoismyymälät

3009 83 3360 84 3793 86 4209 84

Rautakaupat 172 5 200 5 232 5 295 6
Tavaratalot 318 9 299 8 314 7 338 7
Muut erikoismyymälät 74 2 84 2 92 2 145 3
Keittiökalustekaupat 44 1 37 1
Yhteensä 3617 10

0
3980 100 4431 100 4987 100

Lopettaneet 123 197 145 129

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997

Taulukko 10: Myymälämäärien kehitys eri jakelukanavissa vuosina 1990-1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Kodinkonealan erikoismyymälät 883 851 796 723 632 614 596 610

Rautakaupat 226 226 199 206 190 188 183 223

Tavaratalot 148 117 120 137 132 136 141 141

Muut erikoismyymälät 96 65 67 71 72 93 93 125

Keittiökalustekaupat 92 90 86 86 85 89

Yhteensä 1353 1259 1274 1227 1112 1117 1098 1188

Lopettaneet 83 91 110 94 114 33 42 27

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997
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Taulukko IT. Eri myymäläkokojen %-osuus koko alan myynnistä 1990-1993

Vuosivaihtoluokka,
mmk

1990 1991 1992 1993

<2 mmk 9 11 12 14

hJ O CO mmk 28 25 26 25
5,0-9,9 mmk 31 32 34 35
10,0 -19,9 mmk 24 26 20 21
20,0 > mmk 8 6 8 5
Yhteensä 100 100 100 100

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997

Taulukko 12: Eri myymäläkokojen %-osuus koko alan myynnistä 1994-1997

Vuosivaihtoluokka,
mmk

1994 1995 1996 1997

< 1,5 mmk 8 7 5 6
1,5-4,4 mmk 24 19 18 18
4,4 - 9,4 mmk 28 26 23 21
9,5 -19,4 mmk 25 29 34 32
19,5 > mmk 15 19 20 23
Yhteensä 100 100 100 100

Lähde: A.C. Nielsen Kodintekniikkakaupan myymälärekisteri 1997

Taulukko 13: Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppojen yritysten 
liikevaihto vuosina 1992-1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) 11000 8270 7590 9030 9600 12200
mediaani (50 %) 23200 12300 12400 13400 14300 17700
yläkvartiili (75 %) 62400 24000 19900 22000 24100 27800
yritysten määrä 22 58 80 96 96 68

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukko 14: Liikevaihdon kasvuprosentit vuosina 1992-1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) -16,5 -9,7 1 8,8 1,3 3,1
mediaani (50 %) -9,7 -2,5 7,8 17,6 10,7 10,3
yläkvartiili (75 %) -2,8 5,8 21,9 30,1 18,8 16,6
yritysten määrä 21 20 55 77 89 68

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa
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Taulukko 15: Liiketulos jaettuna liikevaihdolla (%) vuosina 1992-1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) -3 -0,7 1 2,8 3,4 3,4
mediaani (50 %) -0,2 2,3 3,8 5,5 5,2 5,3
yläkvartiili (75 %) 1,2 5,8 6,7 7,6 7,2 8
yritysten määrä 22 58 80 96 96 68

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukko 16: Vieraan pääoman tuotto kodinkonekaupassa

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) -8,6 -2,7 7,3 12 15,3 14,2
mediaani (50 %) 0,6 5,9 18,3 31,2 34,5 38,6
yläkvartiili (75 %) 7,9 15,3 35,7 57,4 62,4 52
yritysten määrä 21 20 55 77 89 68

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukko 17: Oman pääoman tuotto kodinkonekaupassa

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) -177000 -1200000 3,3 12,9 19,7 16,3
mediaani (50 %) -32,1 -2,1 34 36,9 43,3 36
yläkvartiili (75 %) 0,9 6,5 68,6 86 81,9 70,7
yritysten määrä 21 20 55 77 89 68

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa

Taulukko 18: Keskimääräinen henkilöstön määrä kodinkonekaupassa

1992 1993 1994 1995 1996 1997

alakvartiili (25 %) 9 6,5 7 6 6 7
mediaani (50 %) 34 12,5 10 10 9 10
yläkvartiili (75 %) 61,5 36 26,5 23,5 18,5 19
yritysten määrä 17 36 44 70 77 66

Lähde: Balance Consulting Oy 1998, Rankingraportti Kodinkonekauppa
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Taulukko 19: Kodintekniikkaketjujen markkinaosuuksien kehitys Suomessa 1991-1998

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Expert 21,3 19,4 19,4 19,5 18,9 19,2 19,8 20

Tekniset 9,1 9,5 11,8 13,6 15,5 17 17,8 17,5

Musta Pörssi 7,6 8,1 9,8 12,6 14,1 13,7 13,2 12,6

Ketjut yhteensä 37,9 37 41 45,7 48,5 50 50,8 50,1

Muut kanavat 62,1 63 59 54,3 51,5 50 49,2 49,9

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998 & Karhu 1999

Taulukko 20: Viihde-elektroniikan myynnin eri jakelukanavien markkinaosuudet vuosina 
1991-1997

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Expert 26,6 24,3 24,3 23,3 22 21,8 22,7

Tekniset 9,1 8,4 9,9 12,8 14,8 15,7 16,1

Musta Pörssi 8,7 8,5 10,2 14,3 15,5 15,5 15,2

Ketjut yhteensä 44,4 41,2 44,4 50,4 52,3 52,9 54,1

Muut kanavat 55,6 58,8 55,6 49,6 47,7 47,1 45,9

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998

Taulukko 21: Kodinkoneiden myynnin eri jakelukanavien markkinaosuudet

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Expert 16,8 15,3 15,3 17 16,7 18,1 18,3

Tekniset 9 10,4 12 15,2 18 20 21,3

Musta Pörssi 6,7 7,7 9,6 12 12,5 13,5 11,5

Ketjut yhteensä 32,6 33,4 37 44,2 47,2 51,6 51,1

Muut kanavat 67,4 66,6 63 55,8 52,8 48,4 48,9

Lähde: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry 1998
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Taulukko 22: Asiointi ja yleisarvosana 1999 eri kodinkoneliikkeissä

Ketju Asiointi Yleisarvosana
Citymarket 2,99 7,63
Anttila 2,99 7,58
Prisma 2,96 7,71
Expert 2,87 7,81
Musta Pörssi 2,86 7,78
Tekniset 2,72 7,67
Stockmann 2,71 7,89
Euromarket 2,58 7,09
Veikon Kone 2,37 7,30
Maxi 2,34 6,86

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Taulukko 23: Suomalaisten asiointi usein tai joskus kodintekniikkaketjuissa vuosina 
1994-1999 (%)

Ketju Asiointi 94 Asiointi 95 Asiointi 96 Asiointi 97 Asiointi 98 Asiointi 99

Musta Pörssi 
Expert
Tekniset

41 45 45 41 42 44
32 34 36 34 36 42
18 21 20 21 21 29

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Taulukko 24: Kodinkoneketjujen ominaisuuksien vertailu vuonna 1999 (%)

Expert Tekniset Musta Pörssi
Tuotteiden laatutaso 74 66 65
Tuotevalikoiman laajuus 72 62 69
Henkilökunnan ammattitaito 63 56 49
Mainonta, ilmoittelu 47 39 64
Liikkeen sijainti 38 24 41
Viihtyisyys 26 22 28
Tarjoukset 20 23 40
Hintataso 5 6 20

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999
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Taulukko 26: Expertin ominaisuudet verrattuna koko toimialan keskiarvoon 1999 (%)

Tuotteiden laatutaso
Expert 1999 Expert 1999 

80 -6
Koko toimiala 1999 

66
Koko toimiala 1999 

-19
Tuotevalikoiman laajuus 80 -8 64 -22
Henkilökunnan 74 -11 58 -26
ammattitaito
Mainonta, ilmoittelu 64 -17 57 -25
Liikkeen sijainti 61 -23 54 -30
Viihtyisyys 54 -28 51 -32
Tarjoukset 51 -31 54 -28

Hintataso 45 -40 51 -34

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999

Taulukko 27: Expertin ominaisuuksien kehittyminen 1990-1999 (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Tuotteiden laatutaso 65 68 72 67 76 73 73 69 70 74

Tuotevalikoiman laajuus 62 64 65 63 62 61 73 58 58 72

Henkilökunnan ammattitaito 47 55 52 50 60 62 67 58 56 63

Mainonta, ilmoittelu 51 39 49 40 41 50 42 37 43 47

Liikkeen sijainti 41 36 40 37 38 29 31 23 12 38

Viihtyisyys 10 14 20 14 23 20 17 21 9 26

Tarjoukset 24 19 11 12 18 15 7 9 4 20
Hintataso -9 -4 -9 -13 -6 -5 -6 -8 -13 5

Lähde: Taloustutkimus Oy 1999


