
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Markkinoinnin laitos 
Logistiikka

Ça / ¿ZúúcZ

í R s

INTERNET MUUTTAA JAKELURAKENTEITA

Elektronisen päivittäistavarakaupan liiketoimintamallit ja loppu jakelupaikan
valinta

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto Liiketaloustiede 
Pro gradu -tutkielma 
Vesa Kämäräinen 
26.1.2000

Markkinoinnin laitoksen laitosneuvoston kokouksessa ¿¿/I 2000 

hyväksytty arvosanalla _C(>mjwd£

Aimo Inkiläinen Jan Holmström



Helsingin kauppakorkeakoulu 
Markkinoinnin laitos / Logistiikka 
Pro gradu -tutkielma 
Vesa Kämäräinen

INTERNET MUUTTAA JAKELURAKENTEITA

Elektronisen päivittäistavarakaupan liiketoimintamallit ja loppujakelupaikan valinta

TIIVISTELMÄ

Kuten monet muutkin toimialat myös päivittäistavarakauppa on saanut viime vuosien aikana rin
nalleen elektronisen kaupankäynnin. Elektronisen päivittäistavarakaupan olemassa olevat ratkaisut 
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1 Johdanto

1.1 Yleistä

Elektroninen kaupankäynti on tullut viime vuosien aikana yhä suositummaksi vaihtoehdoksi 

perinteisen kaupankäynnin rinnalle. Ennusteet elektronisen kaupan kasvusta vaihtelevat paljon 

(USDC 1998; OECD 1998), mutta kaikkien sanoma on sama - elektroninen kaupankäynti kas

vaa rajusti lähivuosina. Päivittäistavarakaupassa elektronisen kaupankäynnin osuus on vielä 

pientä, mutta kasvupotentiaali logistiikan tehostumisen myötä on erittäin suuri.

Perheen molempien vanhempien yleistynyt työssäkäynti on tehnyt ajasta kriittisen tekijän, joka 

aiheuttaa uusia tarpeita. Samanaikaisesti muutokset päivittäistavarakaupan ja sen jakelujäijes- 
telmien rakenteissa ovat vaikuttaneet kuluttajien asemaan eriarvoisesti. Päivittäistavarakaupan 

volyymi on kasvanut, mutta samalla myymälöiden lukumäärä on laskenut (Kaupan keskusliitto 

1998). Kauppamatkojen pidentyminen on tehnyt monille kuluttajille päivittäistavaroiden han

kinnan hankalammaksi, sillä jokainen meistä kuljettaa kotiin ostamiaan elintarvikkeita lähes 

1 000 kg joka vuosi (Finfood 1999). Tämän valtavan määrän vaivalloinen ja aikaa vievä ko

tiinkuljetus yhdessä suomalaisen yhteiskunnan linjavalinnan kanssa, joka nostaa jatkuvasti 

liikkumisen kustannuksia ja samalla pyrkii saattamaan kaikkien ulottuville edulliset tietolii

kenneyhteydet, ei voi olla vaikuttamatta kaupan rakenteisiin.

Suurin osa nykyisistä elektronisen päivittäistavarakaupan toteutuksista on perinteisen kaupan 

vanhojen, jäykkien ja kalliiden rakenteiden päälle rakennettuja palvelukonsepteja, joilla pal

vellaan rajattuja asiakasryhmiä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kuluttajille ei voida taijota 

tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla eikä riittävällä palvelutasolla. Jotta kuluttajien ostokset 

voitaisiin toimittaa kustannustehokkaasti sinne missä kuluttaja ne käyttää eli kotitalouteen tar
vitaan kokonaan uudenlaisia jakelurakenteita.
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1.2 Tutkimuksen taustaa

Tämä tutkimus on osa Teknillisen Korkeakoulun TAI Tutkimuslaitoksen ECOMLOG- 

hanketta. Hanke koostuu neljästä osa-projektista (Work Packages,WP), jotka on esitetty kuvas

sa 1-1. Koko tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää elektronista kaupankäyntiä tukevia lo- 

gistsia ratkaisumalleja eri tuoteryhmien kysyntä-ja taijontaketjuissa.

B-VOP(WP3.2):
New value offerings for 
the business customer

Intertrade (WP 1):
Hiysiail distnbction in the 

e-grooery supply chain

e-Collaboration (WP 2): 
Planning and control in the e- 

grocery supply chain

Simulation project (WP 4):
IVbdeling the eccncrrics of the e- 

grocery supply chain

ECÖV1LOG-Supply chain management for 
electronic coirmerce

C-VOP(WP3.1): 
New value offerings for the 
consumer in the e-grocery 

business

Kuva 1-1. ECOMLOG hankkeen muodostuminen

Tutkimukseni on osana ECOMLOG-hankkeen Intertrade-osaprojektia (WPl), jossa kehitetään 
ja testataan erilaisia jakelurakenteiden malleja sekä niiden soveltuvuutta elektronisen päivit

täistavarakaupan toteuttamiseksi Suomessa. Hankkeessa tarkastelu ulotetaan läpi koko jakelu

ketjun, valmistajasta loppukuluttajaan. Yhteistyökumppaneina mukana Intertrade- 

osaproj ektissa ovat Kauppatalo Hansel, Nokia, Sonera, Norpe, SOK, Tekes, Panimoliitto ja 
Valio.
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1.3 Ongelmat ja rajaukset

Tutkimukseni keskittyy identifioimaan elektronisen kaupankäynnin liiketoimintamalleja ja 

näiden mallien logististen toimintojen eroavaisuuksista aiheutuvia kustannuseroja. Koska tut

kimukseni on vain osa laajempaa hanketta, jossa logistinen tarkastelu ulotetaan läpi koko ja

keluketjun, niin lasken identifioitujen liiketoimintamallien logistisia kustannuksia vain loppu- 

jakelupaikkojen osalta. Kustannusvertailu ulotetaan koskemaan vain relevantteja kustannuksia 

eli sellaisia kustannuksia, jotka voidaan olettaa poikkeavan toisistaan eri liiketoimintamallien 

välillä. Siten tulos on käyttökelpoinen sellaisenaan ainoastaan jos muualle jakeluketjuun ei 

tehdä muutoksia. Se mitä tapahtuu “ylävirrassa” ennen loppujakelupaikkaa tai kotiinjakelussa 

loppujakelupaikan jälkeen vaikuttaa koko jakeluketjun optimiratkaisuun. Koko jakeluketju py

ritään optimoimaan mahdollisimman tarkasti siinä vaiheessa kun otetaan huomioon tutkimuk

sen kaikki osat ja niiden vaikutukset toisiinsa. Siten tämä tutkimus yksinään ei anna luotettavaa 

kuvaa koko jakeluketjusta. Jätän tutkimuksessani tarkastelun ulkopuolelle myös tärkeitä aiheita 

kuten kuluttajakäyttäytyminen, joiden merkitystä ei toki sovi vähätellä elektronisessa kaupan

käynnissä.

1.4 Tavoitteet

Tutkimukseni on osana laajempaa ECOMLOG-hankkeen Intertrade-osaprojektia. Sen tarkoi
tuksena on löytää mahdollisimman pieniriskisiä ja alhaisin kustannuksin toteutettavia elektro

nisen kaupankäynnin toimintamalleja Suomen olosuhteisiin sovellettaviksi.

Tutkimukseni tavoitteet ovat:

1) Identifioida maailmalla jo toimivien elektronisten päivittäistavarakauppojen ratkaisujen 

pohjalta eri toimintamalleja ja luoda näistä viitekehys, jota voidaan soveltaa kehitettäessä 

Suomessa tapahtuvaa elektronista päivittäistavarakauppaa.

2) Arvioida identifioitujen toimintamallien pohjalta loppujakelupaikkojen logistisia kustannuk

sia, jotta voitaisiin päätyä mahdollisimman tehokkaaseen loppuj akelupaikan valintaan elektro
nisen päivittäistavarakaupan ympäristössä.



4

Saamiani tuloksia tulisi pystyä käyttämään hyväksi tarkasteltaessa elektronisen päivittäistava

rakaupan vaikutusta päivittäistavarakaupan koko jakeluketjun rakenteeseen.

1.5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne

Elektroninen kaupankäynti on kasvattanut mielenkiintoaan tutkimuskohteena viime aikoina 

(Benjamin ja Wigand 1996; Sarkar ym.l996; Heikkilä ym. 1998; Lee 1998; Tuunainen 1999), 

mutta sen logistisia ongelmia ei tutkimuksissa ole juuri käsitelty. Siten elektronisten kauppa

paikkojen logistiset ratkaisut perustuvat useimmiten yritysten omiin kokeiluihin eikä tehtyihin 

tutkimuksiin. Tämä tutkimus käsittelee elektronista kaupankäyntiä kokonaan uudesta näkö

kulmasta syventyen erityisesti elektronisen kaupankäynnin erilaisiin toimintamalleihin ja lo
gistisiin ongelmiin.

Tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimusotetta eli on perehdytty empiiriseen on

gelmaan tiedon käyttötarkoituksen ollessa normatiivista. Tuloksena on annettu suositus ha
vaittujen toimintamallien käytöstä. Tutkimuksessa on käytetty lähinnä kvalitatiivista metodia. 

Tiedonkeruu perustuu kiij allisuustutkimukseen, haastatteluihin, yritysvierailuihin sekä inter- 

net-palvelujen testaamiseen.

Luku kaksi käsittelee Suomen päivittäistavarakaupan rakennetta. Luvussa luodaan yleissilmäys 

päivittäistavarakauppaan sekä sen jakelurakenteisiin ja ongelmiin. Logististen kustannusten 

syntyä havainnollistetaan erilaisilla j akelukanavarakenteilla käyttäen apuna transaktiokustan- 
nusteoriaa. Lisäksi käsitellään tämän työn kannalta oleellisimpien logistiikkakustannuksien 

teoriaa.

Luvussa kolme käsitellään elektronisesta kaupankäynnistä aiheutuvia muutoksia jakelukanavan 

eri osapuolille. Muuttuvia jakelukanavarakenteita sekä jo olemassa olevia (lähinnä eurooppa

laisia ja pohjoisamerikkalaisia) elektronisia päivittäistavarakauppoja tutkimalla identifioidaan 

toisistaan poikkeavia liiketoimintamalleja.

Luku neljä käsittelee elektronisen päivittäistavarakaupan loppujakelupaikkojen kustannusten 

muodostumista lukuun kolme perustuvien toimintamallien pohjalta. Luvussa kolme identifioi-

\
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tujen liiketoimintamallien perusteella pyritään tuomaan esille näiden loppuj akelupaikkoj en 

toimintatapojen eroavaisuuksista johtuvia kustannuseroja. Luku neljä sisältää paljon arkoja 

yrityskohtaisia tietoja, joten lähdeviitteet on luvun neljä osalta jätetty vajaaksi.

1.6 Käsitteiden määrittely

ECR
(Efficient Consumer Response, ECR)

on liikkeenjohdon konsultoinnin piirissä tehtyjen tutkimusten pohjalta alkunsa 

saanut päivittäistavarakaupan uusi toimintamalli, jossa yhteistyöllä luodaan li

säarvoa kaikille jakeluketjun osapuolille (Buzzell ja Ortmeyer 1995). Se sisältää 

useita eri toimintoja, jotka tähtäävät teollisuuden ja kaupan yhteistyöhön kulut

tajan tarpeiden tyydyttämisessä mahdollisimman tehokkaasti. ECR korostaa 

asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä ja arvoa tuottamattomien vaiheiden karsimista.

Elektroninen päivittäistavarakauppa
(e-grocery / Electronic Grocery Shopping, EGS)

on päivittäistavaroiden myyntiä, joiden tilaus tapahtuu pääasiassa tietoverkkojen 

välityksellä. Toimintaan liittyy useimmiten myös kotiinkuljetuspalvelu. Inter- 

net-päivittäistavarakauppaa käytetään synonyymina elektroniselle päivittäistava

rakaupalle kun halutaan korostaa internetin kautta tapahtuvaa tilausta ja mah

dollisia siihen liittyviä palveluita.

Kanavamalli
(Channel model)

on elektronisen päivittäistavarakaupan toteutustapa, jossa paikallisjakelukeskus 

(käytetään myös termiä dedikoitu paikallisj akelukeskus) on yhdistänyt vähittäis- 

ja tukkukaupan roolit rakentaen uuden entistä tehokkaamman yhteyden kulut

tajan ja valmistajan välille. Kanavamallilla pyritään paitsi korkeampaan palve

lutasoon niin myös alhaisempiin kustannuksiin ja kuluttajahintoihin.
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Loppu j akelup aikka
(Final dispatch point)

on se jakeluketjun piste elektronisessa päivittäistavarakaupassa, josta asiakkaan 
tilaus toimitetaan lopputoimituspaikkaan.

Lopputoimituspaikka

(Final delivery point)

on se paikka, johon asiakkaan tilaus toimitetaan. Se voi olla elektronisessa päi

vittäistavarakaupassa esimerkiksi työpaikka tai vastaanottolaatikko kotona.

Lähikauppa
(Comer shop)

on pienmyymälä, joka palvelee vaikutusalueensa kotitalouksia. Nykyään lähi

kaupat toimivat kaupungeissa lähinnä täydennyspisteinä kuluttajille. Niiden 

merkitys ”ainoana” kauppana on kuitenkin suuri kuluttajaryhmille, jotka eivät 

pysty asioimaan supermarketeissa (esim. liikuntarajoitteiset ja vanhukset). Lä

hikauppojen tuotevalikoima on pienempi ja hinnat korkeammat kuin supermar

keteissa.

Paikallis] akelukeskus
(Local distribution center / Consumer direct center / Consumer resource center) 
on vaihtoehto perinteisen päivittäistavarakaupan myymälälle tuotteiden loppuja- 

kelupaikaksi. Kuluttajat eivät asioi paikallisjakelukeskuksessa vaan se on paikka, 
jossa ostokset keräillään asiakkaiden tilausten mukaisesti ja josta ne edelleen toi

mitetaan kotitalouksiin. Käytetään myös nimitystä dedikoitu paikallisj akelukes
kus.

Perinteinen päivittäistavarakauppa
(Off the shelf grocery)

on päivittäistavaroiden myyntiä fyysisestä toimipaikasta (esim. vähittäiskauppa 
tai pikatukku), jossa tuotteiden keräily ja kotiinkuljetus tapahtuvat asiakkaiden 

toimesta.
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Piiskavaikutus
(Bullwhip effect)

tarkoittaa kysynnän vaihtelua, joka heijastuu usein koko jakeluketjuun. Se 
aiheuttaa jakeluketjussa tehottomuutta kuten ylimääräistä varastojen inventoin

tia, huonoa asiakaspalvelua, menetettyä myyntiä, epätasaista kapasiteetin käyt
töä, epätaloudellisia kuljetuksia ja ongelmia aikatauluissa pysymisessä. Syitä 

piiskavaikutukseen ovat mm. huono kysynnän ennustaminen, hintojen vaihte
lut, vaihteleva tilausväli ja tilauserän koolla “pelaaminen” (Lee ym. 1997).

Päivittäistavarakauppa
(Grocery business)
päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan toimintaa, jossa pääasiallinen myynti 

koostuu elintarvikkeista ja sen oheistuotteista.

Suorajakelu
(Direct distribution)

on toimintaa, jossa tuote jaellaan suoraan valmistajalta loppukäyttäjälle 

ilman kaupan väliportaita

Supermarket
palvelee huomattavasti suurempaa ja maantieteellisesti hajallaan 
olevampaa asiakaskuntaa kuin lähikauppa. Supermarket on pinta- 

alaltaan moninkertainen verrattuna lähikauppaan ja se sijaitsee 

useimmiten sellaisen matkan päässä asutuksesta että asioimiseen 

tarvitaan kulkuneuvoa. Supermarketin tuotevalikoima on suurempi ja 

hinnat matalammat kuin lähikaupassa. Kun tässä työssä puhutaan supermarke

teista tarkoitetaan myös automarketteja, hypermarkettejaja suuria 

valintamyymälöitä.

Tarjontapiste
(Value Offering Point, VOP)
on toimitusketjun se kohta, jossa tuote tarjotaan asiakkaan käyttöön ja materiaa

livirtojen ohjauspäätösten tekeminen siirtyy asiakkaalle.



8

T erminaalitoiminta
(Cross docking)

tarkoittaa jakelukeskusta, jossa tuotteita ei varastoida vaan keskeisillä paikoilla 

olevissa terminaaleissa kuorma puretaan ja yhdistetään nopeasti muihin kuor
miin (Stalk ym. 1992).

Tilauksen korvamerkintäpiste
(Order Penetration Point, OPP / Customer Order Decoupling Point, CODP) 

on toimitusketjun se piste, jossa tuotteisiin lyödään loppuasiakkaan leima (Ol- 

hager 1994).

Toimitusketju
(Supply chain)

on ketju, jossa materiaalia toimitetaan alkutuotannosta ja muilta raaka- 

ainetoimittajilta markkinoille ja loppukuluttajille. Toimitusketju sisältää kaikki 

logistiikkaketjun osapuolet, kuten asiakkaat (loppukäyttäjät ja ketjun sisäiset 

asiakkaat), myynnin, jakelun ja tuotannon, jatkuen ylävirtaan, missä ovat raaka- 

ainetoimittajat ja alkutuotanto. Toimitusketju käsitteenä on laajempi kuin jake

luketju. Jakeluketju on osa toimitusketjua.

V astaanottolaatikko
(Reception box)

on laatikko, joka on asennettu kotitalouden yhteyteen helpottamaan tuotteiden 

vastaanottoa. Tämä ”miehittämätön” vastaanottotapa tekee elektronisen kaupan 

harjoittamisen joustavammaksi sekä asiakkaalle (ei ole enää sidottu vastaanot

toon) että kauppiaalle (joustava jakeluaikataulu). Vastaanottolaatikko voi toimia 
useassa eri lämpötilassa, mikä mahdollistaa kaikkien elintarvikkeiden kotiin

kuljetukset.

VMI
(Vendor Managed Inventory, VMI)

on toimintatapa, jossa toimittaja tekee täydennyspäätökset asiakkaan puolesta ja 

siten vastaa saatavuudesta asiakkaan varastosta. VMI-toimintatavalla pyritään 

alentamaan jakeluketjun kustannuksia ja parantamaan palvelua (Waller ym. 

1999).
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Välitysmalli
(Intermediary model)

on elektronisen päivittäistavarakaupan toteutustapa, jossa käytetään hyväksi pe

rinteisen päivittäistavarakaupan myymälöitä. Keräilemällä elintarvikkeet su

permarketista tai tukusta saadaan aikaan palvelu, jolla pyritään tuomaan lisäar
voa asiakkaille ainoastaan elintarvikkeiden kotiinkuljetusten muodossa. Väli

tysmalli tuo jakeluketjuun yhden välikäden lisää.
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2 Päivittäistavarakauppa ja jakelukanavan logistiset kustannukset

2.1 Päivittäistavarakauppa

Markkinoilla olevat hyödykkeet voidaan jakaa kulutus- ja tuotantohyödykkeisiin. Kulutushyö
dykkeet voidaan edelleen jakaa kulutustavaroihin ja palveluihin. Näistä kulutustavaroiden 

kauppa on tapana jakaa päivittäistavaroihin ja erikoistavaroihin (LTT 1991).

Päivittäistavarakaupan käsite ei ole niin selkeä kuin voisi luulla, sillä sen merkitys vaihtelee 

riippuen siitä, kuka aihetta käsittelee. Päivittäistavarakauppa määritellään mm. seuraavasti:

• Kesko määrittelee päivittäistavarakaupan siten, että se pitää sisällään elin

tarvikkeet ja muut päivittäistavarat.

• Kaupan alaan tutkimuksia kohdentavan A C Nielsenin tekemän myymäläre- 

kisterin mukaan päivittäistavarakauppa määritellään ruoan ja sen sivutuot

teiden myynniksi.

• Tilastokeskus käyttää EU:n toimialaluokitusstandardia (NACE rev.l), jonka 

mukaan se jakaa vähittäiskaupan erikoistumattomiin ja erikoismyymälöihin. 

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä pitää sisällään neljä 

ryhmää, joiden määrittelystä löytyy lause “Päivittäistavaroiden osuus myyn

nistä on vähintään puolet”. Nämä ryhmät ovat (Tilastokeskus 1998):

• Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa

• Supermarketkauppa (>400m2)

• Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa (<400m2)

• Kioskit

Kuluttajan kannalta asiaa tarkasteltaessa päivittäistavarat voidaan määrittää kertakulutushyö- 
dykkeiksi, joiden yksikköhinta on alhainen kuluttajan tulotasoon nähden, joita hankitaan usein 

yleensä ilman ennakkosuunnittelua ja joita kuluttaja voi ostaa elintarvikehankintojen yhteydes
sä (LTT 1995a, 2).
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Tästä eteenpäin, kun käytetään sanaa päivittäistavarakauppa tai -myymälä, tarkoitetaan sillä 
suoraan kuluttajalle myyvää supermarkettia, lähikauppaa tai päivittäistavaroiden erikoiskaup

paa, jonka pääasiallinen myynti koostuu elintarvikkeista ja sen oheistuotteista (esimerkiksi Al

kot, tavaratalot, jäätelökioskit tai postimyyntiyritykset eivät siis ole päivittäistavarakauppoja).

2.1.1 Kaupan nykytila ja ryhmittymien markkinaosuudet

A C Nielsenin (1999) mukaan koko Suomen päivittäistavaramyynti (ilman Alkoa) oli vuonna 

1998 noin 59 miljardia markkaa. Tästä 7 % myytiin kioskeista ja huoltoasemilta. Päivittäissor- 

timenttia myyviä myymälöitä oli 4026 kpl ja erikoismyymälöitä ja kauppahalleja noin 650 kpl. 

Myymälöiden määrä laski 136:11a edellisestä vuodesta. Kaupan kokonaisneliömäärä on pysy
nyt silti suunnilleen vakiona. Päivittäistavarakaupan myynnistä suurimman potin vievät yksi- 

tyiskaupat, joiden osuus on 64,5 %. Osuustoiminnallisten kauppojen kautta kulkee loput eli 

35,5 % myynnistä.

Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala on noin 1.6 miljoonaa m2. Neliötä kohden päivittäista

varakauppa myy noin 34 000 mk:11a vuodessa. Vuonna 1998 asukkaita oli päivittäistavara- 

myymälää kohden 1100. Päivittäistavaraostoksiin suomalaiset käyttivät keskimäärin 10 700 

mk vuodessa (A C Nielsen 1999).

Vaikka Suomen päivittäistavaramarkkinoiden kilpailutilanne selkiytyi K- ja T-ryhmien sidok

sen purkauduttua, niin se on silti erittäin keskittynyttä. Keskon ja Inex Partnersin (S-ryhmä ja 

Tradeka) hankinnat hallitsevat suomalaista tukkukauppaa, sillä nykyisin päivittäistavarakaupat 
ostavat näiden kautta noin puolet tuotteistaan. Loppuosan kauppiaat ostavat muilta tukkuliik

keiltä tai suoraan tuottajilta ja tehtailta. Kaupan rakenteen keskittymistä osoittaa hyvin se, että 
vuonna 1998 noin puolet koko päivittäistavaramyynnistä kulki 390:n suurimman myymälän 

kautta (A C Nielsen 1999; Kesko 1999; Inex 1999; SOK 1999).



12

Päivittäistavarakauppaa hallitsevien ryhmittymien osuudet (% päivittäistavaroiden kokonais

myynnistä) vuonna 1998 olivat seuraavat:

Muut
5%

Kuva 2-1. Päivittäistavarakaupan ryhmittymien myyntiosuudet (A C Nielsen 1999)

K-ryhmällä on kaksiportainen yritysorganisaatio, jonka muodostavat К-kauppiaat ja keskus
liike Kesko Oy. Keskon liikevaihto vuonna 1998 oli 35 629 Mmk, josta päivittäistavararyhmän 

osuus oli 52,2 % (18 605 Mmk). К-ryhmä hallitsee päivittäistavaramarkkinoita sen osuuden 

ollessa 38,2 % koko Suomen päivittäistavaramyynnistä (Kesko 1999; A C Nielsen 1999). K- 

kauppojen ostot Keskosta ovat vain vähän alle puolet niiden myynnistä. Monet K-kauppiaiden 
suorat tehtailta ostot laskutetaan kuitenkin Keskon kautta, mikä nostaa К-kauppiaiden osto- 

osuuden Keskosta noin 80-85 prosenttiin (Nurmi 1996; Kesko 1999; Kokko 1996).

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskonia (SOK) tytäryh- 

tiöineen. S-ryhmän vähittäismyynti vuonna 1998 oli 31 444 Mmk, josta päivittäistavarakaupan 

osuus oli 46,9 % (14 747 Mmk) (SOK 1999). S-ryhmän päivittäistavaramyynnin muodostavat 

S-marketit, Prismat, Alepat ja Salet. Hankinnat S-ryhmä on keskittänyt SOK:n ja Tradekan 
puoliksi omistamaan Inex Partners Oy:n (SOK 1999). Tämä osakassopimus on voimassa vuo

teen 2007 (Nurmi 1996).

Tradeka ja Osuusliike Elanto omistavat yhtäläisillä osuuksilla Ketjuetu Oy:n, joka harjoittaa 
päivittäistavarakauppaa Valintatalo-, Siwa- ja Euro/Maxi- ketjujensa kautta. Lisäksi näiden 

ketjujen kauppoja omistaa Elannon Vähittäiskauppa Oy. Tradekan ja Elannon (Osuusliike 

Elannon ja Elannon Vähittäiskauppa Oy:n) päivittäistavarakaupan liikevaihto em. ketjujen
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kautta vuonna 1998 oli 6 836 Mmk (Tradeka 1999; Elanto 1999; A C Nielsen 1999).Elanto ja 

Tradeka ovat keskittäneet hankintansa Tradekan puoliksi omistamaan Inex Partnersiin.

Spar on maailman suurin päivittäistavarakaupan yhteistyöketju. Suomen Spar ajautui Sentral- 

le, kun Kesko EU-komission määräyksestä joutui luopumaan Tukon päivittäistavarayksiköstä. 
Lisäksi Sentra hankki 35 %:n osuuden entisen Tukon hankinta- ja logistiikkayhtiö Tuko Spar 

Oy:stä. Samalla S entran nimi muutettiin Suomen Spar Oy: ksi. Se käy päivittäistavarakauppaa 

Spar ja Rabatti kauppaketjujen kautta. Päivittäistavaroiden myynti vuonna 1998 oli 5 861 

Mmk. Merita on Suomen Sparin suurin osakas, koska Sentran mukana omistajaksi tuli Meritan 

tytäryhtiö Mantica Oy. Mantica myi edelleen 15 % Suomen Sparin osakkeista Ruotsalaiselle 
Axel Johnson yhtiölle ja on sitoutunut myymään pääosan loppuomistuksestaan lähivuosina 

(Isotalus 1997; Asikainen 1999; A C Nielsen 1999; Spar 1999).

Logistiikkayhtiö TukoSparin omistajia Suomen Sparin lisäksi ovat Wihuri Oy (44 %), Oy 

Stockmann Ab (14 %) ja Heinon tukku Oy (7 %).

Wihurin omistama Ruokamarkkinat Oy on Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva päivit

täistavaroiden myyntiketju. Se käy kauppaa omistamiensa Ruokavarasto- ja Eurospar- myy

mälöiden kautta. Vuonna 1998 myynnin arvo oli 2 660 Mmk (A C Nielsen 1999; Wihuri 

1999). Marraskuussa 1999 Stockmannin omistamat Sestot siirtyivät Wihuri Oy:n omistukseen 

(Tiilikainen 1999).

Stockmann käy päivittäistavarakauppaa tavaratalo)ensa ruokaosastoilla. Vuonna 1998 Stock

mann tavaratalojen ja S estojen yhteenlaskettu päivittäistavaramyynti oli 1 606 Mmk (Stock
mann 1999; A C Nielsen 1999).

Kuten taulukosta 2-1 havaitaan on S-ryhmä kasvanut Keskon rinnalle huomattavan suureksi 
päivittäistavaroiden myyjäksi. Yhdessä näillä kahdella on jo yli 60 %:n markkinaosuus Suo

men päivittäistavarakaupasta. Vaikka keskittymistä onkin havaittavissa, niin samalla Tukon 

hajoaminen on mahdollistanut uuden kilpailuasetelman syntymisen, jossa entisen Tukon osuu

det ovat pienempien päivittäistavararyhmien hoidossa.
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Taulukko 2-1. Myyntiosuudet ryhmittäin 1980-1998 ml. lopettaneet (A C Nielsen 1999)

Ryhmittymä 1980
Mmk %

1985
Mmk %

1990
Mmk %

1996
Mmk %

1997
Mmk %

1998
Mmk %

K-ryhmä 8019 37.8 14256 39.8 19599 40.5 20615 39.6 20498 38.1 21427 38.2
T-ryhmä 4141 19.5 7706 21.5 11505 23.8 10227 19.6
Spar 6249 12.0 6077 11.3 5861 10.5
Wihuri 2674 5.1 2790 5.2 2660 4.7
Stockmann 1462 2.8 1496 2.8 1606 2.9
S-ryhmä 4234 19.9 6286 17.5 7719 15.9 12129 23.3 13486 25.1 14729 26.3
Tradeka 3045 14.3 4630 12.9 5357 11.1 6362 12.2 6721 12.5 6836 12.2
Elanto Sis.Tradekaan Sis.Tradekaan 1614 3.3 Sis.Tradekaan Sis.Tradekaan Sis.Tradekaan
Muut 1790 8.5 2983 8.3 2632 5.4 2782 5.3 2728 5.1 2891 5.2

2.1.2 Päivittäistavarakaupan kehitys

Suomen päivittäistavarakauppojen lukumäärä on vähentynyt vuodesta 1980 alle puoleen ja nii

den määrä jatkaa vähenemistään. Erikoistuneet lähikaupat ovat poistuneet lähes kokonaan ja 

tilalle on tullut taajamien laidoilla sijaitsevia super-, hyper-ja automarketteja.

Suomalaisen päivittäistavarakaupan erityispiirteitä ovat myymäläkoon kasvaminen, myymälöi

den lukumäärän vähentyminen, palvelujen keskittyminen ja ketjuuntuminen (Kaupan keskus

liitto 1998). Kaupoista on tullut itsepalvelumyymälöitä, joissa asioiminen on tullut hankalaksi 
autoa omaamattomille ihmisille. Toisaalta positiivisena seikkana kaupan nykykehityksessä 

voidaan nähdä kuluttajahintojen jatkuva aleneminen.

Kuvasta 2-2 nähdään kuinka päivittäistavarakauppaan on tullut uusia toimintamalleja viimeisen 

vajaan 40 vuoden aikana. Kaupan yksiköiden määrä on laskenut huomattavasti, koska suuri osa 

pienistä lähikaupoista on korvattu supermarketeilla. Samalla kuluttajahinnat ovat laskeneet, 

mutta samoin on käynyt myös palvelutasolle. Viime vuosina elintason kasvaessa kuluttajat 

ovat kuitenkin alkaneet vaatimaan korkeampaa palvelutasoa. Lähikauppojen kadonnutta pal

velua onkin alettu korvaamaan elintarvikkeiden myynnillä huoltoasemilta, kioskeilta ja kaup

paketjujen “kioskikaupoista”. Nämä lähinnä kuluttajien täydennysostoksiin tarkoitetut pisteet 

palvelevat perinteistä päivittäistavarakauppaa pidemmillä aukioloajoilla ja keskeisellä sijain

nillaan.
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Kuva 2-2. Päivittäistavarakaupan kehitys

Internetin yleistymisen suomat mahdollisuudet ovat myös herättäneet kaupan keskusliikkeiden 

mielenkiinnon. Päivittäistavaroiden kaupankäynti verkon välityksellä tulleekin kasvamaan lä

hitulevaisuudessa nopeasti. Ensimmäiset verkossa toimivat päivittäistavarakaupat ovat jo olleet 

toiminnassa jonkin aikaa ja mielenkiinto niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Elektronisen päivit

täistavarakaupan nähdään aiheuttavan markkinoiden uudelleenjaon ja jo nyt onkin havaittavis
sa kuinka kaupan keskusliikkeet (SOK, Spar, Wihuri) ovat alkaneet kilpaa perustaa uusia inter- 

net-kauppoja. Tällä hetkellä toiminta tapahtuu vielä perinteisten kauppojen yhteydestä, mutta 

volyymin kasvaessa on todennäköistä, että siirrytään kohti dedikoitua intemet-kauppaa.

Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen teettämän selvityksen mukaan muuttoliike aiheuttaa 
84 000 m2 uusperustantatarpeen päivittäistavarakaupassa vuosina 1998-2002 (Kaupan keskus

liitto 1998). Koska päivittäistavarakaupan tarve uusista myymälöistä on tiheään asutuilla seu

duilla, niin alueelliset hintatasoerot korostuvat entisestään. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla 
kilpailuasetelma muuttuu tiheään asutuimmilla seuduilla entistä enemmän intemet- 

päivittäistavarakauppaa suosivammaksi.
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2.2 Päivittäistavaroiden jakelun nykytila

Kaupan ja jakelun rakenteet ovat Suomessa moniportaiset ja raskaat. Tähän vaikuttavat sekä 

Suomen erityisolosuhteet, kuten laajat haja-asutusalueet, että sääntelytalouden vaikutukset, 

joita on alettu purkamaan vaiheittain vasta 1990-luvulla (Hannus 1994, 181).

Suomessa toimivat elintarvikkeiden jakelujäijestelmät voidaan ryhmitellä kolmeen luokkaan 

jakelun suorittajan mukaan. Nämä ovat teollisuus, kaupan keskusliikkeet ja logistiikkapalvelu- 

yritykset. Teollisuus toimittaa tuotteitaan keskusliikkeiden keskus- ja aluevarastoihin sekä 
nouto- ja pikatukkuihin, joissa tuotteet varastoidaan ja myydään edelleen vähittäisportaalle. 

Kaupan keskusliikkeiden varastojen kautta kulkee noin 40 % kauppaan menevästä tavarasta 

(Hakkarainen 1994). Myös logistiikkapalveluyritysten käyttö on lisääntynyt viime aikoina. Ne 
ovat useimmiten teollisuusyritysten tai kolmannen osapuolen omistamia logistiikkakeskuksia. 

Lisäksi päivittäistavaroita jakelevat kuljetusliikkeet, yritykset itse, meijerit ja paikalliset agen

tuurit (etenkin panimoalalla).

Edellä esitettyjen jakelutapojen lisäksi ns. terminaalitoimitusten osuus päivittäistavaroiden ja

kelusta on noussut huomattavasti viime aikoina. Siinä eri tuottajat toimittavat tuotteensa kes

kusliikkeen aluevaraston terminaaliin, jossa tavarat yhdistellään muiden tavaroiden kanssa yh

deksi kuormaksi. Näin vähittäiskauppaan kerralla vietävä tavaramäärä kasvaa ja toimitusker- 

tojen määrä harvenee. Esimerkiksi Englannissa teollisuus toimittaa tavarat ketjun jakelukes

kukseen, josta ne kuljetetaan vähittäiskauppoihin täysissä autokuormissa. Näiden kuljetusten 

osuus Englannissa on kasvanut 50 %:sta 80 %:iin kaikista kuljetuksista muutamassa vuodessa 

(Rasimus ym. 1991, 25-31).

Kaupan keskusliikkeen varatoimitusjohtajan Osmo Laineen mukaan kaupan tavoitteena on, että 

entistä suurempi määrä tavaroista tulisi perille keskitettyjä reittejä pitkin, jopa 80 % kaikesta 
tavaravirrasta (Kokko 1996). Tätä perustellaan sillä, että vain toimintoja järkeistämällä ja kul

jetuskustannuksia vähentämällä pystytään kilpailemaan tuontituotteiden kanssa. Tällä hetkellä 

elintarviketeollisuus kuljettaa noin 60 % Suomen päivittäistavaroista suoraan myymälöihin, 

loput 40 % kulkevat eri kaupparyhmien varastojen tai terminaalien kautta (Hakkarainen 1994). 
Vähittäiskaupoissa tämä näkyy jatkuvana “rekkarallina” ja henkilökunnan sitomisena vastaan
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ottoon. Suorien ja keskitettyjen kuljetusten osuus on suunnilleen samansuuruinen kaikissa kau
pan ryhmittymissä (Rasimus ym.1991).

К-kauppojen keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan suurimmat kauppiaat pitivät kaikkein 

tärkeimpänä logistiikan kehittämisenä päivittäistavaroiden kuormien lukumäärän vähentämistä 

niin, että tavara tulisi kauppoihin yhtä usein kuin aiemminkin mutta pienemmällä määrällä 

kuljetuksia (Hakkarainen 1994). Tämä tukee terminaalitoimitusten lisäämistä. Ikävä kyllä, var

sinkaan suurimpien kauppojen toimituksia ei useimmiten haluta antaa toisten hoidettaviksi, 

koska ko. kaupat ovat kokonsa vuoksi kannattavimpia tavarantoimittajille jakelun näkökul

masta. Asiaa pidetään myös arvovaltakysymyksenä.

Perinteinen työntöohjaus on siirtynyt syijään ja elintarvikkeiden jakelu on siirtynyt Suomessa

kin imuperiaatteeseen muidenkin kuin tuoretuotteiden osalta. Tämä on kasvattanut varastojen 
kiertonopeuksia ja samanaikaisesti pienentänyt varastoinnin kustannuksia ja sidotun pääoman 

korkokustannuksia. Viimeisen viiden vuoden aikana päivittäistavaratukkukaupan tuottavuus 

onkin noussut eniten varastoissa, kuljetuksissa ja toimintojen integroinnissa asiakkaiden kans

sa. Silti suurimpana ongelmana päivittäistavaratukkukaupassa pidetään yhteistyötä tavarantoi
mittajien ja hankkijoiden kanssa (Kanerva 1997). Päivittäistavarakaupan, päivittäistavaratukku

kaupan ja elintarviketeollisuuden välillä eri yritysten toimitusketjujen integrointia pidetään 

oman toiminnan esteenä.

Päivittäistavarakauppojen jäsenyritykset ovat alkaneet viime aikoina harrastaa entistä voimak

kaammin yhteistoimintaa erityisesti logististen kustannusten karsimiseksi. Tätä ilmiötä kutsu
taan ketjuuntumiseksi. Ketjuuntuminen lisää jäsenyritystensä tehokkuutta antaen ryhmittymälle 

suurempaa neuvotteluvoimaa vähentäen samalla yksittäisen kauppiaan päätöksentekomahdolli

suutta. Erityisesti S-ryhmä on onnistunut ketj unohj auksessa. Tämä johtunee ainakin osittain 

siitä, että omia myymälöitä ja niissä toimivia myymäläpäälliköitä on helpompi ohjata keskite
tysti kuin itsenäisiä yrittäjiä (Hannus 1994, 179). Samaan pyrkivät myös muut kaupan keskus

liikkeet, mutta ongelmaksi muodostuu helposti se, että työntäessään ketjuuntumista ja keski

tettyä ohjausta itsenäisinä yrittäjinä toimivien kauppiaiden joukkoon, syntyy ristiriitoja, koska 

kauppiaat haluavat myös oman osansa syntyneistä eduista. Tämä on johtanut siihen, että jokai
nen osapuoli pyrkii maksimoimaan omaa tulostaan muiden jakeluketjun osapuolten kustannuk
sella, jolloin koko jakeluketjun tehokkuus kärsii.
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Päivittäistavaratukkukaupan tehtävänä on varastoida ja kuljettaa tuotteita ja näin pienentää 

edelleen ajallista ja paikallista eroa valmistuksen ja kulutuksen välillä. Tätä toimintaa ne to

teuttavat keskus-ja aluevarastojensa avulla (Hakkarainen 1994). Tukkukauppiaat muodostavat 
tuotevalikoimia ja myyvät niitä edelleen vähittäiskauppiaille. Samalla ostettavien tuotteiden 

määrä kasvaa ja neuvotteluvoima lisääntyy. Tukkukauppiaan roolissa korostuu logistisen lisä

arvon tuottaminen. Ellei sitä synny, vähittäiskauppaketjut suorittavat hankintansa suoraan ohi 

tukkuportaan.

Päivittäistavaroiden jakelu on perinteisesti ollut kaupan keskusliikkeiden keskeinen toimiala. 

Keskusliikkeet ovat pyrkineet saamaan jakelun omaan hallintaansa ja ovat tuskin halukkaita 

muuttamaan järjestelmäänsä tai luovuttamaan asemaansa kolmannelle osapuolelle siirryttäessä 

kohti intemet-kauppaa. Vaikka uusi järjestelmä poistaisikin nykyiset päällekkäisyydet ja tekisi 
jakelusta tehokkaampaa, vetoavat keskusliikkeet luultavasti siihen, että jo nykyjärjestelmät 

ovat kehittyneitä ja niihin on investoitu suuria summia.

Kuva 2-3 esittää Suomen päivittäistavaroiden jakelujärjestelmää. Kuvan vasemmassa laidassa 

olevat paksut nuolet kuvaavat tavaran kuljettajaa. Nykyjärjestelmässä teollisuus kuljettaa tuot

teensa useimmiten seuraavalle portaalle, joka toimittaa ne edelleen vähittäiskauppoihin. Päi

vittäistavaroiden suorajakelua teollisuudesta vähittäiskauppoihin tapahtuu lähinnä leipomo
tuotteiden, lihan, eineksien, nestemäisten maitotuotteiden sekä panimotuotteiden osalta. Suo

rajakelua tehdään siis lähinnä (panimotuotteiden lisäksi) helposti pilaantuvien tuotteiden osalta. 

Vähittäiskauppa on jakelutiessä poikkeus, sillä se ei toimita tuotteita seuraavalle portaalle, vaan 

kuluttaja joutuu itse noutamaan ostoksensa kaupasta.



19

Meijeri-
teollisuus

Lihanjalostus-
teollisuus

Leipomo-
teollisuus

Panimo-
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Muu
teollisuus Keskusvarasto 

ja tuonti

Teollisuuden 
omat varastot Nouto- ja 

pikatukut
Keskus-ja 

aluevarastot

Vähittäiskauppa Vähittäiskauppa Vähittäiskauppa

Kotitaloudet

Kuva 2-3. Suomen päivittäistavaroiden jakelujärjestelmä (mukaillen Rasimus 1991)

Elektroninen päivittäistavarakauppa tulee vaikuttamaan merkittävästi jakelurakenteisiin, mutta 

jotta päivittäistavarakauppa voitaisiin siirtää verkkoon menestyksekkäästi, vaatii se ensin taak

seen suuret kuluttajamassat tiheään asutuilla seuduilla. Kuluttajat ovat tottuneet lähes päivittäi
seen ruokakaupassa asioimiseen ja sen muuttuminen kotoa käsin tietokoneen äärestä ostami

seksi on hidastaja vaikeaa. Intemet-kauppa voi vallata varsin merkittävän osuuden päivittäis
tavaroiden markkinoista, mutta saavuttaakseen tämän se vaatii puolelleen kuluttajien osto tapo

jen muutoksen. Tähän kuluttajat suostuvat vain, jos uusi tapa osoittautuu paremmaksi kuin 

vanha.

2.3 Transaktiokustannusteoria

Transaktiokustannusteoria käsittelee hyödykkeen tai palvelun siirtymistä aiheutuvia kustan

nuksia ja ottaa kantaa siihen, kuinka tiiviisti yksiköiden kannattaa integroitua toisiinsa. Trans
aktiokustannukset muodostuvat relevantin informaation hankinnasta, kaupan solmimisesta, 

kanssakäymisestä ja kaupan toimeenpanosta (Coase 1937).
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Reaaliaikainen tapahtumankäsittely on mahdollistanut sen, että informaatio- ja logistiikkavirrat 

on voitu erottaa toisistaan ja kehittää niitä erillään kokonaistehokkuuden maksimoimiseksi. 

Tällaisessa tilanteessa transaktioiden suoritus perustuu informaatioon ja fyysinen tavaravirta 

liikkuu myyjältä ostajalle useimmiten vasta kun transaktio on suoritettu (Lee ja Clark 1997). 

Näin informaatio- ja logistiikkavirtojen erottaminen on johtanut tilanteeseen, jossa tehokkaalla 

tiedonsiirrolla on voitu myös vähentää fyysisten tavaravirtojen “turhaa” liikkumista.

2.3.1 Transaktiokustannusten synty

Transaktiokustannusten syntyyn vaikuttavat yksittäisen tapahtuman suuruus, ulkoinen ja sisäi

nen epävarmuus sekä transaktioiden esiintymistiheys (Williamson 1985, 52). Useilla toimi
aloilla välikäsien määrä on saattanut vähentyä, mutta samanaikaisesti yksittäisten transaktioi

den kustannus on kasvanut niin paljon että kokonaiskustannukset ovat lisääntyneet.

Elektronisen kaupankäynnin on ennustettu vähentävän huomattavasti myös transaktiokustan

nusten suuruutta. Viime vuosikymmenen aikana monet yritykset ovatkin omaksuneet elektro

nisen kaupankäynnin parantaakseen transaktioiden tehokkuutta ja hyötysuhdetta markkinoil

laan (Lee ja Clark 1997). Erityisesti useissa informaatiotuotteissa tilaaminen ja jakelu tapahtu

vat jo nyt internetin välityksellä suoraan ilman välikäsiä. Tällöin sekä tilauksen että jakelun 

aiheuttamat transaktiokustannukset on saatu niin alhaiseksi että niiden osuus loppuhinnasta on 

häviävän pieni. Esimerkiksi IBM:n elektronisen kaupan ja tuen kotisivuilla vieraillaan tänä 

vuonna noin 28 miljoonaa kertaa. Näiden “itsepalvelu-transaktioiden” on laskettu säästävän 

IBM:lie $600 miljoonaa.

Transaktiokustannusteoria auttaa tekemään päätöksiä, joissa vaihtoehtoina ovat ulkoistaminen 
ja vertikaalinen yhdentyminen. Yrityksen tulisikin ulkoistaa kaikki toimenpiteet, jotka joku 

muu markkinoilla pystyy tekemään samaan hintaan tai edullisemmin luoden enemmän lisäar

voa asiakkaille. Transaktioteorian mukaan yritysten vertikaalinen yhdentyminen on kannatta

vaa niin kauan kun yrityksen sisäiset kustannukset ovat alhaisemmat kuin markkinoiden vas

taavat. Keskittyminen moneen tehtävään samanaikaisesti aiheuttaa kuitenkin sen, että on vai

keaa tehdä kaikkia tehtäviä hyvin. Keskittymällä ydinliiketoimintaan ja ulkoistamalla osa toi
minnoista päästään useimmiten parempaan tulokseen (Bourlakis 1998).
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Kuvassa 2-4 nähdään transaktiokustannusten ja organisaation integraatiokustannusten vaiku

tukset organisaation toimintatapaan. Jos sekä transaktiokustannukset että organisaation integ- 

raatiokustannukset ovat korkeat kannattaa jakelu suorittaa vähittäismyyntiverkoston kautta. 

Muussa tapauksessa on kannattavampaa käyttää omaa jakelua tai ulkoistamista.

a<L>
OM

Transaktio
kustannukset

c3
15

Oma jakelu
Strateginen vähittäis- 
myyntiverkosto

Oma jakelu tai ulkois
taminen tai molemmat

Ulkoistaminen

Matalat Korkeat

Organisaation integraatiokustannukset

Kuva 2-4. Transaktiokustannusten ja organisaation integraatiokustannusten vaikutus organi
saatiomallin valintaan (mukaillen Bourlakis 1998)

Organisaatioiden välisellä yhteistyöllä on päästy uusiin entistä tehokkaampiin toimintamallei
hin. Yhteistyön merkitys transaktiokustannusten vähentämiseksi ja laadun parantamiseksi on

kin kasvanut merkittävästi viime vuosina. Yhteistyöllä nopeutetaan varastojen täydentämistä 

pitäen samalla varastotasot mahdollisimman alhaalla sekä parannetaan asiakaspalvelua, vähen

netään hinnanalennusten tarvetta ja leikataan jakeluketjun kustannuksia (Buzzell ja Ortmeyer 
1995).

Elektronista kaupankäyntiä on tulkittu transaktiokustannusteorian näkökulmasta usein niin, että 
transaktiokustannukset tulevat pienenemään. Transaktiokustannusteorian mukaan (Wigand ja 

Benjamin 1995) tietotekniikan ja tietoverkkojen synnyttämässä uudessa tilanteessa jakelun 
kustannukset laskevat, kun jakeluketjusta voidaan poistaa välikäsiä. Transaktiokustannusten 

pienenemisestä hyötyy tuottaja, kuluttaja tai jakelija (kauppias). Verkkokaupan yleistymisen 
seurauksena on Benjaminin ja Wigandin (1995) mukaan:



• Tuottajan ja kuluttajan välissä olevat välikädet tulevat uhatuiksi

• Voittomarginaalit pienenevät

• Kuluttajat pääsevät käsiksi laajaan valikoimaan halpoja tuotteita

Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että jakeluketjun välikäsien määrä vähenee elektronisen 

kaupan myötä. Toinen tulkinta transaktiokustannusteoriasta on (Sarkar ym. 1996), että välikä

sien määrä voi myös kasvaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kokonaiskustannukset voivat 

myös nousta. Kuvan 2-5 mukaan tuotteiden ja palvelujen suuri tarjonta aiheuttaa tilanteen, jos
sa on kysyntää jopa uusille välittäjille.
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Välittäjä

Tuottaja Kuluttaja

Kuva 2-5. Mahdolliset transaktiot tuottajan, kuluttajan ja välittäjän välillä (Sarkar ym. 1996)

Koska markkinatransaktio koostuu informaation keräämisestä, sopimuksen muodostamisesta ja 

kaupan toimeenpanosta niin erikoistuneet välikädet pystyvät, esimerkiksi suuruudenetunsa 

avulla, etsimään parhaan mahdollisen vaihtoehdon markkinoilta ja näin jopa tehostamaan 

tuottajan ja kuluttajan välistä kaupankäyntiä (Lee ja Clark 1996). Tällöin tuottajan ja asiakkaan 

väliset transaktiokustannukset (Tl) ovat suuremmat ilman välittäjää:

Tl >T2 + T3

Näin ollen välittäjät voivat luoda itselleen merkittävän aseman jakeluketjussa tuottajien ja ku
luttajien välissä. Välittäjät pystyvät menestymään ainoastaan jos ne tuottavat lisäarvoa (The 

Economist 1999). Vastaavasti jakeluketjusta poistuu välikäsiä vain jos tuottajan ja kuluttajan 

väliset transaktiokustannukset (Tl) ovat pienemmät ilman välittäjää:

Tl < T2 + T3
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Tällöin tuottaja käy kauppaa suoraan kuluttajien kanssa. Esimerkiksi Dell toimii näin, sillä se 

myy “suorajakeluna” tietokoneita kotisivujensa kautta $15 miljoonan arvosta joka päivä (The 
Economist 1999).

Välikäsien määrään vaikuttaa siis lähinnä jakelun kustannusrakenne, mutta myös lisäarvopal

veluilla on suuri merkitys. Välikäsien poistuminen on johtanut tilanteisiin, joissa asiakkaat ovat 

jopa jääneet täysin ilman palvelua tuottajien kilpaillessa ainoastaan hinnoilla. Tällaisten mark

kinatilanteiden seurauksena jakelukanavissa on nähtävissä “uusia välittäjiä”. Nämä “uudet vä

littäjät” ovat joko kokonaan uusia yrittäjiä tai sitten jo markkinoilla toimineita yrityksiä, jotka 

tarjoavat uusia palveluita. Yhteistä niille on, että niiden toiminta perustuu asiakaskontaktien 

tarjoamiseen tuottajille tai kuluttajille. Toiminta voi myös perustua lisäarvopalvelujen tuotta
miseen joita tuottaja ei pysty itse tarjoamaan kuluttajille (Slywotzky ja Morrison 1999). Esi

merkkinä tällaisesta toiminnasta voidaan ottaa Amadeus on-line matkapalvelu. Se on maailman 

laajin matkapalvelujentarjoaja joka välittää matkustamiseen tarvittavaa tietoa ja varauksia. 

Amadeus toimii kussakin maassa yhteistyössä paikallisten matkatoimistojen kanssa jolloin 

asiakas saa vaivattomasti noudettua verkon välityksellä varatut liput lähimmästä matkatoimis

tosta. Näin pystytään tarjoamaan keskitetysti matkojen varauspalvelua ympäri maailmaa.

2.3.2 Jakelukanavarakenteen valinta

Jakelukanava voidaan määritellä rakenteeksi, joka koostuu sekä organisaation sisäisistä yksi

köistä että yrityksen ulkopuolisista edustajista, välittäjistä, sekä tukku- ja vähittäiskaupoista 

joiden välityksellä hyödykkeet, tuotteet tai palvelut saatetaan markkinoille (Bowersox 1996, 

90). Näin jakelukanavassa syntyy transaktioita, jotka kasvattavat tuotteen hintaa. Jakelukana

vasta käytetään kirjallisuudessa joskus myös nimikettä markkinointikanava.

Perinteisiin moniportaisiin jakelukanavarakenteisiin on kohdistunut paineita, koska kuluttajat 

etsivät sekä edullisempia hintoja että parempaa palvelua. Lisäksi tuottajat ovat alkaneet etsiä 

tehokkaampaa jakelua (Slywotzky ja Morrison 1999). Kuluttajille suunnattu elektroninen 

kauppa on vauhdittanut tämänkaltaista kehitystä. On syntynyt “välittäjiä”, jotka pyrkivät tuot
tamaan lisäarvoa kuluttajille esimerkiksi pienempien transaktiokustannusten muodossa. Sa

manaikaisesti monet jakeluketjurakenteet ovat käyneet läpi saneerauksen, jopa niin, että jäljelle 

on jäänyt ainoastaan tuottaja ja kuluttaja.
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J akelukanav astrategi a lähtee siitä, että määritellään sen kohteena olevat asiakkaat, tuotteet ja 

toimitusvaiheet (Haapanen ja Vepsäläinen 1999). Kuvassa 2-6 nähdään erilaisia jakelukanava- 

rakenteita. Koska kuluttajien käyttäytyminen poikkeaa paljon yksilötasolla, niin erilaiset asiak

kaat tarvitsevat myös erilaisia jakelukanavia, jopa samoille tuotteille. Jakelun moniportaisuus 

riippuu siitä kuinka moni porras pystyy tuottamaan lisäarvoa arvoketjussa.

Valmistaja Keskusliike Tukkuliike Vähittäiskauppa Kuluttaja
/ tuottaja

Kuva 2-6. Erilaisia jakelukanavarakenteita (mukaillen Gustafssonja Mannermaa 1979)

Jakelukanavan valinta riippuu paitsi kysynnästä ja tuotteiden ominaisuuksista niin myös jake

lukanavalle asetetuista tavoitteista. Jakelukanavan valinnassa voidaan apuna käyttää erilaisia 

heuristiikkoja (Inkiläinen 1998, 81-100). Seuraavassa tarkastelemme näitä heuristiikkoja ja nii
den soveltamista päivittäistavarakauppaan.

1) Yrityksen logistiikkastrategia

• Kustannusjohtajuus

• Tuotedifferointi

• Palvelu
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Yrityksen tulisi ottaa jakelukanavaa valitessaan huomioon yrityksen logistiikkastrategia. Esi
merkiksi päivittäistavaroita jaellaan supermarketeista jos halutaan tarjota kuluttajille laaja vali

koima edullisilla hinnoilla. Tuotedifferointia on nähtävissä erikoiskaupoissa kuten konditori

oissa, joissa tarjotaan pelkästään leipomotuotteita. Palveluja puolestaan tarjotaan asiakkaille 

esimerkiksi kuljettamalla ostokset kotiin saakka.

2) Tuotetyyppi

• Funktionaalinen

• Innovatiivinen

Funktionaalisella tuotteella on useimmiten suuri volyymi, säännöllinen kysyntä ja pieni voit

tomarginaali (Inkiläinen 1998). Tällaiset tuotteet, kuten päivittäistavarat, jaellaan käyttäen mo

niportaisia jakelurakenteita. On kuitenkin ennustettu, että elektronisessa päivittäistavarakau
passa voidaan päästä suorempiin jakeluketjuihin. Innovatiiviset tuotteet, joilla on epäsäännölli- 

sempi kysyntä ja lyhyempi elinkaari jaellaan yleensä käyttäen mahdollisimman pientä määrää 

väliportaita.

3) Aikaperusteinen jakelu

• Keskitetty j akelu

• Haj autettu j akelu

Ajan merkitys päivittäistavarakaupassa on suuri erityisesti niille päivittäistavaroille, jotka pi

laantuvat nopeasti. Näin ollen jakelu on hajautettua ja tavara “varastoidaan” useissa pisteissä 

lähellä asiakasta. Säilyvien elintarvikkeiden kohdalla keskitetyllä jakelulla päästään usein pa
rempaan tehokkuuteen. Ajan merkitys kasvaa entisestään siirryttäessä elektroniseen päivittäis

tavarakauppaan, koska on otettava huomioon myös kuluttajan asettamat vaatimukset tilauksen 

toimitusajasta sekä vastaanottoajankohdasta.

4) Tuotteen elinkaari

• Elinkaaren vaihe, jossa tuote on
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Useimpien päivittäistavaroiden elinkaari on kohtalaisen pitkä. Lisäksi jakelu (erityisesti Suo
messa) tapahtuu pääosin kaupan keskusliikkeiden kautta. Näin ollen jakelukanavan valinta päi

vittäistavarakaupassa ei paljon eroa riippumatta tuotteen sijainnista elinkaarella.

5) Asiakkaan vaatimukset jakelukanavalta

• Asiakkaiden “tiheys”

• Tuen tarve

Käsiteltäessä päivittäistavaroita “asiakkaiden tiheys” on sama kuin väestöntiheys. On kuitenkin 

selvää, että puhuttaessa elektronisesta päivittäistavarakaupasta tarvitaan riittävä väestöntiheys 

ja volyymi, jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa. Asiakkaiden “tuen tarve” myynnin 
osalta on pyritty hoitamaan jo perinteisessä kaupassa. Siirryttäessä elektroniseen päivittäistava

rakauppaan lisääntynyt käyttäjätuki on tarpeen, koska ongelmatilanteissa paikalla ei ole hen

kilökuntaa joka neuvoisi asiakkaita. Uusia haasteita kohdataan myös logistisen tuen osalta. 

Tällaisia ovat mm. pakkauskokojen differointi, jakeluajat ja kierrätys.

Siirryttäessä kohti elektronista kauppaa koko taijontaketjun uudelleen arvioiminen ja rakenta

minen tulee ajankohtaiseksi. Kaikkien jakeluketjun osapuolten yhdistäminen internetin välityk

sellä mahdollistaa perinteistä kaupankäyntiä edullisempia ratkaisuja sekä luo mahdollisuudet 
taijota parempi palvelutaso kuluttajille. Toki elektronisen kaupan jakelutavan valintaan vai

kuttaa myös se, mitä tällaisella toiminnalla halutaan tavoitella. Mikäli kyse on perinteisen kau

pan “päälle” rakennetusta lisäarvopalvelusta täytyy keskittyä hyvän palvelukonseptin kehittä

miseen, jotta saataisiin tuotettua lisäarvoa asiakkaalle. Jos taasen aiotaan kilpailla myös alhai

silla hinnoilla, on todennäköistä että joudutaan tekemään suuriakin muutoksia koko jakeluket- 

jurakenteessa. Tällöin kaikki esitetyt heuristiikat ovat hyviä työvälineitä arvioimaan uuden ja
kelukanavan valintaa.
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2.4 Logistiikkakustannukset

Suomen logistiikan kustannukset ovat huomattavan suuri kansantaloudellinen menoerä. Lii

kenneministeriön (Kanerva 1997) tekemän logistiikkaselvityksen mukaan Suomen kaupan, te

ollisuuden ja rakentamisen logistiikkakustannukset vuonna 1995 olivat 79 miljardia markkaa. 

Keskimääräisistä logistiikkakustannuksista 46 % muodostui kuljetuksista, 25 % varastoinnista, 

22 % sitoutuneen vaihto-omaisuuden korostaja 7 % logistiikan hallinnosta. Logistiikkakustan- 

nusten osuus liikevaihdosta oli keskimäärin 10,3 %. Positiivista on, että logistiikkakustannuk

set olivat laskeneet vuodesta 1992 12-16 miljardia markkaa laskutavasta riippuen.

Kuten taulukosta 2-2 käy ilmi, päivittäistavaroiden logistiikkakustannukset Suomessa vuonna 

1997 olivat lähes 9 miljardia markkaa (eli 5,7 % liikevaihdosta). Näistä kustannuksista vähit- 

täiskauppaporras muodostaa noin neljänneksen. Taulukossa ei ole otettu huomioon päivittäis

tavaroiden jakelusta kotitalouksille koituvia logistiikkakustannuksia, noin 12 miljardia mark

kaa vuodessa (Yijölä ja Tanskanen 1999).

Taulukko 2-2. Arvio logistiikkakustannuksista Suomen elintarviketeollisuudessa, päivittäistava- 
ratukkukaupassa ja päivittäistavarakaupassa vuonna 19971

Toimiala
Liikevaihto

mrd. mk

Logistiikkakustannus

Liikevaihdosta %

Logistiikkakustann us

mrd. mk

Elintarvike- ja tupakka- 
teollisuus 47 9,3 4,4

Päivittäistavaratukkukauppa 50 4,2 2,1
Päivittäistavarakauppa 60 4,0 2,4
YHTEENSÄ 157 5,7 8,9

Logistiikkakustannusten seuranta on erityisen ongelmallista, koska useiden yritysten seuranta- 
ja laskenta)äijestelmät ovat riittämättömät (Lehtimäki 1992). Logistiikkakustannukset jakautu

vat monelle eri kustannuspaikalle yritysten laskentajärjestelmissä ja niiden noukkiminen ja 
kohdistaminen oikein on siten erittäin vaikeaa. Lisäksi niitä voidaan mitata monin eri tavoin.

Logistiikkakustannus-% perustuvat liikenneministeriön logistiikkaselvitykseen. Päivittäistavaratukkukaupan ja 

päivittäistavarakaupan liikevaihtoja on arvioitu useiden eri lähteiden pohjalta.
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Päivittäistavarakaupan logististen kustannusten seurantaa vaikeuttaa lisäksi se, että useissa 

toimitussopimuksissa logistiikkakustannukset on “upotettu” ostohintaan.

Seuraavassa tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa huomioonotettavia loppujakelupaikan lo- 

gistiikkakustannuksia, jaoteltuna varastotoimintojen-, sitoutuvan pääoman- ja häviökustannuk- 
siin (mukaillen Reinikainen ym. 1997).

2.4.1 Varastotoimintojen kustannukset

Varastotoimintojen kustannukset muodostuvat seuraavasti:

• Tilakustannukset

• Työkustannukset

• Varasto tekniikan kustannukset

• Hallintokustannukset

Tilakustannukset muodostuvat kiinteistön ja maa-alan aiheuttamista pääomakustannuksista tai 

vuokrista. Lisäksi tilakustannuksiin lasketaan usein puhtaanapito,- vesi-, sähkö-, vakuutus-, 

vartiointi- ja muut vastaavat kustannukset.

Työkustannukset koostuvat erilaisista työvoimakustannuksia. Hyllytys, keräilyjä pakkaaminen 

muodostavat näistä merkittävän osan. Lisäksi työkustannukset muodostuvat tavaran vastaan

otosta aiheutuvista toimenpiteistä, kuten kirjaaminen, tarkastus ja lajittelu.

Varastotekniikan kustannuksiin vaikuttaa voimakkaasti automaation aste. Mikäli automaation 

aste on korkea säästetään huomattavasti työvoimakustannuksissa, mutta toisaalta tällaisen ti

lanteen tavoittelu ei välttämättä ole järkevää automaation aiheuttamien suurten investointien 

vuoksi. Automaation ja manuaalisen työn väliseen suhteeseen vaikuttaa lisäksi tuotteiden, tek

niikan ja käytettävän tilan aiheuttamat rajoitukset.

Hallintokustannukset muodostuvat organisaatiossa muualla kuin logistiikkatoimintojen välit

tömissä valvonta- ja toimistotehtävissä. Tällaisia ovat mm. johdon kustannukset, suunnittelu
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kustannukset ja tietojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset. Hallintokustannuksia on myös 
usein “piilossa” muissa menoissa kuten varastokustannuksissa.

2.4.2 Sitoutuvan pääoman kustannukset

Sitoutuneen pääoman kustannukset muodostavat yleensä merkittävimmän osan varaston koko

naiskustannuksista (Reinikainen 1997). Ne koostuvat varastossa oleviin raaka-aineisiin, kes
keneräisiin töihin ja valmiisiin tuotteisiin sitoutuneen pääoman korkokustannuksista. Varastolla 

tarkoitetaan tilaa, jossa säilytetään vaihto-omaisuutta. Lisäksi pääoman kustannukseen vaikut

taa kalustamiseen ja koneisiin sitoutuneen pääoman korkokustannus.

Varastoon sitoutuneen pääoman kustannusta voidaan seurata varaston kiertonopeudella. Se las

ketaan jakamalla varaston läpimenon arvo (vuoden myynti) keskimääräisellä varaston arvolla, 

esimerkiksi vuoden ajanjaksolta. Keskimääräisen varaston ja läpimenon arvon on oltava ver

tailukelpoisia eli esimerkiksi hankintahinnoin laskettuja.

__. Vuoden myyntiKiertonopeus =---------------- —-------
Varastojen keskiarvo

Varastoihin sitoutuvan pääoman kustannuksiin voidaan vaikuttaa yksinkertaisimmin pienentä

mällä varaston suhdetta myynnin arvoon. Myös varastojen keskittämisellä voidaan vaikuttaa 

varastoitavien tuotteiden määrään. Neliöjuurisäännöllä (Gattoma 1983) voidaan laskea varas

tojen keskittämisellä saavutettava kustannussäästö.

JUusien varastojen lukumäärä
...  x> Vanhojen varastojen arvo = > Uusien varastojen arvo

yVanhojen varastojen lukumäärä

Vaikka neliöjuurisääntö osoittaakin varastojen keskittämisellä saavutettavien säästöjen määrän, 

niin lisäksi tulee ottaa huomioon myös tuotteiden säilyvyys ja asiakkaiden vaatima toimitusno- 

peus, koska keskitetty varastointi pidentää kuljetusmatkaa.
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2.4.3 Häviökustannukset

Häviökustannukset voidaan jakaa hävikki- ja puutekustannuksiin (Reinikainen ym. 1997). 

Hävikkikustannukset muodostuvat näpistyksistä, hajoamisista ja vanhenemisesta. Ne ilmais

taan useimmiten hävikkiprosenttina liikevaihdosta.

Puutekustannuksia aiheutuu kun asiakas tilaa tuotetta, jota ei ole saatavilla. Näin aiheutuu me

netettyä myyntiä. Puutekustannuksiin pystytään vaikuttamaan valitulla palvelutasolla, mutta 

palvelutason kasvattaminen näkyy helposti suurina varmuusvarastoina ja tätä kautta kasvaneina 

pääomakustannuksina.

Edellä esitetyt logistiikkakustannukset otetaan huomioon relevantteina myöhemmässä vaihees

sa vertailtaessa elektronisen päivittäistavarakaupan loppujakelupaikkoja. Näin pyritään muo

dostamaan kuva sekä tehokkuudesta että kustannusten muodostumisesta elektronisten päivit- 

täistavarakauppojen toimintamalleille.
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3 Elektroninen päivittäistavarakauppa ja sen fyysisen jakeluraken
teen mallit

3.1 Yleistä

Elektroninen päivittäistavarakauppa (e-grocery tai Electronic Grocery Shopping, EGS) eli in- 

temet-päivittäistavarakauppa voidaan määritellä päivittäistavaroiden myynniksi, joiden tilaus 

tapahtuu pääasiassa tietoverkkojen välityksellä. Toimintaan liittyy useimmiten myös kotiin
kuljetuspalvelu. Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos (1997b, 11) määrittelee elektronisen 

kaupankäynnin seuraavasti: "Elektronisessa kaupankäynnissä tilaus tehdään muualla kuin fyy

sisessä kauppapaikassa ja se välittyy elektronisessa muodossa kauppiaalle." Kalakota ja Robin

son (1999) puolestaan määrittelevät elektronisen kaupankäynnin digitaalisen median välityk

sellä tapahtuvaksi ostamiseksi ja myymiseksi.

Elektronista päivittäistavarakauppaa esiintyi Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1996, jol

loin joensuulainen S-market aloitti oman kokeilunsa. Sinänsä siinä ei ollut mitään muuta uutta 

kuin tilauskanava eli internet, sillä puhelimen ja faksin välityksellä tilattavia kotiinkuljetuspal

veluja oli ollut saatavilla jo useita vuosia. Toimintamallit ovat kehittyneet ja ensimmäisen 

suomalaisen intemet-päivittäistavarakaupan avaamisen jälkeen internetin käyttäjämäärä on 

kasvanut räjähdysmäisesti. Kun vielä vuoden 1996 loppupuolella Suomessa oli ainoastaan 400 

000 internetin käyttäjää (Heikkinen 1996) oli vastaava luku maaliskuussa 1999 jo lähes 1,8 

miljoonaa (Tilastokeskus 1999). Elektronisen kaupankäynnin barometrin mukaan (ECR 1999) 

toukokuussa 1998 verkko-ostoksia oli tehnyt 6 % suomalaisista ja 41 % suomalaisista oli kiin

nostunut hankkimaan tuotteita ja palveluja internetin kautta. Näihin lukuihin tulee kuitenkin 

suhtautua varauksella, sillä tilastojen luvut suomalaisten verkko-ostosten määrästä vaihtelevat 

suuresti. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin se, että verkko-ostosten määrän ennustetaan kas
vavan voimakkaasti.

Vaikka päivittäistavarakauppa ei ole kuluttajien suurin kiinnostuksen kohde verkkokaupassa on 

sen kasvupotentiaali erittäin suuri logistiikan tehostumisen ja kuluttajien asenteiden muuttumi
sen myötä. Tällä hetkellä elektroninen päivittäistavarakauppa muodostaa Suomessa lähinnä 
lisäarvopalvelun perinteiselle päivittäistavarakaupalle, mutta kilpailun kiristyessä se on alettu 

näkemään yhä enemmän vaihtoehtona perinteiselle päivittäistavarakaupalle. Voidaankin sanoa,
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että edellytykset elektronisen päivittäistavarakaupan leviämiseen logistiikan tehostumisen 
myötä ovat hyvät.

Vanhojen kaupan rakenteiden päälle toteutettuna elektroninen päivittäistavarakauppa ei kuiten

kaan voi nousta todelliseksi haastajaksi perinteiselle kaupalle. Tarvitaan kokonaan uusia liike- 

toimintamalleja, sillä kustannustehokas keräily- ja jakelupalvelu, asiakastarpeen mukainen 

tuotetaijonta ja riittävän suuret asiakasmäärät vaativat uusien, tehokkaampien ratkaisujen ke

hittämistä. Keräily itsepalvelua tukevasta myymälästä on tehotonta, myymäläkohtaisissa jake- 

luratkaisuissa on vaikea saavuttaa riittävän suurta volyymia eikä suurta asiakaskuntaa voi saa

vuttaa ilman alunperin edullisia hintoja (Heikkilä ym. 1998, 26).

Kun volyymit ovat riittävän suuret elektronisen kaupankäynnin kysynnässä ja taijonnassa pa

ranee sekä myyjän että ostajan asema (Lee 1998). Leen mukaan molemmat osapuolet hyötyvät 

(kummankaan kärsimättä, "win-win") markkinoiden tehostuessa. Elektronisen päivittäistavara

kaupan kehityksessä ongelmaksi nousee kuitenkin se, kuinka päästä tilanteeseen, jossa riittävän 
suuren volyymin avulla voidaan tarjota edullisia hintoja. Koska nykyisenlaiset kaupan raken

teet eivät tue suurten volyymien toimituksia kotitalouksiin asti, tarvitaan kokonaan uusia jake- 
luratkaisuja. Näitä voidaan saavuttaa joko evoluutiomaisen tai revoluutiomaisen kehityksen 

kautta.

Suomen ollessa kohtalaisen pääomaköyhä maa, elektronisen päivittäistavarakaupan kehitys 

tullee tapahtumaan evoluutiomaisesti perustuen jo tehdyille kaupan investoinneille. Tämä hi

dastaa kehitystä, mutta toisaalta tekee sen mahdolliseksi pienemmin investoinnein. Revoluu- 

tiomaista kehitystä on puolestaan havaittavissa Yhdysvalloissa. Siellä päivittäistavarakauppaan 

on alkanut ilmaantua uusia yrittäjiä, jotka yrittävät nopeasti vallata markkinaosuuksia inves

toimalla suuria summia uusiakseen koko jakeluketjun rakenteen (Streamline 1999; Web van 
1999; Homeruns 1999). Tämä vaatii paljon pääomaa ja riskit ovat merkittävät, mutta toisaalta 

revoluutiomainen toimintatapa on ainoa tie päästä nopeasti taijoamaan edulliset hinnat ja kor

kea palvelutaso massamarkkinoille.
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3.2 Vaadittavat edellytykset ja saavutettavat edut

Elektronisen päivittäistavarakaupan kasvupotentiaali vaikuttaa lupaavalta, kun tarkastellaan 

suomalaisten kuluttajien käyttäytymistä perinteisen päivittäistavarakaupan osalta. Havaitaan 

että tällä hetkellä:

• Päivittäistavarakaupassa asioidaan keskimäärin 4,6 kertaa viikossa / kotitalous 

(LTT 1995a, 46)

• Ostosmatkan kokonaisajasta 43 % menee ostosten tekemiseen kaupassa (LTT 

1997a)

• Keskiostos kasvaa kauemmaksi kotoa mentäessä (LTT 1995a, 52)

• Suurituloiset käyvät kauempana ostoksilla kuin pienituloiset (LTT 1995a, 29)

• Yli puolet tekee kauppamatkansa henkilöautolla (LTT 1995a, 36)

• Vuodessa elintarvikkeisiin kulutetaan keskimäärin 10 300 mk / hlö (A C Nielsen 

1998)

• Kuluttajan elintarvikkeiden kulutus on 936 kg / vuosi (Finfood 1999)

Suomalaiset kuluttajat joutuvat näkemään paljon vaivaa suorittaakseen pakolliset elintarvike- 

hankintansa. On havaittavissa, että nykyinen kaupan rakenne suosii selkeästi hyvätuloisia ko

titalouksia, jotka voivat suorittaa ostoksensa omilla autoilla asioiden taajaman ulkopuolella si
jaitsevissa edullisissa supermarketeissa. Myös aikaa kaupassa asioimiseen kuluu huomattavan 

paljon. Tämä antaa elektroniselle päivittäistavarakaupalle hyvät mahdollisuudet nousta perin

teisen päivittäistavarakaupan haastajaksi. Näin olisi mahdollista, että kaupan nykyinen rakenne 

muuttuisi asteittain myymäläkeskeisestä kotitalouskeskeiseksi.

Siirryttäessä perinteisestä kaupankäynnistä elektroniseen kauppaan koko kuluttajan ostotapah
tuma muuttaa luonnettaan, koska fyysinen logistiikkavirta ja informaatiovirta voidaan erottaa 

toisistaan. Perinteisessä kaupassa kuluttajan “tilaus, toimitus ja maksaminen” tapahtuvat sa

massa paikassa samanaikaisesti. Elektronisessa kaupankäynnissä puolestaan “tilaus, toimitus ja 

maksaminen” voidaan erottaa toisistaan siten, että ne ovat toisistaan riippumattomia, eikä niitä 

ole sidottu aikaan tai paikkaan. Tämä tuo lisää joustavuutta sekä kuluttajan että toimittajan
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toimintatapoihin, mutta toisaalta tekee kuluttajalle vaikeammaksi arvioida tuotteita (Lee ja 
Clark 1997).

Jakelurakenteiden muuttuessa elektronisen kaupankäynnin myötä on hyvät mahdollisuudet 

saavuttaa alhaisemmat kuluttajahinnat. Tämä edellyttää kuitenkin, että elektroninen kaupan
käynti poistaa välikäsiä jakeluketjusta eikä tuo niitä lisää. Pelkästään alhaiset kuluttajahinnat 

eivät kuitenkaan takaa kuluttajien ostotottumusten muutosta elektronista päivittäistavarakaup

paa suosivaksi, sillä hinnat eivät ole ainoa tärkeä tekijä ostospaikkaa valittaessa. Jotta kuluttajat 

voisivat tehdä ostoksia verkossa entistä nopeammin ja saamaan samalla laadukasta informaa
tiota tarvitaan monipuolista palvelujen taijontaa, joiden toteuttaminen tulee mahdolliseksi vasta 

transaktiokustannusten vähentyessä jakeluketjussa.

Tehokkaasti toteutetussa elektronisessa kaupassa asiakkaan ei enää tarvitse maksaa “ylimääräi

sistä” jakeluketjussa tapahtuvista transaktioista, vaan transaktiokustannusten väheneminen voi

daan siirtää kuluttajille edullisimpina hintoina tai / ja palvelutason nousuna. Lisäksi asiakas 

kokee palvelutason kasvavan, koska osa perinteisen kaupan transaktioista korvataan elektroni

sessa kaupassa toiminnoilla, jotka asiakas kokee palveluina. Esimerkkinä voidaan mainita 
hyllytyksen ja “asiakkaan oman keräilyn” sekä kauppamatkan poistuminen. Tilalle elektroni

sessa kaupassa tulevat “kaupan keräily” ja kotiinkuljetus. Kokonaisuudessaan kuluttajien ajan, 

vaivan ja rahan säästö ovat tekijöitä, jotka tulevat ratkaisemaan elektronisen päivittäistavara

kaupan menestyksen.

Jotta kuluttajat vaihtaisivat perinteisen kaupassakäynnin elektroniseen päivittäistavarakauppaan 

tulee elektronisessa päivittäistavarakaupassa:

• Tilaamisen olla helppoa ja nopeaa

• Tuotevalikoiman olla tarpeeksi laaja

• Toimitusten olla nopeat

• Vastaanoton olla riippumaton asiakkaasta

Myös lisäarvopalveluilla on tärkeä merkitys. Lisäksi tulee muistaa, että kaupassakäynnillä on 

sosiaalinen merkitys kuluttajille. Tämä katoaa elektronisen kaupankäynnin myötä ja vaikuttaa
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joidenkin kuluttajien suhtautumiseen negatiivisesti, varsinkin kulutustavaroiden osalta, joiden 
ostaminen koetaan usein miellyttävämmäksi kuin päivittäistavaroiden ostaminen.

Kauppiaan kannalta elektroninen kaupankäynti avaa ovet uusille markkinoille maantieteellisen 

sijainnin merkityksen vähentyessä ja asiakaskunnan laajentuessa. Ensin on kuitenkin saavutet

tava kuluttajien luottamus, joka on tärkeää erityisesti päivittäistavarakaupassa, missä tuotteiden 

laadulla on suuri merkitys. Luottamusta tuotteiden laadusta voidaan saavuttaa asettamalla stan

dardit tuotteiden luokitukseen ja antaa luokitus hoidettavaksi kolmannelle luotettavalle taholle 

(Lee ja Clark 1997). Näin kauppiaalla on paremmat mahdollisuudet saada voitettua kuluttajien 

luottamus puolelleen.

Haastavaa on myös saada sidottua kuluttajat kanta-asiakkaiksi ja tasata elektronisen kaupan

käynnin avulla kysyntää, josta nykyään noin 40 % ajoittuu peijantaille ja lauantaille (LTT 

1995a, 38). Tämä parantaisi ennustettavuutta ja tasaisi työvoiman tarvetta. Myös asiakaskoh

taisten tietojen kerääminen helpottuu. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspal

velua tehostamalla. Jos kauppaa käydään dedikoidusta paikallisjakelukeskuksesta on todennä

köistä, että se johtaa “win-win” tilanteeseen, jossa sekä kauppiaan että kuluttajan kustannukset 

laskevat saavutettaessa tietty kysyntäraja. Kauppiaan ongelmaksi noussee se, kuinka saada asi

akkaat tekemään vakiotilauksia sekä heräteostoksia. Tällaisia ostoprosessia helpottamaan on 

jopa kehitetty skannereita, joilla voidaan kotioloissa muodostaa ostoslista jo käytettyjen tai 

vielä käyttämättömien elintarvikkeiden viivakoodeista (Streamline 1999).

Vakiotilausten avulla voitaisiin siirtyä kohti VMI-toimituksia. Tämä johtaisi siihen, että ky- 

syntäennusteiden laatimisen tarve vähenisi sekä kauppiaan että toimittajan osalta. Lisäksi va

rastojen korvaaminen reaaliaikaisella informaatiolla vähentäisi puskuroimisen tarvetta entises

tään. Näin ollen olisi mahdollista saada jopa reaaliaikaista tietoa kotitalouksien kulutuksesta ja 

soveltaa VMI-toimintatapaa myös kauppiaan ja kuluttajan välisessä suhteessa (Waller ym. 

1991). Tämä tarkoittaa sitä, kauppias pitäisi huolen siitä, että kuluttajalla olisi aina saatavilla 

tuotetta kulutusta vastaava määrä. Näin kysynnän tasaantuessa ja ennustettavuuden parantuessa 

voidaan saavuttaa tasaisempi tuotanto. Toimittajat pystyvät välittömästi sopeuttamaan tuotan
tonsa kysyntään ilman, että esiintyy piiskavaikutusta (Lee ym. 1997). Heidän vastuullaan on 

myös, että tavaraa riittää hyllyissä. Eri tietovirtojen kanavointi mahdollistaa jo nyt, että toimi

tusketju saadaan katkottomaksi perinteisessä päivittäistavarakaupassa, jossa kysyntätiedot kul

keutuvat myynnistä nopeasti hankintaan asti. Esimerkkinä brittiläisen päivittäistavaraketjun
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Sainsburyn tavarantoimittajat pääsevät seuraamaan menekkiä yksittäisten tuotteiden tarkkuu
della (ICL Data 1999, 17).

Yhteiskunnan karmalta elektronisen kaupankäynnin tärkeimmät vaikutukset kohdistunevat 

työllisyyteen, ympäristöongelmiin ja luokkajakoon. Kaupan parissa työskentelevien määrässä 

ei tapahtune suurta muutosta (LTT 1997b), mutta työtehtävien uudelleen allokointi aiheuttaa 

koulutustarvetta. Myymälähenkilökunnan tarve vähenee, mutta samanaikaisesti varastotyönte
kijöiden, autonkuljettajien ja atk-henkilöiden määrä kasvaa. Jakeluautojen paluukuljetusten ka

pasiteetin hyväksikäyttö minimaalisin lisäkustannuksin mahdollistaa entistä tehokkaamman 

kierrätyksen. Ympäristön kannalta tärkeää on myös yksityisautoilun väheneminen, sillä hen

kilöliikenteestä noin 26 % on ostosmatkoja kodin ja kaupan välillä (Punakivi 1997).

Päivittäistavarakaupan palveluiden ja saman hintatason tullessa kaikkien kuluttajien saavutet

taviin yksityisautoilun merkitys vähentää kuluttajien eriarvoisuutta. Lisäksi voidaan palvella 

paremmin erityisryhmiä. Tämä on havaittavissa jo Suomessa tehdyissä intemet- 
päivittäistavarakauppojen kokeiluista, joista osa on suunnattu erityisryhmille kuten vanhukset 

ja vammaiset (Heikkilä ym. 1998; Mård 1998).

Edellä mainitut seikat tukevat elektronisen kaupankäynnin leviämistä sekä kuluttajien, että yh

teiskunnan näkökulmasta. Toki ongelmiakin on, kuten muutoksen vaatimat suuret investoinnit 

ja kuluttajien asenteet. Yhtenä suurimmista ongelmista on tehokkaan logistiikan jäljestäminen.

3.3 Vaikutukset jakelukanavaan

Tehokas informaation kulku on avannut mahdollisuuden tilata tavaroita suoraan valmistajilta 

tai maahantuojilta. Näin elektroninen kaupankäynti on muuttanut monien tavaroiden (mm. tie

tokoneiden, oheislaitteiden, kirjojen, ohjelmistojen jne.) jakeluteitä valmistajalta loppukulutta- 
jille. Välikäsien poistuminen on nopeuttanut kiertoaikoja ja laskenut hintoja, mutta samalla 

vaikeuttanut tehokkaan jakelun jäljestämistä tuottajan ja kuluttajan välille.

Vaikka välikäsien määrän vähentyminen teoriassa parantaakin sekä kuluttajan että markkinoi
den ylläpitäjän asemaa niin nopea siirtyminen kaikkien tuoteryhmien osalta toiseen ääripäähän
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eli suorajakeluun on Suomen oloissa epätodennäköistä suorajakelun vaatimien suurten tavara
virtojen vuoksi. Luonnollisempana polkuna on evoluutiomainen, nykyiselle infrastruktuurille 

pohjautuva kehitys. Näin voidaan hyödyntää jo tehtyjä investointeja, jotka ovat suuret erityi

sesti päivittäistavarakaupassa. Seuraavassa tarkastelemme (päivittäistavara)kaupan evoluu- 

tiomaisesti etenevää jakeluketjun kehityspolkua, jossa kaupan rooli muuttuu passiivisesta tava- 

ranvälittäjästä kohti aktiivista palveluntarjoajaa.

Kuvassa 3-1 esitetään perinteisen (päivittäistavara)kaupan malli, jossa tehdas tai maahantuoja 

toimittaa tavarat keskusliikkeelle tai tukkuportaalle (mahdollisesti aluevaraston kautta), josta 
ne edelleen toimitetaan vähittäiskauppaan, jossa kuluttaja tekee ostoksensa. Kuljetukset vähit

täiskauppoihin voidaan suorittaa myös käyttämällä yhdistettyjä kuljetuksia ns. cross docking 

terminaaleja apuna käyttäen (Stalk ym. 1992). Tällöin tehdas tai maahantuoja toimittaa tavarat 

suoraan terminaaliin, jossa ne yhdistellään ja jaellaan vähittäiskauppoihin. Jakeluketjun kus

tannukset ovat suuret ja asiakaspalvelun taso matala, koska tuotteiden käsittely on edelleen 

kallista ja asiakas joutuu noutamaan ostoksensa kaupasta.

Tuottaja —► Keskusliike —► Vähittäiskauppa 4- Kuluttaja

Kuva 3-1. Perinteinen päivittäistavarakaupan jakelumalli

Kuvassa 3-2 esitetään malli, jota toteutetaan jo joidenkin volyymituotteiden osalta. Kysynnän 

ollessa tarpeeksi suuri voidaan tavarat toimittaa suoraan vähittäiskauppoihin, jolloin jakelu on 

nopeampaa ja sen kustannukset laskevat. Asiakaspalvelu ei parane kuitenkaan merkittävästi 

ellei tavaroita toimiteta kuluttajalle saakka.

Tuottaja Keskusliike Vähittäiskauppa Kuluttaja

Kuva 3-2. Päivittäistavaroiden jakelu suoraan tuottajilta vähittäiskauppoihin

Osa tavaroista, kuten kotimaiset panimo-, leipomo- ja meijerituotteet kulkevat suoraan teolli

suudesta kauppoihin, vain lasku kiertää keskusliikkeen kautta. Suoraan vähittäiskauppoihin 

voidaan toimittaa myös jos valmistaja itse haluaa huolehtia tuotteen näkyvyydestä ja saatavuu
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desta kaupassa. Näin toimii esimerkiksi amerikkalainen perunalastuvalmistaja Frito-Lay, joka 

toimittaa tuotteensa jälleenmyyjille VMI-tyyppisesti (Frito-Lay 1999). Tällainen toimintatapa 

on kallis toteuttaa, mutta toisaalta suoraan kauppoihin toimitettavien tavaroiden hävikkikustan- 

nukset laskevat ja lisäksi kiertonopeudet kasvavat (Lee ja Clark 1997). Ratkaisuna ei kuiten

kaan ole kaikkien tuotteiden suorajakelu, sillä volyymit ovat liian pieniä monien tuotteiden 

osalta. Jos kaikki päivittäistavarakauppoihin toimitettavat tuotteet, joilla on suuri volyymi toi

mitettaisiin vähittäiskauppaan ilman tukkuporrasta, jäisi tukkuportaan rooliksi huolehtia suu

resta määrästä hitaasti kiertäviä tuotteita. Pienille tuottajille tukkuportaan ohitus saattaisi ai

heuttaa jakeluongelmia. Heidän kohdallaan kaivataan yhteistä jakelua, jolloin terminaalitoi- 
minnalla voitaisiin yhdistellä kuormia ja saavuttaa näin pienemmät kustannukset.

Kuvan 3-3 vaihtoehto kuvaa jakelujärjestelmää, jossa valmistaja tai maahantuoja jakelee tava

rat ilman välikäsiä kuluttajille. Tämä malli vaatii jo erittäin pitkälle kehittynyttä jakelujärjes

telmää ja suurissa erissä toimitettavia tuotteita. Elektronisen kaupan myötä tällaista suorajake- 

lumallia sovelletaan jo kestokulutushyödykkeissä, mm. tietokoneiden myynnissä. Toimiessaan 

tällainen malli paitsi vähentää jakelun kustannuksia huomattavasti, niin antaa myös mahdolli
suuden tuottajille asioida suoraan kuluttajien kanssa ja saavuttaa näin tiiviimpi asiakassuhde.

™1
Tuottaja Keskusliike Vähittäiskauppa Kuluttaja

Kuva 3-3. Päivittäistavaroiden suora kotiinjakelu

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Aulikki Pohjonen (1998), joka on tutkinut eri päi

vittäistavaroiden hintarakenteita ja päivittäistavaratukkukaupan ostotoimintaa on sitä mieltä, 

että edellä esitetyn mallin mukainen suora kotiinjakelu olisi mahdollista toteuttaa tiettyjen 

elintarvikkeiden kohdalla. Esimerkkinä sopivasta tuoteryhmästä hän mainitsee kuivatuotteet 

(sokeri, jauhot jne.). Lisäksi on nähtävissä, kuinka tällä hetkellä juomat, meijerituotteet ja 

pehmopaperit ovat suosituimpia tuotteita helsinkiläisessä intemet-päivittäistavarakauppa 

Ruok@netissä (Linden 1998). Tämäntyyppisten tuotteiden myynnissä suorajakelu saattaisi 
toimia, sillä niiden osuus kauppalaskusta on merkittävä ja kulutus on suhteellisen tasaista. Li

säksi ne ovat joko painavia tai tilaavieviä, joten niiden tilaaminen kotiovelle on asiakkaalle 

houkuttelevampaa kuin muiden tuoteryhmien. Jos em. kaltaiset tuoteryhmät kuljettaisiin yh-
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teiskuljetuksilla kotitalouksiin, mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousisi se, millä asukastihey
dellä ja volyymilla toiminta olisi kannattavaa.

Edellä esitetyistä jakeluportaiden myyntihinnoista ja eri portaissa tapahtuvasta arvonlisäyksestä 

voidaan taulukosta 3-1 seurata esimerkkinä erään ulkomaisen oluen hinnanmuodostusta jake
luketjussa.

Taulukko 3-1. Erään keskioluen hinnan muodostus jakeluketjussa

Maahantuoja Keskusliike Vähittäiskauppa Kuluttaja

Arvonlisäys, mk 1,18 3,42
Myyntihinta, mk 7,90 9,08 12,50 12,50

Esitetyn jakeluketjun arvonlisäyksen päälle tulee vielä “kuluttajan arvonlisäys”, jota taulukossa 
ei ole otettu huomioon. "Kuluttajan arvonlisäyksellä" tarkoitetaan kuluttajan kustannuksia (lä

hinnä aika- ja matkustuskustannuksia), jotka aiheutuvat tuotteen noutamisesta kaupasta.

Logistiikkaa ei ole hoidettu kuluttajille asti järkevästi, sillä kotitalouksien kaupoissa asioimi
sesta aiheutuu paljon turhaa liikkumista ja kustannuksia. On laskettu, että päivittäistavaroiden 

jakelusta kotitalouksille koituva logistiikkakustannus on noin 12 miljardia markkaa vuodessa, 

eli noin 20 % kuljetettujen päivittäistavaroiden arvosta kaupan hyllyllä (Yijölä ja Tanskanen 

1999)! Kotiinkuljetusten mahdollisuus on siis kiinnostava, erityisesti tiheään asutuilla alueilla. 

Suomen elintarvikkeiden jakelun kokonaisvolyymi on noin 5 000 miljoonaa kg vuodessa, eli 

entistä tehokkaampia jakeluteitä käyttämällä voitaisiin saada aikaan suuriakin säästöjä.

Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen (LTT 1995b) mukaan Suomessa onkin selvää tarvetta 

kehittää jakeluprosessia teollisuudesta kuluttajille. Se toteaa:“Säästöjä voidaan saada aikaan 

kuljetuksia yhdistelemällä ja jakelua palvelevia terminaali varastoja kehittämällä. Logistiikan 
kehittämisen suuntalinjat suosivat kaupan suuria yksiköitä ja ketjuja. Kehitys näyttää tukevan 

myymäläverkoston harvenemista, mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia asiakkaille, joilla ei ole 

omaa autoa käytettävissään. Nykyisenlainen jakeluliikenteen tehostaminen aiheuttaa siis asia- 

kasliikenteen lisäystä. Riskitekijänä on liikkumisen kustannusten jatkuva nousu, joka saattaa
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pakottaa uudelleenajatteluun verkoston ja logististen ratkaisujen suhteen.“ Tällainen kehitys 
tukee elektronisen kaupankäynnin kasvua.

3.4 Toimintatavan valinta

Jotta jakelukanavan valinta onnistuisi tulee lähteä liikkeelle jakelukanavan tavoitteiden mää

rittämisestä. Jos elektronisen kaupankäynnin tavoitteeksi asetetaan merkittävä markkinaosuus 

päivittäistavarakaupassa, tulisi kuluttajille taijota samanaikaisesti sekä korkea palvelutaso että 
edulliset hinnat, joka taasen vaatii suuria kuluttajamassoja. Tällöin ei riitä, että harjoitetaan 

elektronista päivittäistavarakauppaa ainoastaan perinteisen kaupan lisäarvopalveluna.

Valitulla palvelutasolla on suuri merkitys jakelukanavan valintaan. Tarkasteltaessa asiaa lop- 

pukuluttajan näkökulmasta voidaan tarjottavaa palvelutasoa mitata monella eri tavalla. Perin

teisessä päivittäistavarakaupassa tärkeimpiä myymälään valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

edullinen hintataso, laadukkaat tuotteet, selkeät hintamerkinnät, hyvät erikoistarjoukset ja mo

nipuolinen tuotevalikoima (LTT 1995a). Nämä seikat ovat tärkeitä myös elektronisessa päivit

täistavarakaupassa, mutta lisäksi nousee esiin myös muita tärkeitä tekijöitä, joita ei esiinny pe

rinteisen päivittäistavarakaupan yhteydessä. Logistisesti tärkeimpiä tällaisia tekijöitä ovat:

• T ilauksen lopputoimituspaikka j a vastaanottotapa

• Toimitustiheys

• Toimitusaika j a -varmuus

Myös maksutapojen, toimitusmaksun suuruuden ja lisäarvopalvelujen merkitys on oleellinen 

asiakkaan näkökulmasta.

Tilauksen vastaanottotavalla on merkitystä paitsi siihen pitääkö asiakkaan olla vastaanottamas

sa toimitusta vai ei, niin myös siihen, kuinka joustavasti jakelija voi suunnitella reittinsä. Eri
laisia vaihtoehtoja lopputoimituspaikoiksi ovat:

1) Miehitetyt:

a) Nouto kaupasta
b) Kotitalous
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2) Miehittämättömät:
a) Noutopiste

b) Kotitalouden vastaanottolaatikko

Jos kotitalous ja jakelija ovat toistensa aikataulusta riippumattomia (vastaanotto miehittämä
tön), tulee järjestelmä kummallekin osapuolelle huomattavasti joustavammaksi. Miehittämät

tömän vastaanoton huonona puolena ovat sen vaatimat investoinnit. Toisaalta vastaanottolaati- 

kon omistajalla on myös mahdollisuus hallita tätä jakelukanavaa kotitalouksiin ja näin saada 

kuluttajat sidottua käyttämään omia palveluitaan.

Oli vastaanottotapa miehitetty tai miehittämätön, toimitustiheydellä ja lopputoimituspaikalla on 

suuri merkitys koko elektronisen päivittäistavarakaupan jakelukanavaan. Vaihtoehtona on toi
mittaa ostokset kuluttajille "milloin vain" tai suorittaa täydennyksiä tietyin määräajoin. Mikäli 

asiakkaan tilaus toimitetaan satunnaisesti “milloin vain” (impulsiivi- eli heräteostos) kun asia

kas niin haluaa, kasvattaa se asiakkaan kokemaa palvelutasoa, mutta saa samalla aikaan piiska- 
vaikutuksen (Lee ym. 1998), joka kuormittaa kaikkia jakeluketjun osapuolia kohtuuttomasti.

Jakeluketjun eri osapuolten kannalta määrätyin väliajoin tapahtuvat säännölliset kuljetukset 

asiakkaalle olisi paras tapa toimia. Taijontapisteen (VOP) siirtäminen asiakkaan kysynnässä 

satunnaisista tilauksista tuotetäydennyksiin vähentää asiakkaan transaktiokustannuksia (Holm

ström ym. 2000). Äärimmilleen vietynä kuluttajan vakio-ostokset voitaisiin toimittaa tuotetäy- 

dennyksinä määrätyin väliajoin. Tällöin toimittaisiin VMI-tyyppisesti eli toimittaja tekisi täy- 

dennyspäätökset kuluttajan varastosaldojen perusteella. Kuluttajan tehtäväksi jäisi vain täy

dentää vakio-ostoslistaa tarvittavilla tuotteilla. Kauppiaalle VMI-tyyppinen toiminta vähentäisi 

vanhenevien tuotteiden määrääjä menetettyä myyntiä (Holmström ym. 2000).

VMI-toimintatapa antaa toimittajalle lisää "peliaikaa" joka mahdollistaa tilauksen korvamer- 

kintäpisteen (OPP) siirtämisen taijontaketjussa taaksepäin. Tämä mahdollistaa pienemmät va- 

rastotasot (Olhager 1994). Tuotteiden aikaisempi allokointi loppukäyttäjien mukaan mahdol

listaa siis tasaisemman kysynnän ja sitä kautta mahdollisuuden parempaan palvelutasoon.

Tilauksen korvamerkintäpisteen ja taijontapisteen siirtäminen samanaikaisesti johtaa tilantee

seen, josta sekä kauppias että asiakas hyötyvät ("win-win"). Kuvassa 3-4 havainnollistetaan
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tarjontapisteen ja tilauksen korvamerkintäpisteen siirtämisen vaikutusta elektronisessa päivit
täistavarakaupassa.

Asiakkaan kysyntä

Tilausten
käsittely

Internet
ostaminen

Manuaalinen Perinteinen
keräily <€ päivittäistavaroiden
supermarketista4^ vähittäismyynti

Vastaanotto
kotitalouksissa

Kotiinkuljetus

Asiakkaan kysyntä

Vastaanottolaatikon ^ 
asennus ja ostoslistan 
luominen ¿

Viikottaisen
ostoslistan
päivitys

Hankinta
toimittajilta

Tilausten
käsittely

Automaattinen
keräily

Kotiinkuljetus Varastointi

Kuva 3-4. Tarjontapisteen (VOP) ja tilauksen korvamerkintäpisteen (OPP) siirtämisen vaiku
tukset elektronisessa päivittäistavarakaupassa (mukaillen Holmström ym. 2000)

Tarjonnan siirtäminen sinne missä kysyntä näkyy ensin, eli kotitalouksien kulutukseen tasaisi 

kauppaan kohdistuvaa kysynnän vaihtelua ja parantaisi ennustettavuutta koko jakeluketjussa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että äärimmilleen vietynä ECR-toimintatapa (Efficient Consumer Respon

se) voitaisiin ulottaa jopa kotitalouksiin saakka.

Vähittäiskaupassa ECR-toimintatavalla yhdistetään varaston valvonta mahdollisimman pitkälle 

yli toimitusketjun kassapäätejärjestelmien avulla (Heikkilä ym. 1998). Näin voidaan korvata 

osa varastoista reaaliaikaisella informaatiolla. Sama voitaisiin tehdä myös kotitalouksissa jos 
kotitalouden kulutusta päästäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti. Tällöin reagointi kysyntään 

saataisiin entistä tasaisemmaksi läpi koko jakeluketjun ja osa kulutuksesta voitaisiin toimittaa 

säännöllisinä täydennyksinä kotitalouksiin. Ongelmaksi nousee se, kuinka seurata tarkasti ku
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luttajien kysyntää ja kuinka suuri osa kuluttajista olisi valmis hyväksymään tällaiset säännölli

set täydennykset.

3.5 Fyysisen jakelurakenteen mallit

Elektronisille päivittäistavarakaupoille näyttäisi muodostuvan kaksi erilaista toimintamallia. 

Saattaa näyttää siltä, että ne eroavat toisistaan ainoastaan siinä, kiertävätkö tavarat perinteisen 

kaupan (vähittäiskauppa tai pikatukku) hyllyn kautta, vai toimitetaanko ne suoraan valmista

jalta tai maahantuojalta paikallisjakelukeskuksen kautta asiakkaille. Toimintatavoissa on kui

tenkin paljon muitakin eroavaisuuksia, kuten tavaroiden taijontapiste, lopputoimituspaikka ja 

jakelukanavan hallinta.

Toimintatapojen eroavaisuuksien perusteella voidaan identifioida kaksi selkeästi toisistaan 

poikkeavaa liiketoimintamallia. Suuntaus tämänkaltaiseen jakaantumiseen on havaittavissa 

erityisesti Yhdysvalloissa, missä kiristynyt kilpailu on ajanut elektroniset päivittäistavarakau

pat hakemaan entistä tehokkaampia toimintatapoja. On huomattu, että hyvän palvelun lisäksi 

asiakkaille voidaan tarjota edulliset hinnat toimintatapaa muuttamalla, edellyttäen kuitenkin, 
että markkinavolyymi on tarpeeksi suuri.

Ensimmäinen tapa on käyttää hyväksi nykyisiä vähittäis- ja tukkukauppoja (Y-halli 1999; 

Ruok@net 1999; Ruokavarasto 1999). Tämä tapa soveltuu pienimuotoiseen toimintaan, mutta 

volyymin kasvaessa tarvitaan tehokkaampia malleja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Toinen tapa 

onkin perustaa tavaravirtojen kasvaessa omia dedikoituja paikallisjakelukeskuksia (Streamline 

1999; Homeruns 1999, Matomera 1999), jotka hankkivat tuotteensa ohi vähittäiskauppojen ja 

pikatukkujen suoraan valmistajilta ja maahantuojilta. Yhden väliportaan poistuminen yhdessä 

kasvaneiden tavaravirtojen kanssa johtavat siihen, että kuluttajille pystytään tarjoamaan palve

lujen lisäksi myös edullisia hintoja (Dagher 1998). Tämä onkin ehdoton edellytys mikäli elekt
ronisesta päivittäistavarakaupasta aiotaan saada varteenotettava kilpailija perinteiselle päivit

täistavarakaupalle.

Ei ole kuitenkaan odotettavissa, että paikallisjakelukeskukset syrjäyttäisivät kokonaan perintei
sen kaupan yhteydestä tehdyt toimitukset elektronisessa päivittäistavarakaupassa. Näin tapah-
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tunee vain alueilla, joissa on tarpeeksi suuri markkinavolyymi. Perinteisten kauppojen (esimer

kiksi supermarketit) yhteydestä tehdyt toimitukset säilyvät niiden lisäarvopalveluna, niin kauan 

kuin kuluttajat ovat valmiit maksamaan palvelusta (Heikkilä ym. 1998). On myös todennä
köistä, että syntyy edellä kuvattujen toimintatapojen välimuotoja jotka toimivat sekä perinteisi

nä itsepalvelumyymälöinä, että “takahuoneesta” toimivina elektronisina päivittäistavarakaup
poina.

Kuvasta 3-5 havaitaan, että matalien hintojen ja korkean palvelutason samanaikainen saavut

taminen elektronisessa päivittäistavarakaupassa vaatii taakseen dedikoitua paikallisjakelukes- 

kusta. Tämä taas ei ole mahdollista ilman tarpeeksi suurta markkinavolyymiä. Fyysisen jakelu- 

kanavarakenteen valinta riippuu siis pitkälti tavoiteltujen kohdemarkkinoiden koosta ja siitä, 
onko elektroninen päivittäistavarakauppa yrityksen ydinliiketoimintaa vai pelkkä lisäarvopal

velu perinteisen kaupankäynnin rinnalla.

Hinnat

td

cd
"cd Elektroninen päivittäistä-

Supermarketit varakauppa paikallis-
jakelukeskuksesta

Elektroninen päivittäistä-
"cd
JD Lähikaupat varakauppa perinteisen
ONd

kaupan yhteydessä

Matala Korkea
Palvelutaso

Kuva 3-5. Hinnat-palvelutaso matriisi

Kuluttajahintojen vertaaminen eri kaupankäyntitapojen väleillä on mahdollista, mutta ongel

maksi muodostuu palvelutason mittaaminen. Vaadittu palvelutaso saattaa vaihdella paitsi eri 

kuluttajien välillä niin myös yksittäisellä kuluttajalla ajankohdasta riippuen. Lisäksi palveluta

soa voidaan mitata monella eri tavalla, mm. saatavuudella, toimitusajalla ja —varmuudella, 

tuotevalikoimalla sekä myynnin tuella. Kuvassa 3-5 on oletettu, että kaikilla esitetyillä kaupan- 
käyntimuodoilla on tietty peruspalvelutaso, joten palvelutason arvioimiseen ovat vaikuttaneet 

lähinnä kuluttajan päivittäistavaraostoksiin käyttämä aika ja vaiva.
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3.5.1 Yhteistyö vähittäiskaupan tai pikatukun kanssa - välitysmalli

Perinteisen päivittäistavarakaupan (vähittäiskaupan tai pikatukun) myymälöitä hyväksikäyttävä 

toimintatapa on palvelu, jolla pyritään luomaan lisäarvoa elintarvikkeiden kotiinkuljetusten 

muodossa. Kuten kuvasta 3-6 havaitaan, tavaroiden toimitusketjuun tulee yksi välikäsi lisää. 

Tällaista palveluun perustuvaa toimintatapaa, joissa todellinen transaktioiden määrä lisääntyy 
voidaan kutsua myös välitysmalliksi.

V aim istaja / 
m aahantuoja

I
Teollisuuden / 
keskusliikkeen 

varasto tai tukkuliike

P ik a tu k k u V ä littä jä V ähittäiskauppa

I
Kulu ttaj a

Kuva 3-6. Välitysmalli

Välitysmalli ei voi olla kustannustehokas useasta eri syystä. Se toimii kaupan lisäarvopalvelu

na ja on rakennettu nykyisten kaupan rakenteiden päälle. Tällaisessa raskaassa ja kalliissa ra

kenteessa, jossa on useita välikäsiä kukin lisää tuotteiden loppuhintaa ja hidastaa kiertonopeuk

sia. Tuunainen (1999) toteaa nykyiseen infrastruktuuriin perustuvasta toimintatavasta seuraa- 

vaa: “Tällainen toimintatapa aiheuttaa ylimääräistä työtä: tavarat hyllytetään ensin perinteises

sä päivittäistavara- tai tukkukaupassa, jonka jälkeen henkilökunta kerää ne ja lisäksi kuljettaa 
kotitalouksiin. Tämä tapa lisää vähittäiskaupan kustannuksia ja täten myös nostaa kuluttaja

hintoja.” Toiminnan tapahtuessa aikaa vievästi myymälän puolelta, eikä siihen erikseen suun
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nitellusta tilasta aiheutuu siis ylimääräisiä kustannuksia (tila-, aika-, käsittelykustannukset 

jne.).

Lisäksi tulee tilaongelmia kaupan takahuoneessa. Asiakkaiden tilaukset tapahtuvat impulsiivi

sesti ja niitä on erittäin vaikea ennustaa. Tämä kysynnän vaihtelu aiheuttaa ongelmia paitsi 

työvoiman tarpeen vaihtelussa niin myös koko jakeluketjussa piiskavaikutuksen vuoksi. Lop

putuloksena asiakas joutuu maksamaan korkean hinnan palvelusta.

Tämänkaltaista toimintatapaa toteuttaa mm. К-ryhmään kuuluva Ykköshalli (Y-halli 1999) ja 

helsinkiläinen “riippumaton” intemet-päivittäistavarakauppa Ruok@net (Ruok@net 1999). 

Erona on, että Ruok@net myy tuotteita ainoastaan kotiin kuljetettuna paikallisen yhteistyö
kumppanin eli tukkuliikkeen (K-noutotukku) varastosta.

Myös yhdysvaltalainen Peapod aloitti toimintansa käyttämällä hyväkseen paikallisia vähittäis- 

ketjuja, mutta on nyt siirtymässä kohti tehokkaampaa toimintatapaa perustamalla omia jakelu

keskuksia. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin Y-hallia ja Peapodia.

Ykköshalli eli Y-halli (http://www.yhalli.fi) on Vantaan Myyrmäessä sijaitseva К-kauppa, jo

ka on harjoittanut intemet-kauppaa perinteisen kaupankäynnin ohessa toukokuun 1998 alusta. 
Se käyttää jakeluun omien ajoneuvojen lisäksi postin palveluja (Nurmi 1998). Intemet-kauppa 

on jaettu neljään osastoon: ruoka, koti, pukeutuminen ja vapaa-aika. Intemet-palvelu on tar

koitettu ainoastaan К-ryhmän kanta-asiakkaille, joilla on Plussa-kortti (maksaa 50 mk). Tämän 

lisäksi pitää rekisteröityä Y-hallin verkkopalvelujen käyttäjäksi. Rekisteröityneitä asiakkaita on 

noin 400, joista noin kolmannes käyttää palvelua säännöllisesti (Sihvonen 1998).

Valikoimissa on yli 10 000 nimikettä ja kaikkia niitä voi tilata internetin välityksellä. Tilaukset 

voi tehdä myös puhelimitse tai faksilla. Keräily- ja kuljetusmaksu ovat molemmat 20 mk eli 
jos haluaa ostoksensa kotiovelle toimitettuna maksaa se 40 mk/tilaus. Pienin toimitettava tilaus 

on suuruudeltaan 100 mk. Ostokset maksetaan toimituksen yhteydessä käteisellä, Plussa- 

kortilla tai pankki-/luottokortilla. Tilaukset tehdään arkipäivisin klo 20.00 mennessä ja toimitus 
tapahtuu seuraavana arkipäivänä asiakkaan määräämänä aikana (jopa tunnin tarkkuudella).

Y-halli tarjoaa asiakkailleen oheispalveluna mm. ruokavinkkejä ja aikaisempien ostosten seu- 

rantamahdollisuutta. Myymäläpäällikkö Jarmo Malmströmin mukaan internetin kautta tapah
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tuvien ostosten keskikoko on ollut koekautena noin 500 mk, joka on moninkertainen summa 

verrattuna perinteiseen päivittäistavaroiden ostostapaan (Nurmi 1998). Y-hallin intemet- 

kaupan strategiana on selkeästi olla lisäarvopalveluna kanta-asiakkaille.

Peapod (http://www.peapod.com) on yhdysvaltalainen päivittäistavarakauppa, joka toimii 

kahdeksan eri metropolin alueella. Se on toiminut päivittäistavarakaupassa jo yhdeksän vuotta, 

mutta on alkanut vasta vuoden 1997 alussa vastaanottaa tilauksia internetin välityksellä. Inter- 

net-päivittäistavarakaupasta muodostuikin nopeasti sen liiketoiminnan ydin. Peapod hallitsee 

nykypäivänä noin 70 %:a Yhdysvaltain intemet-päivittäistavaramarkkinoista (Peapod 1999).

Peapod on hyvä esimerkki päivittäistavaraostosten leviämisestä internetiin ja sen suosion aihe

uttamasta kasvusta. Asiakkaita oli vuoden 1998 lopussa jo noin 100 000 ja tuotevalikoimaan 

kuului yli 18 000 nimikettä. Internetin kautta ostoksia tehtiin $43 miljoonalla eli keskimääräi

nen ostos oli $110. Peapod ottaa asiakkaiden tilaukset vastaan keskitetysti ja faksaa ne edelleen 

kauppoihin. Kaupoissa Peapodin henkilökunta keräilee (asiakkaiden seassa) tilaukset. Toimi

tusmaksun suuruus on jaettu neljään eri luokkaan joiden väliltä asiakas voi valita toimitustar- 

peensa mukaan (Peapod 1999; Reda 1998).

Peapodin mukaan verkossa käytetty aika päivittäistavaroiden ostoihin on keskimäärin 37 mi

nuuttia. Yli 75 % käyttäjistä on naisia, akateemisia 89 % ja kolmessa viidestä kotitaloudessa 

molemmat vanhemmat työskentelevät ja heillä on lapsia. Kaksi kolmasosaa käyttää henkilö
kohtaisia ostoslistoja. Peapodin asiakkaat hankkivat keskimäärin 70 % päivittäistavaratarpees- 

taan kyseisen palvelun kautta (Peapod 1999; Kalakota ja Whinston 1996, 418).

Peapodin strategiana on selkeästi ollut nopea laajentuminen. Sen kaupankäynti perustui pitkään 

yhteistyöhön paikallisten päivittäistavarakauppojen kanssa, joten Peapodilla ei ole ollut omia 

varastoja. Volyymin myötä se on kehittänyt liiketoimintaansa pikkuhiljaa tehokkaampaan 

suuntaan oivaltaen, että pysyäkseen tulevaisuudessa kilpailussa mukana on sen pystyttävä tar
joamaan entistä edullisemmat hinnat ja monipuolisemmat tuotevalikoimat. Peapod onkin jo 

keskittänyt toimintaansa ottamalla käyttöön uuden palvelumallin. Se pitää sisällään dedikoituja 
paikallisjakelukeskuksia, jotka ovat erikoistuneet ainoastaan internetin välityksellä tapahtuviin 

tilauksiin. Paikallisjakelukeskusten avulla Peapod pyrkii tarjoamaan entistä korkeamman pal

velutason minimoiden tuotteiden läpimenoajat ja tarjoten samalla entistä paremman tuotevali
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koiman (tuotevalikoimansa monipuolistamiseksi Peapod on lisäksi solminut strategisia allians

seja) ja nopeammat toimitukset asiakkaille. Peapod tarjoaa lisäksi noin 7000 ”kuivatuotetta” 

joita se jakelee kotitalouksiin ympäri USA:ta UPS:n välityksellä. Tuoretuotteita jaellaan aino
astaan oman jakeluverkoston kautta ja niiden jakelun osalta toteutetaan cross-docking toimin

tatapaa (Peapod 1999; Dagher 1998).

Peapodin askel kohti “dedikoituja” paikallis) akelukeskuksia osoittaa selkeästi sen, että haetta

essa volyymia kehittyviltä markkinoilta pelkkä palvelumallin toteuttaminen ei riitä vaan on 

siirryttävä kohti kustannustehokkuutta.

3.5.2 Paikallis] akelukeskus - kana vaina lii

Toisen ääripään toimintatapa on käyttää hyväkseen paikallis) akelukeskusta, ilman että sen yh

teydessä olisi perinteistä päivittäistavarakaupan myymälää. Tällainen toimintatapa on huomat

tavasti tehokkaampi kuin perinteisen kaupan yhteydessä toteutettu intemet-kauppa, edellyttäen, 

että markkinavolyymi on riittävä. Kuvasta 3-7 nähdään kuinka paikallis) akelukeskus on yhdis

tänyt vähittäis- ja tukkukaupan roolit rakentaen uuden entistä tehokkaamman yhteyden kulut
tajan ja valmistajan välille. Tätä toimintatapaa voidaankin kutsua myös kanavamalliksi, koska 

siinä luodaan kokonaan uusi jakelukanavarakenne valmistajan ja asiakkaan välille.

Valmistaja / maahantuoja

Paikallis] akelukeskus

Kuluttaja

Kuva 3-7. Kanavamalli
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Tässä mallissa on karsittu pois kustannuksia kasvattavat ja kiertonopeuksia hidastavat välikä
det. Tavarat tilataan suoraan valmistajilta tai maahantuojilta paikallisjakelukeskuksiin, joista ne 

jaellaan edelleen loppukäyttäjille. Näin tuotteiden kiertonopeus paranee ja samanaikaisesti saa

daan parannettua palvelutasoa takaamalla kotiin kuljetettuna tuoreita elintarvikkeita. Yksi tär

keimmistä palvelua parantavista tekijöistä on vastaanottolaatikon käyttö. Tämä mahdollistaa 
sen, että asiakas ei ole sidottu tilauksen vastaanotttoon johonkin tiettyyn aikaan.

Markkinavolyymin ollessa riittävä syntyy kustannussäästöjä useilla eri osa-alueilla. Jakelukes

kuksen ei esimerkiksi tarvitse sijaita keskeisellä kauppapaikalla, joten jo halvempi maa ja vaa

timattomammat tilaratkaisut alentavat kustannuksia verrattuna perinteiseen kauppaan. Lisäksi 

toimitilojen yksikkökustannuksia alentaa se, että perinteiseen kauppaan verrattuna samaan ti

laan saadaan moninkertainen määrä tavaraa. Paikallisj akelukeskus voidaankin suunnitella ai
noastaan intemet-kaupan toimintoja varten, jolloin mm. hyllytys ja keräily voidaan jäljestää 

huomattavasti tehokkaammin kuin perinteisessä kauppapaikassa.

Lähinnä tällaista toimintatapaa on Yhdysvaltalainen Streamline. Se ottaa kuluttajan asiakkaak

seen käymällä läpi uusien asiakkaiden kulutustottumukset ja muodostaa näin karkean käsityk

sen kotitalouden kuluttamista elintarvikkeista. Vaikka näin saadaankin kuva siitä, mitä kulute

taan, niin ongelmana on edelleen todellisen kysynnän arvioiminen. Streamline on myös kehit

tänyt kuluttajaystävällisen ratkaisun tilauksen vastaanoton helpottamiseksi. Se jakelee tavarat 

kerran viikossa kotitaloudessa olevaan vastaanottolaatikkoon ja asiakas ottaa ne sieltä kun hä

nelle sopii. Näin Streamline pystyy suunnittelemaan hankintojansa vakio-ostoslistojen pohjalta. 

Myös jakelureittien suunnittelu tulee joustavammaksi, koska asiakkaille ei ole annettu täsmäl

listä kellonaikaa jolloin pitää olla vastaanottamassa toimitusta.

Kanavamallin mukaista toimintaa toteuttavat Streamlinen lisäksi esimerkiksi ruotsalainen Ma

ternera, tosin hieman erilaisella konseptilla. Myös edellä kuvattu intemet- 
päivittäistavarakauppa Peapod on siirtymässä kohti tämänkaltaista tehokkaampaa toimintata

paa. Seuraavassa tarkastellaan Materner an ja Streamlinen toimintatapoja.

Matomera (http://www.matomera.se) on Ruotsalaisen Bergensdahl konsernin vastaus kiristy

vään kilpailuun päivittäistavarakaupassa. Matomera toimii Etelä-Ruotsissa Malmössä palvellen 

kuluttajia noin 30 kilometrin säteellä toimipaikastaan. Kuten Streamline, myös Matomera on
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erikoistunut koteihin tapahtuvaan suorajakeluun. Se on intemet-päivittäistavarakauppa, joka 

toimii omasta jakelukeskuksestaan ja harjoittaa vain kotiinkuljetuksia. Silti se toimii osana 

laajempaa päivittäistavarakauppaketjua, joka hankkii suurimman osan tavaroista oman keskus
liikkeen välityksellä. Näin ollen sen toimintatapa eroaa muista intemet- 

päivittäistavarakaupoista huomattavasti. Matomeran toimintatapaan kuuluu myös yhteistyö lo- 

gistiikkayritys Schenkel-BTL:n kanssa, joka huolehtii kotiinkuljetuksista. Näin Schenkel-BTL 

saa hyödynnettyä normaalisti vain päivisin ajossa olevat autot myös iltaisin. Hyödyntämällä jo 
olemassaolevaa ammattitaitoa ja kasvattamalla autojen käyttöastetta saadaan näin aikaan sääs

töjä kotiinjakelun osalta (Matomera 1999; Borgström 1998; BTL 1998).

Matomeran tuotevalikoima (noin 3500 tuotetta) on suppeampi kuin perinteisessä kaupassa, 
mutta silti keskimääräinen ostos, noin 800 kruunua, on perinteisen päivittäistavarakaupan kes- 

kiostosta huomattavasti suurempi. Minimi tilaus on 300 kruunua ja yli 500:n kruunun tilauk

sista ei veloiteta (59 kruunun suuruista) jakelumaksua. Matomera ei peri liittymismaksua tai 

kuukausimaksuja. Tuotteiden hintataso on samaa luokkaa kuin perinteisessä päivittäistavara

kaupassa (Matomera 1999).

Kuluttaja voi tehdä tilauksensa kello yhteentoista mennessä aamupäivällä ja jakelu kotitalouk

siin tapahtuu samana iltana asiakkaan valitsemalla kahden tunnin aikaikkunalla kello kuuden ja 

kymmenen välillä. Mikäli asiakas ei pääse vastaanottamaan tilaamiaan tuotteita Matomera toi

mittaa ne sovittuun paikkaan. Rekisteröityneitä asiakkaita on noin 3000 (Matomera 1999).

Matomeran ongelmana tuntuu olevan selkeästi suuri pudotusaika / asiakas kotiinjakelussa. Tä

mä johtuu siitä, että sen markkina-alue on maantieteellisesti hajallaan. Näin ollen jakelu on hi

dasta ja sen kustannukset nousevat suureksi. Lisäksi sillä on ongelmia autojen kapasiteetin 

hyödyntämisessä, koska kuljetuslaatikkoja on vain kahta eri kokoa. Näin ollen kuljetuslaatikot 

ovat usein vain puolillaan eli niiden ongelmaksi muodostuu huono tilankäyttö.

Streamline (http://www.streamline.com) on suorajakeluun erikoistunut yhdysvaltalainen in

temet-päivittäistavarakauppa, jonka ideana on tarjota monipuolisia palveluja kiireisille kulutta
jille. Streamline tarjoaa asiakkaillensa päivittäistavaroiden lisäksi filminkehitys-, video- 

vuokraus-, posti- ja pesulapalveluita. Näiden lisäpalvelujen osuus myynnistä on 28 % (Stream
line 1999; Dagher 1998).
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Streamline jakelee tavarat kotitalouksiin kiinteiden aikataulujen mukaisesti kerran viikossa. 
Asiakkaat eivät ole sidottuja tavaran vastaanottoon, sillä he saavat 30 dollarin kuukausittaista 

jakelumaksua vastaan pihalle tai autotalliin vastaanottolaatikon, johon tavarat toimitetaan. 

Laatikossa on kolme osiota, joissa kaikissa on eri lämpötila. Streamlinen asiakkaana on 

useimmiten kotitalous, jossa on yksi tai useampia lapsia ja molemmat vanhemmat käyvät työs
sä. Sillä on asiakkaanaan noin 5 000 kotitaloutta, joista suurin osa on vakioasiakkaita. Keski

määrin nämä kotitaloudet ostavat vuosittain 2800 tuotetta / kotitalous (Streamline 1999; 

Dagher 1998).

Streamline ei tee yhteistyötä paikallisten päivittäistavarakauppiaiden kanssa vaan se hankkii 

tuotteensa suoraan valmistajilta ja maahantuojilta. Toimitukset kotitalouksiin tapahtuvat 

Streamlinen omasta, korkeasti automatisoidusta jakelukeskuksesta (consumer resource center), 

jossa tavaroiden yhdistäminen asiakkaiden tilausten mukaisesti tapahtuu. Streamline on arvioi

nut, että yhden jakelukeskuksen kannattavuusraja on 1600 kotitaloutta ja maksimissaan yksi 
jakelukeskus pystyy palvelemaan 4000 kotitaloutta. Streamline on pitänyt myös jakelun kulut

tajille omissa käsissään. Kriittiseksi tekijäksi jakelussaan Streamline näkee tuoton pysähdystä 

kohti (Dagher 1998; INC 1999).

Streamlinen toimintatapa takaa, että se pystyy taijoamaan alhaiset hinnat kuluttajille. Kustan

nusrakenteena (per dollari) Streamline on laskenut eroavan tyypillisestä supermarketista tau
lukon 3-2 mukaisesti.

Taulukko 3-2. Kustannusrakennevertailu (INC 1999)

KiictaniuiclaiijYusmniiusiaji Tyypillinen* super
market Streamline

Myynnin hankintakustannukset (cost of goods sold) $ 0.75 $ 0.72
T oimintokustannukset (operating costs) $0.17 $0.13
Jakelukustannukset (distribution) $0.04 $0.06
Yleiskustannukset (corporate overhead) $0.03 $0.03
Nettovoitto (net profit) / myyty $ $0.01 $ 0.06
*) Smart Store, luvut perustuvat Andersen Consultingin tutkimukseen

Edellä esitettyjen kustannusten lisäksi voidaan todeta että Streamlinen tilakustannus on huo

mattavasti alhaisempi ($ 6.50/m2) kuin tyypillisten supermarkettien samalla alueella ($ 
18.50/m2) (INC 1999). Kuten taulukosta 3-2 käy ilmi, Streamlinen nettovoitoksi per dollari on
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laskettu kuusi kertaa enemmän kuin tyypillisellä supermarketilla (edellyttäen että kuluttajahin
nat ovat molemmissa samat). Tähän on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä kuten 

muutkin elektroniset päivittäistavarakaupat, myös Streamline tekee valtavia tappioita. Yhtenä 

syynä tähän on vielä pieni volyymi.

Operatiivisen toiminnan suurimpana ongelmana Streamlinella on kontrolloida jakelun ja va

rastoinnin kustannuksia, joiden osuus vuonna 1997 oli enemmän kuin yrityksen myynnin arvo 

(Mullaney ja Leonhardt 1999). Nopea volyymin kasvu on kuitenkin auttanut pienentämään ja

kelun ja varastoinnin kustannukset 47 %:iin myynnin arvosta.

3.6 Jakelukanavarakenteiden vertailua

Molemmat edellä esitetyt jakelukanavarakenteet palvelevat kuluttajia tarjoamalla heille elintar

vikkeiden kotiinkuljetuspalvelua. Pelkkä kotiinkuljetuspalvelu ei kuitenkaan ole tarpeeksi jos 

halutaan saavuttaa massamarkkinat. Tuunainen (1999) toteaa asiasta seuraavasti: “Dedikoitu 
elektroninen päivittäistavarakauppa vaatii suunnittelemaan uudelleen logistiset järjestelmät ja 

loppuj akelupaikan layoutin, koska nykyinen kaupan infrastruktuuri on rakennettu itsepalveluun 

ja houkutteleviin heräteostoksiin. Ne eivät ole tehokkaita keräilypaikkoja.” On myös muistet

tava, että palveluilla on tärkeä merkitys, mutta edullisten kuluttajahintojen merkitys kasvaa kun 

tavoitellaan massamarkkinoita.

Loppuj akelupaikan sisäisen tehokkuuden lisäksi elektronisen kaupankäynnin logistiseen te

hokkuuteen vaikuttaa merkittävästi kotiinjakelun tehokkuus. Simuloitaessa panimotuotteiden 

suorajakelua, kotiinjakelun kriittisiksi tekijöiksi nousivat pudotusajan kesto asiakasta kohden, 

tarpeeksi tiheä jakelualue ja ostoskorien suuruus (iso kate / pudotus) (Kämäräinen ja Yrjölä 

1998). Loppuj akelun (kotiinkuljetus) ja loppuj akelupaikan sisäisen toiminnan tehokkuuden li

säksi tulee ottaa huomioon myös ylävirran logistiikka aina tuotantoon saakka tarkasteltaessa 

elektronisen kaupankäynnin koko jakeluketjun tehokkuutta. Näiden kahden eri toimintatavan 

välisiin kustannuseroihin vaikuttaa siis toimintatapa koko jakelukanavassa.

Edellä esitetyt elektronisen päivittäistavarakaupan jakelukanavarakenteet poikkeavat erittäin 
paljon toisistaan. Molemmat tarjoavat asiakkaille korkeaa palvelua, mutta eri tavoilla. Sanan
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“palvelu” merkitys on hyvin erilainen näissä kahdessa mallissa. Jos kuluttajille halutaan tarjota 

ainoastaan lisäarvopalvelua nopeilla toimituksilla perinteisen kaupan yhteydestä, on välitys- 

malli oikea valinta. Tällöin ei edes yritetä saavuttaa massamarkkinoita, vaan tyydytään palve
lemaan rajattuja asiakasryhmiä.

Äärimmilleen vietynä kanavamallin mukainen palvelukonsepti voidaan rakentaa “täysin puh

taalta pöydältä”, nojautumatta nykyisiin kaupan rakenteisiin. Toimintatapa vaatii suuria inves

tointeja ja sen suurin heikkous asiakaspalvelussa on, että se toimittaa tavarat asiakkaille vain 

määrätyin, säännöllisin väliajoin. Toisaalta, samanaikaisesti asiakaspalvelun tasoa nostaa se, 

että kuluttajaa ei ole sidottu vastaanottoon, koska käytetään vastaanottolaatikoita. Säännölliset 

toimitukset ja “dedikoitu” paikallisjakelukeskus helpottavat pääsemään tilanteeseen, jossa ku

luttajille voidaan tarjota välitysmallin toimintatapaa alhaisemmat hinnat.

Tarkasteltaessa jo olemassa olevia toteutuksia voidaan elektronisen päivittäistavarakaupan toi

mintatavoissa havaita paljon eroavaisuuksia. Näistä tärkeimpien pohjalta on luotu taulukon 3-3 

mukainen viitekehys välitys- ja kanavamallien toimintatavoista.

Taulukko 3-3. Elektronisten päivittäistavarakauppojen toimintamallien viitekehys

Ominaispiirre Välitysmalli Kanavamalli

Rooli / tehtävä
Suorittaa kotiinkuljetuksia vä- 
hittäis- tai tukkukaupan lisäpal
veluna

Yhdistää vähittäis- ja tukkukau
pan roolit

Toimintatapa Välittäjä, yhteistyössä kaupan 
kanssa

Uuden kanavan rakentaja kulut
tajan ja valmistajan välille, yksin

Tarjontapiste Kuluttajan “hankinta” (nopea 
toimitus)

Kuluttajan “varaston hallinta” 
(tavara ei lopu)

Jakelukanavan hallinta Kaikkien käytössä Mahdollisuus yksinoikeuteen

Jakelun tiheys Tilauksena “milloin vain” Täydennyksenä määrätyin vä
liajoin

Loppuj akelupaikka Perinteinen kauppa / pikatukku Paikallisj akelukeskus
Asiakassuhde Satunnainen / kanta-asiakas Kanta-asiakas
Lopputoimituspaikka Miehitetty Miehittämätön
Tuotteet Brandeja Paljon “omia” tuotteita

Kustannukset Muuttuvat kustannukset korkeat, 
kiinteät kustannukset matalat

Muuttuvat kustannukset matalat, 
kiinteät kustannukset korkeat

Hintataso asiakkaalle Korkea Matala

Tavoite Hyvä asiakaspalvelu Hyvä asiakaspalveluja edulliset 
hinnat
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Taulukosta 3-3 voidaan havaita tärkeimpiä välitys- ja kanavamallin eroavaisuuksia. Kaikkia 
elektronisia päivittäistavarakauppoja ei voi kuitenkaan jakaa käytännössä näin jyrkästi kahteen 

ryhmään. Siten kyseessä on lähinnä teoreettinen viitekehys ko. toimintatavoille. Jatkossa tätä 

viitekehystä käytetään perustana tutkiessa kustannuseroja eri loppujakelupaikkojen välillä.

Aikaisemmin kuvatut Peapod ja Streamline ovat hyviä esimerkkejä näistä kahdesta erilaisesta 

liiketoimintamallista. Tosin Peapod on muuttanut strategiaansa välitysmallin mukaisesta toi

minnasta ja on lähestymässä kanavamallin mukaista toimintatapaa (Kuva 3-8).

Homerui

Matala Korkea

Palvelutaso

Kuva 3-8. Elektronisia päivittäistavarakauppoja hinnat-palvelutaso matriisissa

Kuvassa 3-8 nähdään edellä mainittuja intemet-päivittäistavarakauppoja sijoitettuna aikaisem

min kappaleessa 3.5 esitettyyn hinnat-palvelutaso matriisiin. Kuvassa ei ole otettu huomioon 
asiakkaalta laskutettavia keräilyn ja / tai jakelun kustannuksia, vaan ainoastaan tuotteiden hin

tataso (liite 1). Suomen selkeästi USA:ta korkeampi päivittäistavaroiden hintataso ei tee ko. 

elektronisista päivittäistavarakaupoista täysin vertailukelpoisia (hintaeroa kasvattavat intemet- 

päivittäistavarakauppojen osalta Suomen pienet volyymit ja tehottomat toimintatavat). Palve

lutaso on kuitenkin vertailukelpoinen Suomen ja USA:n välillä. Ongelmaksi muodostuu tosin 
se, että palvelutasoa voidaan mitata monella eri tavalla. Intemet-päivittäistavarakauppojen 

kohdalla mm. toimitustiheydellä, toimitusajalla, vastaanottotavalla, valikoiman laajuudella, 

maksutapojen määrällä, toimitusmaksuilla ja lisäarvopalveluilla on tärkeä merkitys asiakkaan
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kokemaan palvelutasoon. Kuvassa 3-8 palvelutason tärkeimpänä tekijänä on pidetty asiakkaalle 

helpoksi jäljestettyä vastaanottoa, mutta myös muut tekijät kuten tuotevalikoima, toimitustihe- 

ys ja maksutavat on huomioitu arvioitaessa palvelutasoa.

3.7 Yhteenveto

Edellytykset elektronisen päivittäistavarakaupan leviämiseen ovat hyvät, jonka vuoksi sen vai

kutusta jakeluketjujen muutoksiin ei tule aliarvioida. Jo nyt on nähtävissä, että elektroninen 
kauppa tulee vaikuttamaan huomattavasti eri alojen jakeluratkaisuihin. Hyvänä esimerkkinä 

elektronisen kaupan aiheuttamista muutoksista on tietokonevalmistaja Compaq, joka ensin suo

raviivaista akeluketjuaan keskittämällä jakelun neljälle päätukkurille ja välittömästi tämän jäl

keen ilmoitti ottavansa kuluttajille tapahtuvan suorajakelun rinnakkaisjakelukanavakseen. Sa

manlaista suuntausta j akelukanavarakenteiden muutoksesta voidaan havaita myös monilla 

muilla toimialoilla. Kuinka paljon jakelukanavarakenteita voidaan suoraviivaistaa tulee vaih

telemaan paljon toimialoittain. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se, pystytäänkö kuluttajille 

tarjoamaan samanaikaisesti hyvä palveluja edulliset hinnat.

Nopea elektronisen päivittäistavarakaupan laajeneminen enteilee suuria markkinamuutoksia 

perinteisille päivittäistavarakaupoille ja valmistajille, joiden täytyy nopeasti kehittää uusia 

strategioita valmistautuakseen uuteen markkinatilanteeseen mahdollisimman hyvin. Päivittäis

tavarakaupassa on havaittu kaksi täysin toisistaan poikkeavaa tapaa harjoittaa internet- poh

jaista päivittäistavarakauppaa. Esitetyt mallit - välitysmalli ja kanavamalli - soveltuvat elektro

nisen päivittäistavarakaupan tarkasteluun viitekehykseksi. Mallit tarjoavat asiakkailleen pal

velua hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Niiden toimintatavat poikkeavat paljon toisistaan koko 

jakeluketjun osalta molempien sisältäessä omat edellä käsitellyt hyvät ja huonot puolensa.

Esitetyt mallit eivät kuitenkaan ole ainoita tapoja toimia, vaan ääripäitä. On todennäköistä että 

molemmat mallit säilyvät markkinoilla. Kaupan evoluutiomainen kehitys saattaa johtaa myös 

paikallisjakelukeskuksen ja perinteisen kaupan välimuotoihin elektronisessa päivittäistavara

kaupassa (Dagher 1998). Lopputulema riippuu hyvin pitkälti siitä mitkä ovat jakelukanavan 
tavoitteet ja siitä optimoidaanko koko jakelukanavan tehokkuus vai ainoastaan jonkun osa- 
alueen.



56

Seur aavaksi tarkastellaan näiden kahden eri toimintatavan välisiä kustannuseroja loppujakelu- 

paikan osalta ottaen huomioon relevantit kustannukset elektronisen päivittäistavarakaupan to

teutuksessa. Työ on osa laajempaa elektronisen kaupan tutkimusta, joka tarkastelee logistisen 

tehokkuuden muutosta koko jakelukanavassa. Tämän vuoksi ei syvemmin perehdytä siihen 

millaisia muutoksia tulee jakelukanavarakenteisiin ennen loppujakelupaikkaa tai sen jälkeen.
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4 Loppujakelupaikan logistiset kustannukset elektronisessa päivit
täistavarakaupassa

4.1 Käytetyt mallit ja niiden prosessit

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin elektronisessa päivittäistavarakaupassa käytettyihin lop

puj akelupaikkoihin sekä näissä suoritettuihin prosesseihin. Nämä loppuj akelupaikat ovat lu

vussa kolme esitetyn välitysmallin mukainen perinteinen kauppa sekä kanavamallin mukainen 

dedikoitu paikallisjakelukeskus. Tämän jälkeen vertaillaan elektronisen päivittäistavarakaupan 

toteuttamisen aiheuttamia kustannuksia em. loppuj akelupaikoissa. Relevantteina kustannuksina 

huomioidaan tila-, työ-, sitoutuvan pääoman-ja häviökustannukset.

4.1.1 Perinteinen myymälä

Perinteisen kaupan yhteydestä suoritettu keräily ja kotiinkuljetus on tällä hetkellä yleisin tapa 

harjoittaa elektronista päivittäistavarakauppaa. Tällaisessa välitysmallin mukaisessa toiminta

tavassa internetin kautta tilattujen tuotteiden käsittelyä ei millään lailla eroteta perinteisen 

myynnin tuotteista. Siten myöskään työvaiheet eivät eroa perinteisestä kaupankäynnistä muuta 

kuin keräilyn ja jakelun osalta.

Perinteisen kaupan yhteydessä suoritetun elektronisen päivittäistavarakaupan tavara liikkuu 

seuraavasti myymälän läpi:

1. Tuotteiden vastaanotto tapahtuu myymälän takahuoneessa, jossa tarkastetaan ta

varan määrä ja laatu. Tavarat jätetään odottamaan hyllytystä.

2. Hyllytys tapahtuu siten, että tukkupakkaukset hajotetaan kuluttajapakkauksiksi, jot

ka asetellaan kuluttajien ostohalukkuutta kasvattavasti esille. Tämä työ tehdään suu

rimmaksi osin kaupan ollessa suljettuna kuluttajilta.

3. Keräily tapahtuu kaupan henkilökunnan tai elektronista päivittäistavarakauppaa 
harjoittavan välittäjän toimesta. Tämän työvaiheen tekee useimmiten siihen eri
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koistunut työntekijä, jolta se sujuu nopeammin kuin muulta henkilökunnalta. Tämä 

työvaihe laskutetaan keräilymaksuna asiakkaalta ja on erityisesti kallista keräilyn 

suorittajalle ruuhka-aikaan, jolloin kerääminen on hidasta, koska myymälässä on 

paljon tavallisia asiakkaita.

4. Kassatyö muodostaa suurimman osan perinteisen päivittäistavarakaupan työkus

tannuksista. Elektronisissa päivittäistavarakaupoissa noudatetaan kahta toiminta

mallia kassatyön suhteen riippuen siitä miten kehittynyttä toiminta on. Ensimmäi

nen vaihtoehto on purkaa tavarat keräilyn jälkeen kassalle ja pakata ne tämän jäl

keen uudelleen. Kehittyneempi vaihtoehto ei vaadi kerättyjen ostosten purkua kas

salla, vaan ne voidaan "lyödä kassaan" jo keräillessä esimerkiksi viivakoodilukijal

la. Mikäli kerätyt ostokset joudutaan purkamaan kassalla niiden purkaminen ja uu

delleen pakkaaminen hidastaa toimintaa huomattavasti. Kuluttaja suorittaa maksun 

joko verkossa tai vastaanottaessa tilausta.

Käytännössä tavaran kulku kaupan läpi ei aina ole näin yksinkertaista. Koska kerääminen kau

pasta on hidasta tavallisten asiakkaiden ollessa läsnä, keräily saatetaan tehdä joko aamulla en

nen kaupan aukeamista tai illalla sulkeutumisen jälkeen. Jos kotiinkuljetus ei tapahdu välittö

mästi keräilyn jälkeen ei tuoretuotteita ja pakasteita voida keräillä muiden tuotteiden yhteydes

sä, vaan tätä varten joudutaan tekemään erillinen kierros juuri ennen kuljetusta. Tämä kasvattaa 

keräilyn kustannuksia.

4.1.2 Paikallis] akelukeskus

Kanavamallin mukaisen dedikoidun paikallisj akelukeskuksen sisäiset toiminnot voidaan suo

rittaa huomattavasti tehokkaammin kuin perinteisen kaupan vastaavat. Tosin taloudellisesti 

kannattava toiminta tarvitsee riittävän volyymin. Paikallisj akelukeskuksen prosessit eroavat 
perinteisestä kaupasta monin osin. Paikallisj akelukeskuksen prosessien muotoutumista mää

räävät pitkälti tuotteiden menekki (keräilyn logistinen frekvenssi), lämpötilavaatimukset (liite 

2), säilyvyys ja käytettävä varastointijäijestelmä.

Tuotteiden menekkiin perustuvaa jakoa voidaan tarkastella АВС-analyysin avulla (Braithwaite 

ja Samakh 1998). Siinä tuotteet on jaettu kolmeen ryhmään (A,B,C) menekin mukaan kuvan
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4-1 mukaisesti. Tällaisessa jaossa useat panimo- ja meijerituotteet ovat hyviä esimerkkejä A- 

ryhmästä. Liha- ja leipomotuotteet puolestaan edustavat usein В-ryhmää. Useimmat mausteet 
ovat esimerkkejä C-tuotteista.

100%

Tuotot

C-tuotteet, 
jotka muo
dostavat 50% 
määrästä ja 
5% tuotoista

A-tuotteet, 
jotka muo
dostavat 20% 
määrästä ja 
80% tuotoista

B-tuotteet, 
jotka muo
dostavat 30% 
määrästä ja 
15% tuotoista

Kuva 4-1. Tuotteiden ABC-luokittelu

Paikallisjakelukeskus saattaa toimia suppealla valikoimalla taijoten tarjoten ainoastaan A- ja B- 
tuotteita. Tällöin tuotteet kiertävät nopeasti ja varastoa ei juuri tarvitse pitää. Pieni nimikemää- 

rä nopeuttaa loppujakelupaikan sisäisiä prosesseja huomattavasti. Sisäisiä prosesseja suunni

teltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että tuotteita ei tule järjestää keräiltäviksi ainoastaan 
niiden menekkiin perustuen vaan huomioon on otettava myös tuotteiden paino, tilavuus ja läm- 

pötilavaatimukset.

Seuraavassa tarkastellaan tavaroiden kulkua dedikoidun paikallisj akelukeskuksen läpi (mu

kaillen Jaakola 1999b).
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1. Tuotteiden vastaanotto tapahtuu paikallis]akelukeskuksen lastauslaiturilla, josta 
tuotteet siirretään vastaanottotilaan, jossa niiden määrä ja laatu tarkastetaan.

2. Hyllytyksessä tuotteet siirretään niille varatuille paikoille joko sellaisenaan (tukku- 

pakkaukset, lavat, rullakot) tai purettuna kulutta] apakkauksiksi.

3. Keräily tapahtuu siihen erikoistuneiden keräilijöiden toimesta. Näin keräilyssä 

päästään mahdollisimman hyvään suorituskykyyn. Keräily tapahtuu joko manuaali

sesti niin, että keräilijät liikkuvat tai osittain automatisoidusti siten, että keräilijät 

pysyvät lähes paikallaan ja tuotteet liikkuvat. Kun tuotteet on kerätty ne siirretään 
lastauslaiturille jakeluautoon pakattaviksi.

Kassatyö poistuu kokonaan toiminnan siirtyessä paikallis] akelukeskukseen. Tällöin maksu ta
pahtuu joko internetin välityksellä tai tavaroiden vastaanoton yhteydessä. Tavaroiden vastaan

oton yhteydessä suoritettava maksu ei kuitenkaan ole jakelijan kannalta järkevä tapa toimia, 

sillä se hidastaa jakelua ja kasvattaa näin kustannuksia.

Paikallis]akelukeskuksen tavoitteena on tarjota tehokkaan toimintatapansa avulla perinteistä 

kauppaa alhaisemmat toimintakustannukset. Tällainen toimintamalli saattaisi jopa mahdollistaa 

kuluttajille elintarvikkeiden kuljetuksen kotitalouksiin edullisemmin kuin noudettuna kaupasta. 

Tämä edellyttää kuitenkin, että siihen saataisiin yhdistettyä kustannustehokas kotiin] akelu.

Seuraavassa tarkastellaan intemet-ostoksien logististen toimintojen tehokkuutta ja kustannuksia 

sekä perinteisessä kaupassa, että dedikoidussa paikallis] akelukeskuksessa.
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4.2 Varastotoimintojen kustannukset

Varastotoimintojen kustannuksina huomioidaan tila- ja työkustannukset. Seuraavassa arvioi

daan näiden toimintojen aiheuttamia kustannuksia elektronisen kaupankäynnin osalta sekä pe

rinteisessä kaupassa että paikallisj akelukeskuksessa.

4.2.1 Tilakustannukset

Tilakustannukset muodostuvat kiinteistön ja maa-alan aiheuttamista pääomakustannuksista tai 

vuokrista. Tilakustannuksiin voidaan laskea mukaan myös puhtaanapito,- vesi-, sähkö-, va

kuutus-, vartiointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita ei tässä oteta huomioon jotta loppuja- 

kelupaikkojen tilakustannuksista saataisiin keskenään vertailukelpoisia ja mahdollisimman sel
keitä. Näin ollen tarkastelu perustetaan jatkossa ainoastaan kiinteistön vuokrakustannuksiin.

Taulukossa 4-1 on verrattu pääkaupunkiseudun viiden eri päivittäistavarakaupan liiketilakus- 

tannuksia keskimääräiseen varastotilan vuokraan pääkaupunkiseudulla. Kuten nähdään, ero 

tilakustannuksissa on huomattavan suuri. Tämä ero tulee selkeästi esiin erityisesti pääkaupun

kiseudulla, jossa liiketilojen vuokrat ovat korkeat. Käyttämällä varastotilaan perustuvaa pai

kallisj akelukeskusta loppujakelupaikkana voidaan pääkaupunkiseudulla intemet-kaupan tila

kustannuksissa säästää jopa yli 70 %.

Taulukko 4-1. Tilakustannus perinteisessä kaupassa ja paikallisjakelukeskuksessa

*

Loppujakelupaikka Tilakustannus / vuokra (mk/m2)

Perinteinen 58-147

Dedikoitu 25-35*
Jaakola 1999a

Perinteisessä kaupassa tilakustannukset ovat suuret. Tämä johtuu usein keskeisestä liikepai

kasta sekä siitä, että tuotteet tulee asetella esille siten, että kuluttaja ostaisi mahdollisimman 

paljon, ei siten että tilankäyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Paikallisjakelukeskuksen ei 

tarvitse sijaita keskeisellä liikepaikalla mikä vähentää huomattavasti tilakustannuksia verrattu

na perinteiseen kauppaan. Lisäksi paikallisj akelukeskuksen tilankäyttö on erittäin tehokasta.
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Samaan tilaan saadaan mahtumaan jopa kaksi ja puolikertainen määrä tuotteita verrattuna pe

rinteiseen kauppaan (Himelstein 1999).

Perinteisen kaupan yhteydessä tuotteille kohdistetaan sama tilakustannus huolimatta siitä te

keekö kuluttaja ostokset paikan päällä vai tilaako ne kotiin internetin välityksellä. Tämä vää

ristää internetin välityksellä tilattujen tuotteiden hintaa.

4.2.2 Työkustannukset

Elektronisessa päivittäistavarakaupassa kassatyö voidaan poistaa jopa kokonaan. Samanaikai

sesti keräily ja jakelu aiheuttavat kuitenkin lisätyövoiman tarvetta. Perinteisessä kaupassa on
gelmana on työvoimatarpeen suuri vaihtelu, sillä noin 40 % kysynnästä ajoittuu perjantaille ja 

lauantaille (LTT 1995a, 38). Lisäksi kysyntä vaihtelee huomattavasti päivittäin kellonajan mu

kaan. Mikäli elektronisessa päivittäistavarakaupassa onnistutaan tasaamaan kysyntää eri vii

konpäivien kesken, esimerkiksi vastaanottolaatikkoa hyväksi käyttäen, on sillä suuri merkitys 
myös työkustannuksiin.

Perinteisessä kaupassa kassatyöskentely ja hyllytys aiheuttavat suurimman osan työstä. Väli

tysmallin mukaisessa toimintatavassa kassatyön aiheuttama kustannus kohdistetaan myös in

ternetin välityksellä tilatuille ostoksille vaikka ne eivät kassatyötä vaatisikaan. Tämä vääristää 

välitysmallissa internetin välityksellä tilattujen tuotteiden hintaa.

Erityisesti hyllytyksen ja keräilyn tehokkuudessa on merkittäviä eroja riippuen siitä tehdäänkö 

työ perinteisen kaupan yhteydessä vai dedikoidusta paikallisj akelukeskuksesta. Paikallisjake- 

lukeskuksen hyllytyksen ja keräilyn kustannuksia voidaan vähentää huomattavasti automaati

olla, mutta se taasen vaatii suuria investointeja. Ilman automaatiota työkustannukset muodos
tavat merkittävän osan myös paikallisj akelukeskuksen toiminnasta.

Hyllytys
Perinteisessä kaupassa tukkupakkaukset puretaan kuluttajapakkauksiksi ja asetellaan kuluttajaa 

houkuttelevasti näkyville. Tämä on erittäin hidasta ja vie huomattavan osan työntekijöiden 
ajasta (kaupan työntekijöiden lisäksi osan hyllytyksistä voi suorittaa toimittajan edustaja, kuten
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panimotuotteissa). Myös tämän työvaiheen kustannukset kohdistetaan täysimääräisinä intemet- 
ostoksille välitysmallin mukaisessa toimintatavassa.

Dedikoidussa paikallis) akelukeskuksessa (kanavamalli) tuotteet siirretään niiden saavuttua suo

raan omille keräilypaikoille ilman välivarastointia vastaanottotilaan (Jaakola 1999b). Volyy

mituotteiden osalta voidaan päästä jopa toimintatapaan, jossa hyllytystä ei tapahdu lainkaan 

vaan suoritetaan ainoastaan tuotteiden uudelleenlajittelu. Paikallis) akelukeskuksessa tuotteita ei 

tarvitse myöskään laittaa houkuttelevasti esille, eikä tukkupakkauksia hajottaa kulutta)apak- 

kauksiksi hyllytyksen yhteydessä. Siten hyllytys on huomattavasti nopeampaa kuin perinteises

sä kaupassa. Tällaisen hyllytyksen tavoitteena onkin luoda edellytykset mahdollisimman nope

aan keräilyyn.

Perinteisessä kaupassa hyllytyksen aiheuttamat kustannukset ovat hieman alle 4 % liikevaih

dosta. Vaikka tiedämme hyllytyksen kustannukset perinteisessä kaupassa, on silti vaikeaa läh

teä arvioimaan hyllytyksen aiheuttamia kustannuksia paikallis) akelukeskuksessa. On kuitenkin 

selvää, että hyllytys työvaiheena on huomattavasti nopeampi paikallis) akelukeskuksessa kuin 

perinteisessä kaupassa, koska hyllytys tapahtuu pääasiassa lavoittain tai rullakoittain eikä kaik

kia tukkupaketteja tarvitse hajottaa kulutta)apakkauksiksi (vaan riittää että “laatikon pää re

päistään auki” keräilijää varten)(Jaakola 1999b).

Keräily

Tuotteiden keräily loppu) akelupaikasta muodostaa merkittävän osan elektronisen päivittäista
varakaupan logistisista kustannuksista. Kun elektronista kauppaa harjoitetaan perinteisen päi

vittäistavarakaupan yhteydessä tuotteet on aseteltu näkyville fyysisesti kaupassa asioivia ku

luttajia varten eli siten, että kuluttajat ostaisivat mahdollisimman paljon, ei niin että keräily oli
si mahdollisimman tehokasta. Keräilytyötä perinteisestä kaupasta hidastaa lisäksi se, että se 

joudutaan tekemään “tavallisten asiakkaiden” seassa ja useimmiten vielä käymään kassan 

kautta. Tällöin esiintyy myös paljon keräilyvirheitä ja puutekustannuksia (Reda 1998). Näin 

perinteisestä päivittäistavarakaupasta tai tukkukaupasta tapahtuvasta keräilystä tulee hidastaja 
kallista.

Paikallis)akelukeskuksessa “tavalliset kuluttajat” eivät pääse hidastamaan keräilyä. Kuluttajien 

ostohalukkuutta ei myöskään voida kasvattaa asettamalla tuotteet houkuttelevasti esille. Tuot
teet onkin hyllytetty ajatellen nimenomaan nopeaa keräilyä, ei sitä, että kuluttajat saataisiin
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ostamaan mahdollisimman paljon. Tämä mahdollistaa huomattavasti tehokkaamman keräily- 
työn kuin perinteisestä päivittäistavarakaupassa. Paikallis] akelukeskukseen tehokkuuteen vai

kuttaa ratkaisevasti myös valikoiman laajuus. Valikoiman laajentaminen hidastaa keräilynope- 

utta, mikä puolestaan kasvattaa kustannuksia. Volyymin ollessa riittävä voidaan siirtyä käyttä

mään automatisoitua keräilyä.

Taulukossa 4-2 nähdään neljän eri loppujakelupaikan keräilyn nopeudet. Suuret erot keräilyno- 
peuksissa johtuvat lähinnä tilan valinnasta, automaation määrästä ja keräilijöiden oppimisas- 

teesta. Esitettyjä keräilynopeuksia ei sovi yleistää, mutta ne antavat kuvan siitä miten loppuj a- 

kelupaikan valinta ja investoinnit automaatioon vaikuttavat keräilyn tehokkuuteen. Manuaali

sen keräilyn osalta merkittävä tekijä on oppimisaste. Toistaiseksi on yhtä monta manuaalista 

tapaa keräillä kuin on kauppiaitakin. Lisäksi eri kauppiaat keräilevät eri määrän tilauksia ker

ralla. Vielä ei ole tiedossa mikä olisi tehokkain keräilytapa perinteisestä kaupasta.

Taulukko 4-2. Keräilyn nopeus tarkastelluissa loppujakelupaikoissa

Yritys Loppujakelupaikka Keräily Nopeus (riviä/h)

A Perinteinen Manuaali 45

В Perinteinen Manuaali 100

C Dedikoitu Manuaali 200

Osittain auto-
D Dedikoitu

matlsoitu
450

Keräilyssä näytetään pääsevän vähintään kaksinkertaiseen tehokkuuteen pelkästään vaihta

malla loppujakelupaikka perinteisestä kaupasta dedikoituun paikallis]akelukeskukseen. Lisäksi 

on mahdollisuus investoida automaatioon, joka näkyy entistä nopeampana keräilynä. Auto
maatioon siirtymistä kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä se vaatii suuria investointeja.
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4.3 Sitoutuvan pääoman kustannukset

Sitoutuneen pääoman kustannukset muodostuvat tuotteisiin ja kalustoon sidotun pääoman kor

kokustannuksista. Seuraavassa tarkastellaan näiden kustannusten muodostumista perinteisessä 

kaupassa j a paikallisj akelukeskuksessa.

4.3.1 Tuotteet

Tuotteisiin sitoutuvan pääoman kustannukset muodostuvat perinteisessä päivittäistavarakau
passa ja paikallisj akelukeskuksessa "varastossa" oleviin tuotteisiin sitoutuneen pääoman kor

kokustannuksista. Tuotteisiin sitoutuneen pääoman kustannuksia voidaan seurata varaston 

kiertonopeudella. Kiertonopeus lasketaan jakamalla varaston läpimenon arvo keskimääräisellä 

varaston arvolla.

Varastoihin sitoutuvan pääoman kustannuksiin voidaan vaikuttaa yksinkertaisimmin pienentä

mällä varaston suhdetta myynnin arvoon. Päivittäistavarakaupassa tämä on kuitenkin vaikeaa, 

koska läpimenoajat ovat jo valmiiksi kohtalaisen lyhyitä mm. nopeasti pilaantuvien tuotteiden 

takia. Varastoja ei juuri ole, vaan täydennykset tapahtuvat usein (jopa päivittäin) suoraan hyl

lyihin. Loppuj akelupaikan tuoretuotteiden kiertonopeutta on näin ollen vaikea parantaa mer

kittävästi riippumatta siitä, mistä tuotteet jaellaan. Sen sijaan kuivatuotteilla kierto on hidasta, 
joten niiden osalta voidaan saada aikaan näkyviä parannuksia. Taulukossa 4-3 esitetään arvot 

perinteisen kaupan ja dedikoidun paikallisjakelukeskuksen kiertoajöistä.

Taulukko 4-3. Kiertoaika loppujakelupaikoissa

Loppujakelupaikka Kiertoaika (päivää)

Perinteinen 12

Dedikoitu 7

Perinteisen kaupan kiertoaika on saatu laskemalla keskiarvo viiden eri pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevan kaupan osalta, joten kiertoajan arvo antaa kohtalaisen luotettavan kuvan perinteisen 
kaupan kiertoaj asta. Dedikoidun loppuj akelupaikan kiertoajan arvioimiseen on käytetty erään 

paikallisjakelukeskuksen tietoja. Paikallisj akelukeskuksen kiertoaika on jouduttu esittämään
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vain yhden yksikön perusteella, koska paikallisjakelukeskuksia on vielä vähän ja lisäksi tieto

jen saanti on vaikeaa. Esitetty paikallisj akelukeskuksen kiertoaika ei siis anna yhtä luotettavaa 

kuvaa kuin perinteisen kaupan osalta on saatu.

Taulukossa esitettyjen lukujen perusteella voidaan kuitenkin vetää johtopäätös, että perinteisen 

kaupan ja paikallisj akelukeskuksen kiertoaikojen välillä on selkeä ero. Tulokseen vaikuttaa to

ki ratkaisevasti myös valikoiman suuruus. Mitä suurempi valikoima on (ja mitä vähemmän sii

nä on tuoreita elintarvikkeita), niin sitä hitaammin varasto kiertää. Tässä tapauksessa sekä pe
rinteisen kaupan että paikallisj akelukeskuksen valikoima oli noin 10 000 tuotetta.

4.3.2 Kalusto

Kalustoon sidotun pääoman kustannukset muodostuvat mm. kylmälaitteisiin, hyllyihin, konei

siin, tiedonsiirtolaitteisiin ja varastonohjausjäijestelmiin sidotun pääoman korkokustannuksista 

ja poistoista. Taulukossa 4-4 esitetty perinteisen kaupan kalustamisen kustannus perustuu usei

siin toteutettuihin käytännön ratkaisuihin kun taas paikallisj akelukeskuksen kalustamisen kus

tannuksiin on käytetty Jaakolan (1999b) laskelmaa. Suurena eroavaisuutena kalustamisen kus

tannuksissa on kassatyön poistuminen siirryttäessä paikallisj akelukeskukseen (kassayön aihe

uttama kalustamisen kustannus poistuu). Toisaalta, tilalle tulee suuret varastonohjausjärjestel- 
mien aiheuttavat kustannukset.

Taulukko 4-4. Kalustamisen kustannus perinteisessä kaupassa ja paikallisjakelukeskuksessa

Loppujakelupaikka Kalustamisen kustannus (mk/m2)

Perinteinen -2 500

Dedikoitu -5 700*
*) Paikallisjakelukeskuksen kalustamisen kustannukset perustuvat Jaakolan (1999b) laskelmiin, liite 3
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4.4 Häviökustannukset

Häviökustannukset voidaan jakaa hävikki-ja puutekustannuksiin, kuten aikaisemmin luvussa 2 

esitettiin. Seuraavassa tarkastellaan näiden kustannusten muodostumista perinteisessä kaupassa 

ja paikallisjakelukeskuksessa.

4.4.1 Hävikki

Hävikkikustannukset muodostuvat näpistyksistä, hajoamisista ja vanhenemisesta. Ne il
maistaan useimmiten hävikkiprosentteina liikevaihdosta. Perinteisessä päivittäistavarakaupassa 

näpistyksen muodostavat merkittävän osan hävikistä kun taas paikallisjakelukeskuksen 

näpistyksistä johtuva hävikki on lähellä nollaa. Tämä ero johtuu pääasiassa siitä, että paikal- 

lisjakelukeskus ei ole avoin kuluttajille.

Taulukossa 4-5 ilmenee perinteisen päivittäistavarakaupan hävikki joka on luokkaa 1-2 % lii

kevaihdosta. Paikallisjakelukeskuksen hävikkiä on arvioitu käyttäen hyväksi tietoja eri keskus

liikkeiden päävarastojen hävikeistä. Lisäksi arvioon on käytetty erään paikallisjakelukeskuksen 

hävikki tietoja.

Taulukko 4-5. Hävikki loppujakelupaikoissa

............ .........
Hävikki (% liikevaihdosta)

Perinteinen 1,1-2,3

Dedikoitu ~ 0,1

4.4.2 Menetetty myynti

Puutekustannukset muodostuvat siitä, että asiakas tilaa tuotetta jota ei ole saatavilla. Näin ai

heutuu menetettyä myyntiä. Puutekustannuksiin pystytään vaikuttamaan valitulla palveluta

solla, mutta palvelutason kasvattaminen näkyy helposti suurina varmuusvarastoina ja tätä 
kautta kasvaneina pääomakustannuksina.
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Menetettyä myyntiä ei yleensä mitata, koska luotettavan tiedon saaminen on erittäin vaikeaa; 
tuotteen puuttuessa ei tiedetä ottaako asiakas tilalle substituutin, jättää tuotteen kokonaan os

tamatta vai vaihtaako hän ostospaikkaa. USA:n päivittäistavarakaupassa menetetyn myynnin 

arvioidaan vaihtelevan perinteisessä kaupassa 4 % ja 7 % välillä, kun taas paikailisjakelukes- 

kuksessa se on alle 2 % myynnistä (Reda 1998; CPFR 1999).

4.5 Kustannusten muodostuminen

Jotta saataisiin parempi kokonaiskuva em. toimintojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista 

tarkastellaan seuraavassa elektronisen päivittäistavarakaupan kustannusten muodostumista 

kahdessa eri loppujakelupaikassa. Esimerkkinä tarkastellaan kuvitteellista pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevaa päivittäistavarakauppaa, jonka 200 Mmk:n liikevaihdosta 25 % muodostuu elektro

nisesta päivittäistavarakaupasta. Tässä perinteisessä kaupassa tapahtuvan elektronisen kau

pankäynnin muodostamia logistisia kustannuksia verrataan siihen, että samansuuruinen inter

netin välityksellä tapahtuva myynti tapahtuisi dedikoidusta paikallisj akelukeskuksesta. Jotta 

yksiköt olisivat vertailukelpoisia paikallisjakelukeskuksen liikevaihdoksi oletetaan siis 50 

Mmk eli se vastaisi em. perinteisen kaupan intemet-myyntiä.

Perinteisen kaupan ohessa tapahtuville intemet-ostoksille kohdistetaan perinteisen kaupan 
kustannusten lisäksi keräilyn kustannus. Lisäksi sekä perinteisestä kaupasta että paikallisj ake

lukeskuksesta toimitettuihin kuljetuksiin tulee jakelukustannus. Ne jätämme kuitenkin 
tarkastelun ulkopuolelle yksinkertaistaaksemme esimerkkiä.

Taulukossa 4-6 on esitetty loppujakelupaikkojen merkittävimpien kustannustekijöiden osuudet 

liikevaihdosta (prosentteina) sekä vertailtu niiden eroavaisuuksia. Koska paikallisj akelukes
kuksen kustannuksista oli vaikeaa saada tietoa useista lähteistä, on ne laskettu "yläkantiin" 

(liite 4), esimerkiksi hyllytyksen nopeutumista paikallisj akelukeskuksessa ei ole otettu ollen

kaan huomioon.
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Taulukko 4-6. Arvio internet-ostoksille kohdistetuista tärkeimmistä kustannuksista (prosenttia 
liikevaihdosta) perinteisessä kaupassa ja paikallisjakelukeskuksessa (liite 4)

Kustannustekijä Perinteinen Dedikoitu
Tila -2,4 % -0,3 - 1,0%

Hyllytys ~3,8 % -3,8 %

Keräily -10,6 % -5,3 %

Kassatyö -2,6 % 0%

Hävikki 1,1 -2,3 % -0,1 %

YHTEENSÄ 20,5-21,7% 9,5 - 10,2 %

Työkustannusten (hyllytys, keräily ja kassatyö) osuus on ylivoimaisesti suurin, mutta myös ti

lakustannuksen ja hävikin osuus muodostuu merkittäväksi.

Työkustannuksissa suurimmat eroavaisuudet muodostuvat kassatyössä ja keräilyssä. Kassatyön 

poistuminen paikallisj akelukeskukseen siirryttäessä vähentää kustannuksia lähes 3 % liike

vaihdosta. Vähintään saman verran voidaan säästää keräilykustannuksissa, kun keräily suori

tetaan paikallisjakelukeskuksesta. On nähtävissä (taulukko 4-2), että paikallisjakelukeskukses

sa voidaan päästä kaksi kertaa suurempaan keräilynopeuteen kuin perinteisessä kaupassa ilman 

investointeja automaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkästään siirtämällä toiminnot paikal

lisj akelukeskukseen keräilyn kustannukset putoavat puoleen kuten taulukosta 4-6 havaitaan. 

Perinteisen kaupan osalta on esitetty hyllytyskustannusten osuus liikevaihdosta, mutta paikal

lisj akellukeskuksen osalta tätä tietoa ei ollut saatavilla. Siten molempien loppujakelupaikkojen 
hyllytyksen kustannukset asetettiin samansuuruiseksi suhteessa liikevaihtoon. Todennäköistä 

kuitenkin on, että hyllytyskustannukset tulevat pienenemään huomattavasti siirryttäessä perin

teisestä kaupasta paikallisj akelukeskukseen, koska hyllytys paikallisjakelukeskuksessa voi ta

pahtua suuremmissa erissä kuin perinteisessä kaupassa.

Tilakustannusten suuri eroavaisuus johtuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin perinteinen kauppa 

sijaitsee usein kalliissa liikehuoneistossa kun taas paikallisjakelukeskus voidaan sijoittaa taa

jaman ulkopuolelle edullisempaan varastotilaan. Toiseksi paikallisjakelukeskuksen tilankäyttö 

on huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteisessä kaupassa. Tämä kasvattaa paikallisj akelu
keskuksen keskimääräistä myyntiä / m2.
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Hävikkikustannuksissa ilmenevä merkittävä ero johtuu pääasiassa siitä, että näpistysten määrä 

vähenee olemattoman pieneksi siirryttäessä perinteisestä kaupasta paikallisjakelukeskukseen. 

Lisäksi paikallis] akelukeskuksen perinteistä kauppaa suurempi kiertonopeus vähentää pilaan
tuvien tuotteiden määrääjä alentaa siten hävikkikustannuksia.

Perinteisen kaupan intemet-ostoksille kohdistama kustannus on kokonaisuudessaan huomatta

van suuri verrattuna paikallis]akelukeskuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Tämä johtuu toi
mintatapojen välisistä tehokkuuseroista mutta myös siitä, että perinteisessä kaupassa kaikki 

kustannukset kohdistetaan tuotteille samalla tavalla riippumatta jakelukanavasta. Esitettyjen 

tulosten perusteella näyttää siltä, että perinteinen kauppa aiheuttaa intemet-ostoksille noin 10 

%:n suuruisen "ylimääräisen" kustannuksen (liikevaihdosta).

Loppu] akelupaikkaa valittaessa ei tule kuitenkaan tukeutua ainoastaan edellä esitettyihin kus

tannuseroihin, sillä ratkaiseva tekijä kannattavuuden kannalta on myös kaupankäynnin volyy

mi. Herääkin kysymys siitä, mikä olisi järkevä volyymi vaihtaa perinteisen kaupan toiminta

mallista dedikoituun paikallisjakelukeskukseen. Tätä tarkasteltaessa tulee loppu]akelupaikan 

kustannusten lisäksi ottaa huomioon myös kannattavan kotiin]akelun vaatima minimivolyymi. 

Vaikka paikallis]akelukeskuksen kannattavuusraja näyttäisikin olevan kohtalaisen korkealla, 

niin jo pienellä volyymilla voidaan päästä tilanteeseen, jossa paikallis]akelukeskuksen tehok

kuus johtaa pienempiin pienempiin tappioihin kuin perinteisen kaupan käyttö loppujakelupaik- 
kana.

Kuvassa 4-2 on vertailtu elektronisen kaupankäynnin aiheuttamia kustannuksia perinteisen 

kaupan yhteydestä, sekä kahdesta erikokoisesta paikallis] akelukeskuksesta. Perinteisen kaupan 

osalta on otettu huomioon kiinteinä kustannuksina ainoastaan kauppapaikkasovelluksen aihe
uttamat kustannukset. Muuttuvat kustannukset ovat taulukon 4-6 mukaiset. Paikallisjakelukes- 

kukselle on taulukossa 4-6 käsiteltyjen muuttuvien kustannusten lisäksi otettu huomioon ka

lustamisen, tiedonsiirron, sovelluksen, varaston ohjauksen ja tilan aiheuttamat kiinteät kustan

nukset (liite 5). Paikallis]akelukeskuksien kiinteisiin kustannuksiin on laskettu mukaan myös 

kahden henkilön palkka. Kuten kuvasta 4-2 nähdään, niin jo noin 11-13 miljoonan markan lii

kevaihdolla voidaan saavuttaa alhaisemmat kustannukset loppuj akelupaikan osalta vaihtamalla 

toiminta perinteisestä kaupasta paikallisjakelukeskukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että toiminta olisi kannattavaa. Kuvassa 4-2 ei ole otettu huomioon toiminnan suuruuden mu

kanaan tuomia etuja, jotka vaikuttavat varmasti mm. tilakustannuksiin ja keräilyn tehokkuuteen
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siten, että pienen paikallis]akelukeskuksen todelliset kustannukset ovat esitettyjä korkeammat 

ja ison yksikön puolestaan esitettyä matalammat.

Perinteisestä kaupasta

Paikallisjakelu- 
keskuksesta 400m2

Paikallisjakelu- 
keskuksesta 800m2

0.0 10.0 20.0

Liikevaihto Mmk / vuosi

Kuva 4-2. Loppujakelupaikan valinta eri liikevaihdoilla

Esimerkiksi 12 miljoonan markan liikevaihto tarkoittaisi noin 45 000 tuhannen markan myyn

tiä päivässä ja viidensadan markan keskiostoksella siis noin yhdeksääkymmentä toimitusta 
päivittäin. Tämä liitäisi työllistämään kolme jakeluautoa kokopäiväisesti (6h / päivä) mikäli 

jakeluauto pystyy pudottamaan viisi toimitusta tunnissa. Kahdentoista miljoonan markan liike

vaihto on kuitenkin niin pieni, että paikallis]akelukeskuksesta ei saada vielä kannattavaa, jo 

pelkästään ohuiden materiaalivirtojen vuoksi.

Elektronisessa päivittäistavarakaupassa voidaan saavuttaa nopeasti nykyistä toimintatapaa pie

nemmät tappiot, mutta voitolle pääseminen edellyttää siis suurempia tavaravirtoja. Liiketalo

ustieteellisen tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa (1997b) arvioitiin, että vasta 30-50 

miljoonan markan liikevaihto voisi taata elektroniseen kaupankäyntiin erikoistuneen kaupan 

(paikallis]akelukeskuksen) kannattavuuden. Tämä tarkoittaisi noin 860 - 1 430 vakioasiakkaan 
palvelemista (liite 6).



72

Yhdysvaltalainen Streamline on laskenut kannattavuusraj akseen 1 600 kotitaloutta (Progressi
ve Grocer 1999). Tällä perusteella esitetty 30-50 miljoonan markan liikevaihto ei vielä liitäisi 

kannattavaan toimintaan. Paikallis]akelukeskuksen kannattavuusraja näyttäisikin olevan lä

hempänä 100 Mmk:n suuruusluokkaa. Suurta liikevaihtoa ei kuitenkaan saavuteta hetkessä 

Suomen pienillä markkinoilla. Näin ollen kukaan ei ole tähän mennessä halunnut perustaa pai

kallis] akelukeskusta ja kantaa riskiä siitä, saavuttaako tarpeeksi suuren volyymin, jotta toiminta 

olisi kannattavaa. Tämä on johtanut tilanteeseen jossa elektronista päivittäistavarakauppaa teh

dään tappiollisesti perinteisen kaupan ohesta, koska riskiä paikallis] akelukeskuksen vaatiman 
minimikapasiteetin saavuttamisesta ei haluta ottaa.

4.6 Yhteenveto

Tässä luvussa tarkasteltiin loppu]akelupaikkojen sisäisen toiminnan tehokkuutta ja kustannuk

sia. Intemet-myynti aiheuttaa perinteisessä päivittäistavarakaupassa ja dedikoidussa paikallis- 
jakelukeskuksessa paljon samoja toimintoja, joiden tehokkuus näyttää kuitenkin eroavan toi

sistaan huomattavasti. Suurimmat kustannuserot muodostuvat keräilyssä ja kassatyössä, mutta 

myös tilakustannuksissa ja hävikissä on selkeä ero. Esitettyjä lukuja ei voida pitää tarkkoina 

arvoina, mutta niiden perusteella voidaan arvioida mitä suuruusluokkaa ovat em. toimintojen 

muodostamat kustannukset intemet-ostoksille perinteisessä kaupassa ja dedikoidussa paikal
lis] akelukeskuksessa. Esitettyjen kustannusten perusteella arvioitiin kustannussäästöjä siirryttä

essä paikallis] akelukeskus toimintaan.

Tehtyjen laskelmien perusteella noin 11-13 miljoonan markan liikevaihdolla voidaan paikal

lis] akelukeskustoiminnalla saavuttaa perinteistä kauppaa alhaisemmat kustannukset elektroni

sessa päivittäistavarakaupassa. Tämä ei kuitenkaan tee toiminnasta vielä kannattavaa, vaan sii
hen vaaditaan huomattavasti suurempi volyymi.
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5.1 Tutkimustulokset

Tutkielmani keskeisinä tuloksina voidaan pitää kahden selkeän toimintamallin identifiointia 

elektronisessa päivittäistavarakaupassa sekä tähän perustuvaa tehokkuus- ja kustannusarviota 
em. mallien loppujakelupaikkojen osalta.

Tutkimuksessa on arvioitu elektronisen kaupan vaikutusta jakelukanavarakenteisiin. Tehdyn 

tutkimuksen pohjalta on esitetty elektronisen päivittäistavarakaupan mallit - välitysmalli ja ka- 

navamalli - jotka auttavat arvioimaan elektronisen kaupankäynnin tuomaa lisäarvoa jakeluket

jussa. Lisäksi esitettyjen toimintamallien avulla voidaan arvioida elektronisen päivittäistavara

kaupan tulevaisuuden kehitystä. Toisena merkittävänä tutkimustuloksena voidaan pitää arviota 

em. toimintamallien tehokkuus- ja kustannuseroista loppujakelupaikan osalta. Tutkimuksessa 

on otettu huomioon relevantteina kustannuksina tila-, työ-, sitoutuneen pääoman- ja häviökus- 

tannukset. Tutkimuksen mukaan elektronisen päivittäistavarakaupan toteuttaminen perinteisen 

kaupan yhteydessä aiheuttaa noin kaksi kertaa enemmän kustannuksia kuin suoritettuna dedi- 

koidusta paikallisjakelukeskuksesta, edellyttäen että volyymi on riittävä. Paikallisjakelukes- 

kuksen toiminta keräilypisteenä näyttää muodostuvan perinteistä kauppaa tehokkaammaksi 

vasta noin 11-13 Mmk:n liikevaihdolla.

Tutkittujen elektronisten päivittäistavarakauppojen toimintojen pohjalta luotu viitekehys antaa 

hyvän perustan tarkastella nykyisiä toimintamalleja sekä arvioida tulevaisuutta. Viitekehystä 

rakennettaessa on jouduttu tekemään yksinkertaistuksia, joten kaikki esitetyt ominaisuudet ei

vät päde jokaiselle olemassaolevalle elektroniselle päivittäistavarakaupalle. Viitekehys ei kata 

myöskään kaikkia mahdollisia toimintatapojen välisiä eroavaisuuksia vaan ainoastaan oleelli

simmat poikkeavuudet. Suurempi epävarmuus liittyy tehtyyn tehokkuus- ja kustannusarvioon. 

Sitä tehtäessä on jouduttu tukeutumaan varsin suppeaan lähdeaineistoon ja tekemään näiden 

perusteella yleistyksiä. Tämä oli ongelmana erityisesti tutkittaessa kanavamallin mukaista toi

mintatapaa ja sen aiheuttamia kustannuksia, koska tällaista toimintamallia noudattavia yrityk
siä on vielä vähän ja tiedon saanti oli vaikeaa.
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5.2 Tulosten arviointi

Tutkimuksen tuloksena saadut elektronisen päivittäistavarakaupan toimintatavat eivät ole ai

noita tapoja toimia vaan äärimuotoja. Siten on todennäköistä, että kehitys saattaa muokata 

markkinoille myös esitettyjen mallien välimuotoja.

Esitetty kustannusarvio elektronisen päivittäistavarakaupan toteutuksesta perinteisen kaupan 
yhteydessä sekä paikallisjakelukeskuksessa antaa kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa loppujake- 

lupaikkojen kustannukset ovat. Saatujen tulosten perusteella olennaisia tekijöitä kustannuseroa 

tarkasteltaessa olivat tilan käyttö, keräilyn nopeus, kassatyöskentely ja hävikki. Erityisesti ke

räilyn tehokkuuteen panostamalla voitaisiin alentaa kokonaiskustannuksia molemmissa toi

mintatavoissa huomattavasti. Saatujen tulosten perusteella perinteisen kaupan kaikkien toi

mintojen kohdistaminen sellaisenaan intemet-ostoksille vääristää tuotteiden hintaa. Molempien 

esitettyjen mallien toimintaa vaikeuttaa kysynnän epätasaisuus ja nimikkeiden suuri määrä. 

Nämä ovat ongelmana erityisesti perinteisessä kaupassa

Tämä tutkimus osoittaa sen, että volyymin ollessa riittävä elektronisen päivittäistavarakaupan 

toteuttaminen dedikoidusta paikallisjakelukeskuksesta on selkeästi kustannustehokkaampaa 

kuin perinteisen kaupan yhteydestä. Tutkimuksen perusteella on esitetty arvio, jonka mukaan 

jo noin 11-13 miljoonan markan liikevaihdolla päästäisiin paikallisjakelukeskustoiminnalla pe

rinteistä kauppaa pienempiin kustannuksiin elektronisessa päivittäistavarakaupassa. Esitettyä 

arviota voidaan pitää kaupan kannalta merkittävänä suunniteltaessa investointeja elektroniseen 

päivittäistavarakauppaan. Toimintatavan valinnassa tulisi ottaa huomioon myös toiminnan ta

voitteet eli nähdäänkö elektroninen kauppa ainoastaan perinteisen kaupan pienivolyymisena 

lisäarvopalveluna vai halutaanko siitä muodostaa yrityksen ydinliiketoimintaa.

Tutkimuksen tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita antaen kuvan elektronisen päivittäistava

rakaupan olemassa olevista malleista sekä arvion näiden mallien loppuj akelupaikkoj en logisti
sesta tehokkuudesta ja kustannuksista.
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6 Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin elektronisen päivittäistavarakaupan toimintamalleja ja niiden 

vaikutusta jakelukanavarakenteisiin. Aihetta lähestyttiin tutustumalla ensin Suomen päivittäis

tavarakaupan nykytilaan ja sen jakeluratkaisuihin sekä käymällä läpi kustannusten syntyä ja

kelukanavassa transaktioteorian avulla. Tutkimuksessa etsittiin selkeitä toimintamalleja elekt

roniselle päivittäistavarakaupalle, vertailtiin löydettyjen mallien toimintaa, sekä pyrittiin arvi

oimaan näiden tehokkuus-ja kustannuseroja loppujakelupaikkojen osilta.

Tutkimuksen tuloksena identifioitiin kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa tapaa toteuttaa elekt

ronista päivittäistavarakauppaa. Näiden toimintatapojen eroavaisuudet ja soveltuvuudet erilai
siin ympäristöihin tuotiin selkeästi esille tarkastelemalla esitettyjä malleja sekä palvelun taijo- 

ajan, toimittajan että asiakkaan näkökulmista. Lisäksi vertailtiin esitettyjen toimintamallien vä

lisiä logistisia kustannuksia loppuj akelupaikan osalta. Merkittävimmät erot toimintamallien 

välillä muodostuivat tila-, keräily-, kassatyö-ja hävikkikustannuksissa.

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että elektronisen kaupankäynnin toteutus kanavamallin 

mukaisesta paikallisj akelukeskuksesta on huomattavasti tehokkaampaa kuin välitysmallin mu

kaisesti perinteisen kaupan yhteydestä. Tarkasteltaessa ainoastaan loppuj akelupaikan tehok

kuutta voidaan suositella elektronisen päivittäistavarakaupan toteutusta perinteisen kaupan yh

teydestä lisäarvopalveluna niin kauan kunnes siitä ollaan valmiita muodostamaan yrityksen 

ydinliiketoimintaa. Tällä hetkellä perinteisen kaupan kohdistamat suuret kustannukset intemet- 
ostoksille hidastavat elektronisen päivittäistavarakaupan kehitystä. Kustannustehokkuuden 

saavuttaminen edellyttäisi toiminnan siirtämistä paikallisjakelukeskukseen. Vaikka paikallisj a- 

kelukeskustoimintaan voidaan siirtyä kohtalaisen pienin investoinnein ja saavuttaa perinteistä 

kauppaa alhaisemmat kustannukset keäilypisteenä jo noinll-13 Mmk:n liikevaihdolla edellyt
tää paikallisj akelukeskustoiminnan kannattavuus kuitenkin huomattavasti suurempaa volyy

mia, jonka saavuttamisen epävarmuus muodostaa riskin siirtyä tähän toimintatapaan.

Elektronisesta kaupankäynnistä tehdyt tutkimukset eivät juuti käsittele logistiikkaan liityviä 
ongelmia, vaan toteavat vain niiden olemassa olon. Tämä tutkimus käsittelee elektronisen päi

vittäistavarakaupan logistiikkaa erityisesti loppuj akelupaikan osalta ja auttaa näin ymmärtä

mään elektronisen kaupan toimintatapoja koko jakeluketjun osalta. Tutkimus antaa perusteet
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elektronisen kaupan ja erityisesti elektronisen päivittäistavarakaupan toimintamallien ja kus

tannusrakenteen ymmärtämiseksi. Yhdistettynä tuleviin tutkimuksiin toimittajien jakelusta se

kä kotiin kuljetuksesta voidaan tämän tutkimuksen avulla muodostaa kuva koko elektronisen 

päivittäistavarakaupan jakeluketjun toiminnasta ja kustannusten muodostumisesta.

Jotta elektronisen päivittäistavarakaupan kokonaistehokkuus ja -kustannukset saataisiin selvil

le, molempien toimintatapojen osalta tulisi tarkastella koko jakeluketjua aina tuottajalta loppu- 
kuluttajalle saakka. TAI Tutkimuslaitoksen Intertrade-projektissa tarkastellaan myös tuottajien 

ja teollisuuden jakelua sekä loppujakelupaikasta tapahtuvaa kotiinjakelua. Näin koko jakelu

ketju huomioon ottamalla pyritään muodostamaan kuva elektronisen päivittäistavarakaupan 

jakeluketjun kokonaiskustannuksista.

Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen toimintamallien, niiden tehokkuuden ja kustannusten lisäksi 

olisi mielenkiintoista tutkia kuinka elektronisen kaupan palvelutasoa voidaan parantaa teke

mällä muutoksia jakeluketjussa ja sitä, kuinka erilaiset kuluttajat arvostavat erilaisia palveluita 
elektronisessa kaupassa.
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Yhdysvaltalaisten elektronisten päivittäiskauppojen hintavertailua

Eri elektronisten päivittäistavarakauppojen vertailu on tehty mahdollisimman vaikeaksi mm. 
tekemällä erikokokoisia kuluttajapakkauksia ja suosimalla omia tuotemerkkejä. Seuraava 
vertailu on tehty tuotteiden osalta, jotka löytyvät täsmälleen samanlaisina. Lopputulokseen 
pitää suhtautua varauksella ja pitää sitä lähinnä suuntaa-antavana.

Tuote

Hinta ($)

Peapod Streamline HomeRuns

Coke classic 2 Itr
Pepsi diet 12 pack
Lipton tea 100 bags
Maxwell House Instant Coffee 12 oz.
Low fat Milk 1/2 GAL

Danon vanilla yogurt 8 oz.
Land О Lakes light butter 8 oz. 
Brown eggs, large 1 doz.
Gerber rice cereal, baby food 8 oz. 
Nabisco Cookies Fig Newtons 16 oz. 
Pringles potato chips original 7 oz. 
Franco American spaghetti 15 oz.

Bananas (each)
Granny Smith apples (each)
Fuji apples (each)
Oranges (each)

Charmin tissue, 4 rolls 
Dow bathroom cleaner 25 oz.

Yhteensä
Hintaindeksi

Halvin tuote (kpl)

0.79* 1.29 1.19
3.99 2.99 3.99
4.19 2.49 3.29
6.49 5.99 6.98
1.03 1.74 1.39

0.50 0.59 0.65
2.69 2.19 2.39
1.50 1.29 1.59
1.77 1.29 1.25
3.39 3.29 2.99
1.39 1.39 1.49
0.89 0.59 0.69

0.33 0.25 0.23
0.30 0.45 0.49
0.75 0.50 0.59
0.50 0.49 0.89

4.29 3.79 3.99
2.95 2.99 2.99

36.95 33.60 37.07
110 100 110

5 11 3

*) tarjoushinta
Lähteebwww.peapod.com, www.streamline.com,www.homeruns.com (luettu 5.5.1999)
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Maksimi säilytyslämpötilat elintarvikkeille (Pelkonen 1995; Fieandt 1992)

• Helposti pilaantuvat elintarvikkeet +8 °C
nestemäiset maitotuotteet, kypsymätön juusto jne.

• Tuore kala, mäti ja äyriäinen +0...3 °C

• Tuoresuolattu, savustettu yms. kala uo00+

• Liha-ja lihajalosteet +6 °c

• Pakasteet ( ei jäätelö) иo00

(kuljetuksessa enintään -15 °C astetta)

• Jäätelö -18 °C
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Paikallisjakelu keskuksen kalustamisen kustannusarvio (Jaakola 1999b)

Liikevaihto 70 Mmk
Pinta-ala 800 m2

Kylmätilat 420 000 mk
(40 m2 pakkanen ja 200 m2 kylmä)
Hyllyt 1 000 000 mk
Tiedonsiirtolaitteet 1 200 000 mk
V arastonohj ausj äij estelmä (WMS) 2 000 000 mk
YHTEENSÄ 4 620 000 mk, alv 0%
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Logististen kustannusten laskentaperusteet 

Perustiedot:

Perutietoihin perinteiseksi myymäläksi on valittu kuvitteellinen 4 000 m2 kokoinen perinteinen 
kauppa, jonka liikevaihtoa on arvioitu käyttäen hyväksi tietoa keskimääräisestä myynnistä / m2 
pääkaupunkiseudulla. Lasketut logistiset kustannukset esitetään prosentteina liikevaihdosta.

Perinteinen myymälä Dedikoitu
paikallisj akelukeskus

Liikevaihto 200 Mmk 50 Mmk
Pinta-ala 4 000 m2 400 m2

Laskelmissa on ollut lähtökohtana se, että huomioon otetaan molemmissa malleissa paras 
mahdollinen toimintatapa joka ei edellytä varaston automatisoimista. Paikallisjakelukeskuksen 
kustannukset on arvioitu yläkanttiin.

Elektronisen kaupan on oletettu olevan 25 % liikevaihdosta, joka on havaittu olevan 
mahdollista käytännössä. Dedikoidun jakelukeskuksen pinta-alaksi on valittu 2/5 perinteisen 
kaupan pinta-alasta.

Tilakustannukset:

Elektronisen kaupan osuus 50 Mmk (25 %) 50 Mmk
ja sen vaatima pinta-ala 1 000 m2 (25 %) 400 m2

Perinteisen kaupan tilakustannuksena pääkaupunkiseudulla on käytetty arviota 100 mk/m2. 
Dedikoitu paikallisj akelukeskus voidan toteuttaa varastotilasta, jonka keskimääräinen vuokra 
pääkaupunkiseudulla on noin 30 mk/m2 (Jaakolal999a).

Perinteinen myymälä: (4000m2 x 0,25 x 100mk/m2 x 12kk) / (200 Mmk x 0,25) = 0,0240 eli
2,4 % liikevaihdosta.

Mikäli perinteinen kauppa muutetaan paikallisj akelukeskukseksi laskee tilakustannuksen suhde 
liikevaihtoon huomattavasti, koska samaan tilaan voidaan "varastoida" enemmän tavaraa.

Dedikoitu paikallisjakelukeskus: (400m2 x 100mk/m2 x 12kk) / 50 Mmk = 0,096 eli 1 %
liikevaihdosta.

Mikäli paikallisj akelukeskus siirretään liikehuoneistosta varastotilaan, voidaan saavuttaa vielä 
alhaisemmat kustannukset:
Dedikoitu paikallisj akelukeskus : (400m2 x 30mk/m2 x 12kk) / 50 Mmk = 0,0028 eli 0,3 %
liikevaihdosta.



Työkustannukset:

Hyllytyksen osalta on otettu huomioon perinteisen kaupan hyllytyskustannus (3,8 %), koska 
paikallisjakelukeskuksen osalta ei tietoa ollut saatavissa. Hyllytyksen kustannukset 
paikallisj akelukeskuksessa lienevät kuitenkin todellisuudessa huomattavasti pienemmät 
paikallisj akelukeskuksessa kuin perinteisessä kaupassa.

Keräilyn kustannukset on laskettu siten, että se tehdään manuaalisesti joko perinteisestä 
kaupasta tai dedikoidusta paikallisj akelukeskuksesta. TAI Tutkimuslaitoksessa tehdyn 
ostoskorianalyysin perusteella keskimääräisen rivin hinta on noin 10 mk. Tämä ei ole 
kuitenkaan kiinteä vaan keskimääräisen ostoksen kasvaessa rivin arvo nousee. Seuraavassa 
laskelmassa on käytetty arvoa 10 mk/rivi eli 50 Mmk:n liikevaihdolla keräiltävien rivien 
lukumäärä on 5 miljoonaa kappaletta. Keräystyön kustannukseksi on arvioitu 85 mk/h 
henkilöstösivukuluineen. Työaika on 7,5 h, josta tehokas keräilyaika on 6h / päivä ja 22 päivää 
/kk.

Perinteinen myymälä:[(5 000 000 / 100 riviä per h) x (7,5h/6h) x 85 mk/h] / 50 Mmk = 
0,1063 eli 10,6 % liikevaihdosta

Dedikoitu paikallisj akelukeskus : [(5 000 000 / 200 riviä per h) x (7,5h / 6h) x 85 mk/h] / 50 
Mmk = 0,0531 eli 5,3% liikevaihdosta

Sitoutuvan pääoman korkokustannukset:

Tuotteisiin sitoutuvan pääoman kustannusten laskemiseen on käytetty kiertoaikojen keskiarvoa 
(12) pääkaupunkiseudulla sijaitsevien 5 eri kaupan osalta. Paikallisj akelukeskuksen kiertoaika 
on benchmarkattu Streamlinilta ja on arvoltaan 7. Sitoutuneen pääoman korkokustannuksen 
laskemisessa on käytetty 8 %:n korkoa.

Perinteinen myymälä: [(12/365) x 200 Mmk x 0,08] / 200 Mmk = 0,00263 eli 0,26 % 
liikevaihdosta
Dedikoitu paikallisj akelukeskus : [(7/365) x 50 Mmk x 0,08] / 50 Mmk = 0,0015 eli 0,15 % 
liikevaihdosta

Kalustoon sidotun pääoman kustannuksissa on perinteisen kaupan osalta käytetty arvoa 2 500 
mk/m2 ja dedikoidun paikallisj akelukeskuksen osalta arvoa 5 750 mk/m2 (Jaakola 1999b). Näin 
ollen kaikki paikallisj akelukeskuksen kalustoon sitoutuva pääoma on oletettu muuttuvaksi 
yksinkertaistaaksemme sitoutuvan pääoman korkokustannusten laskemista. Laskettaessa 
sidotun pääoman kustannuksia on kaluston käyttöiäksi arvioitu 5 vuotta ja poistot tapahtuvan 
tasapoistoin.

Perinteinen myymälä: {[(4000 m2 x 2 500 mk/m2) / 5 a] x 0,08} / 200 Mmk = 0,0008 eli 0,08 
% liikevaihdosta.

Dedikoitu paikallisj akelukeskus : {[(400 m2 x 5 750 mk/m2) / 5 a] x 0,08 } / 50 Mmk = 
0,0007 eli 0,07% liikevaihdosta.



Nähdään, että kalustoon sidotun pääoman kustannukset ovat erittäin pieni osuus kustannuksista 
ja näin ollen myös liikevaihdosta. Koska kalustamisen kustannus on samaa suuruusluokkaa 
sekä perinteisessä kaupassa että paikallisj akelukeskuksessa ei poistoja ole otettu huomioon 
relevantteina kustannuksina tässä vaiheessa (huomioidaan myöhemmin laskettaessa pelkän 
paikallisj akelukeskuksen kiinteitä perustamiskustannuksia).

Häviökustannukset:

Tarkastellut perinteisen kaupan häviökustannukset vaihtelivat 1,1 % ja 2,3 % välillä 
liikevaihdosta. Paikallisj akelukeskuksen hävikkiä arvioitaessa on käytetty erään 
paikallisj akelukeskuksen hävikkiä sekä päivittäistavaratukkukauppoj en hävikkiä. Näin 
päädyttiin lukuun 0,1 % liikevaihdosta.

Perinteinen myymälä: 1,1 - 2,3 % liikevaihdosta.
Dedikoitu paikallisjakelukeskus: 0,1 % liikevaihdosta.
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Laskelmat kustannuksista eri loppujakelupaikoissa

1) Muuttuvat kustannukset, osuus liikevaihdosta (käytetty keskiarvoja), liite 4 + sivu 69

Perinteinen:

Tila 2,4 %
Hyllytys 3,8 %
Keräily 10,6 %
Kassatyö 2,6 %
Hävikki______ 1,7 %
Yhteensä 21,1 % liikevaihdosta

Paikallisjakelukeskus:

Hyllytys 3,8 %
Keräily 5,3 %
Hävikki_________0,1 %
Yhteensä 9,2 % liikevaihdosta (tilakustannus kiinteissä)

2) Kiinteät kustannukset (kalusto + tiedonsiirto + sovellus + varastonohjaus + tila 30 mk / m2 
+ 2 kahden henkilön palkka 20 000 mk / kk sivukuluineen), liitteet 3 ja 4

Perinteinen: 60 000 mk (sovellus)

Paikallis) akelukeskus :
400 m2: 400 m2 [(1 420 000 mk / 800 m2) / 5 vuotta + 30 mk / m2 x 
12kk] + 3 200 000 mk / 5 + 60 000 mk / 5 + 20 000 mk x 12 kk x 2 = 
1 418 000 mk

800 m2: 800 m2 [(1 420 000 mk / 800 m2) / 5 vuotta + 30 mk / m2 x 
12kk] + 3 200 000 mk / 5 + 60 000 mk / 5 + 20 000 mk x 12 kk x 2 = 
1 704 000 mk



Loppujakelupaikkojen kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä eri liikevaihdoilla:

Lv. Perint
Pj k
400 m2.

Pjk. 
800 m'

0.0 0.06 1.42 1.70
1.0 0.27 1.51 1.80
2.0 0.48 1.60 1.89
3.0 0.69 1.69 1.98
4.0 0.90 1.79 2.07
5.0 1.12 1.88 2.16
6.0 1.33 1.97 2.26
7.0 1.54 2.06 2.35
8.0 1.75 2.15 2.44
9.0 1.96 2.25 2.53

10.0 2.17 2.34 2.62
11.0 2.38 2.43 2.72
12.0 2.59 2.52 2.81
13.0 2.80 2.61 2.90
14.0 3.01 2.71 2.99
15.0 3.23 2.80 3.08
16.0 3.44 2.89 3.18

Taulukon luvut Mmk.
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Arvio asiakasmääristä

Arvioidaan asiakasmäärä 30 ja 50 miljoonan markan liikevaihdoilla toimivalle 
paikallisjakelukeskukselle seuraavin tiedoin / olettamuksin:

• Vuodessa elintarvikkeisiin kulutetaan keskimäärin 10 300 mk/ hlö 
(AC Nielsen 1998)

• Perheessä 4 henkilöä

• Ostoksista 85 % suoritetaan ko. paikallisjakelukeskuksesta

30 Mmk: 30 000 000 / (10 300 x 4 x 0,85) = 857 asiakasta

50 Mmk: 50 000 000 / (10 300 x 4 x 0,85) = 1 428 asiakasta


