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Muotikaupan kansainvälistymisen motiivien vaikutusta operaatiomuodon 

valintaan on aikaisemmin tutkittu niukasti.  Tutkijoiden painopiste on ollut 

lähinnä kansainvälistymisen motiivien selvittämisessä ja eri operaatio-

muotojen soveltuvuuden analysoimisessa.   

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on esittää, miten muotikaupan kansain-

välistymisen motiivit vaikuttavat operaatiomuodon valintaan suomalaisen 

yrityksen näkökulmasta.  Teorialähtöisen kvalitatiivisen case-tutkimuksen 

primääriaineisto kerättiin teemahaastatteluin Venäjälle kansainvälistymis-

tä pohtivasta yrityksestä. 

Tutkimustulokset todistavat muotikaupan kansainvälistymisen motiivien 

vaikuttavan merkittävästi operaatiomuodon valintaan, mutta motiivien 

ohella vaikuttavat myös muut tekijät, tärkeimpinä kontrollin tarve ja koh-

demaan markkinaolosuhteet.  Lisäksi keskeisenä vaikuttavana tekijänä 

on huomioitava valikoiman sopeutustarve kohdemarkkinoilla. 

Tulokset osoittavat motiivien sekä muiden tekijöiden ja operaatiomuodon 

valinnan välisen, kontekstisidonnaisen, kausaalisuhteen lisäksi karkealla 

tasolla vaikuttavien tekijöiden keskinäistä tärkeysjärjestystä ja vaikutusas-

tetta operaatiomuodon valintaan. 
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Studies on the effect of the motives on the market entry mode choice in 

the internationalisation of fashion retailing have been rather limited so far. 

Academic research has mainly concentrated upon the motives of interna-

tionalisation and the entry mode strategies available to fashion retailers.   

The aim of this Master’s thesis is to present how internationalisation mo-

tives of Finnish fashion retailers influence the market entry mode choice.  

The study adopts a theory-based, qualitative approach in the form of a 

case study of a Finnish fashion retailer who is considering expanding into 

Russia.   This involved theme interviews with the management of the 

company.  

The fundamental findings of this research prove the significant effect of 

the internationalisation motives on the market entry mode. However, 

there are also other important factors like the need for the control and the 

marketing circumstances in the country concerned.  Besides the require-

ments to adjust the concept to market conditions should not be ignored. 

In addition to highlighting the contextual, causal relation of the motives 

and other factors to the operation mode choice, the importance and influ-

ence of these factors are evaluated.  
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1  JOHDANTO 
 

 

1.1 Taustaa 

 

Työn tarkoituksena on tutkia muotikaupan kansainvälistymisen motiivien 

vaikutusta operaatiomuodon valintaan suomalaisen yrityksen, SOK:n, nä-

kökulmasta.  Tutkimuksen lopputuloksena tunnistetaan SOK:n muotikau-

pan kansainvälistymisen motiivit ja niiden perusteella yritykselle parhaiten 

soveltuvat operaatiomuodot sekä markkinoille mentäessä että kansainvä-

listymisen seuraavassa vaiheessa. 

SOK ei ole vielä tehnyt suunnitelmia muotikaupan kansainvälistämiseksi, 

joten kansainvälistymisen motiivien ja parhaiten soveltuvan operaatio-

muodon selvittämisestä on hyötyä, kun kansainvälistyminen tulee mah-

dollisesti ajankohtaiseksi.  Lisäksi tutkimusongelma valittiin sen takia, että 

pro gradu -työn osaksi tulevan kirjallisuuskatsauksen perusteella on sel-

keästi nähtävissä, ettei motiivien vaikutusta operaatiomuotojen valintaan 

ole riittävästi tutkittu.  Monet vähittäiskauppaa tutkineet tutkijat nimeävät 

alueen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi jatkotutkimuskohteeksi. 

Muotikauppa-käsitteeseen sisältyy tässä työssä myös kosmetiikka, koska 

se ainakin Suomessa tilastoidaan muotikauppaan kuuluvaksi.  SOK:n 

Emotion-ketjulla (kosmetiikan ja naisten aluspukeutumisen erikoisliikeket-

ju) voisi olla hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti, esimerkiksi 

Venäjällä, joka on valittu tutkimustyöhön kohdemarkkina-alueeksi.  Mark-

kina-alueen valintaa perustellaan sillä, että SOK:lla on siellä jo muuta lii-

ketoimintaa, markkina on kooltaan ja mahdollisuuksiltaan erittäin kiinnos-

tava ja toisaalta SOK:n yritysrakenteen takia kansainvälistyminen muual-

le, kuin lähialueille on äärimmäisen epätodennäköistä. 

Tutkittavan aiheen taustalla on joitakin propositioita, perusolettamuksia.  

Suomen pienuus ja kotimarkkinatilanne, jossa ulkomaiset muotiketjut ovat 
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saavuttaneet hyvää menestystä, vaikuttaa yritysten halukkuuteen kan-

sainvälistyä.  Muotikaupassa menestymiseksi on tunnettava hyvin ne 

markkinat, joille aiotaan mennä; kulutuskäyttäytyminen ja muotitrendien 

seuranta sekä niiden leviämisen nopeus vaihtelee huomattavasti eri 

maissa.  Myös kulttuurilla on muotitrendien omaksumiseen vaikutusta.  

Alalle on ominaista tiukkojen ketjukonseptien luominen ja niiden pilotointi 

esimerkiksi yhden myymälän avulla ulkomailla.  Ulkomaiset markkinat ja 

kulttuuri voivat asettaa rajoituksia myös mahdollisuudelle päättää vapaasti 

operaatiomuodosta.  Jos rajoituksia ei ole, yrityksen vakavaraisuus vai-

kuttaa usein siihen, että operaatiomuodoksi valitaan suora investointi.   

Suoran investoinnin avulla uskotaan voitavan suojella brändiä tiukemmin 

kuin muissa operaatiomuodoissa, ja samalla määräysvalta ja kontrolli säi-

lyvät kokonaan ko. yrityksellä.  Muotikauppa sitoo varastojen muodossa 

varsin paljon pääomaa, ja todennäköisesti se on yksi syy siihen, että eri-

tyisesti isoille liikkeille, kuten tavarataloille, valitaan operaatiomuodoksi 

kansainvälisillä markkinoilla usein suora investointi.  Suomalaisista yrityk-

sistä näin on toiminut esimerkiksi Stockmann sekä Venäjällä että Baltian 

maissa. 

Muotikauppaa, omana vähittäiskaupan sektorinaan, on toistaiseksi tutkittu 

varsin vähän, ja siksi erityisesti siitä kehitettyjä teorioita tai malleja on ra-

jallinen määrä ja nekin näyttävät syntyneen vasta muutaman viimeisen 

vuoden aikana. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Pro gradu -työn päätutkimuskysymys on muotoiltu seuraavasti:  

Miten muotikaupan kansainvälistymisen motiivit vaikuttavat operaatio-

muodon valintaan? 
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Alatutkimuskysymykset tukevat päätutkimuskysymystä:  

Mitkä ovat muotikaupan kansainvälistymisen motiiveja? 

Mitkä muut tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan? 

- yrityksen profiili 

- resurssit 

- riskinottohalu/kyky 

- kontrollin tarve 

- markkinaolosuhteet; empiriaosassa valittuna kohdemarkkinana Ve-

näjä. 

Mitkä ovat muotikaupalle yleiset operaatiomuodot kansainvälistymisessä? 

Empiirisessä osassa case-yrityksenä tutkitaan Emotion-ketjua ja sen 

mahdollista kansainvälistymistä Venäjälle. 

 

1.3 Kirjallisuuskatsaus 

  

Aiheesta löytyy akateemista tutkimusta kohtuullisesti.  Tutkimus oli 1990-

luvulla enimmäkseen kuvailevaa ja empiiristä luonteeltaan.  Painopiste oli 

kansainvälisen vähittäiskaupan laajuudessa (scale) ja kattavuudessa 

(scope).  Tutkimuksen kohteina olivat 90-luvulla erityisesti motivaatioteki-

jät, laajentuminen maantieteellisesti, kasvustrategiat ja varsinkin yksittäis-

ten yritysten kansainvälistymiskokemukset.   

Kuitenkin Dohertyn (2000) mukaan nimenomaan muotikaupan osalta tut-

kimusta on tehty niukasti, vaikka akateeminen kiinnostus sitä kohtaan on-

kin lisääntynyt.  Muotikaupan kansainvälistymistä on tutkittu 1990-luvun 

loppupuolella erityisesti Iso-Britanniassa, mutta operaatiomuotostrategioi-

den tutkimista on suuresti laiminlyöty.  Tämä on herättänyt ihmetystä, 
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koska juuri muotikauppa on Iso-Britannian vähittäiskaupan sektoreista 

kansainvälistynein. 

Vähittäiskaupan kansainvälistymistä kuvaavassa kirjallisuudessa on 

avainteemana ollut kansainvälisen vähittäiskaupan motiivit.  Prosessia 

alettiin ymmärtää 1970-luvulla ja sen jälkeen kansainvälinen toiminta alkoi 

lisääntyä Iso-Britanniassa.  Tuolloin tutkimustyö tehtiin havainnoimalla.  

Vasta 1990-luvulla alettiin empiirisesti testata joitakin olettamuksia, jotka 

oli hyväksytty kansainvälisestä vähittäiskaupasta tehdyn kirjallisuuden pii-

rissä, ja tämä johti vähittäiskaupan kansainvälistymisprosessin konsep-

tointiin ja kansainvälistymisen taustalla olevien, kansainvälistymisen 

käynnistävien tekijöiden ymmärtämiseen. (Hutchinson, K., Alexander, N. 

Quinn, B. & Doherty, A-M. 2007.) 

Palmer ja Quinn (2005) jakavat kirjallisuuden pääteemat neljään kategori-

aan: kansainvälistymisen prosessi (määritelmä, motiivit, markkinatila 

(spatial), strategiat), operointiin liittyvät ulottuvuudet (hankinta, hinnoittelu, 

positiointi, brändi, organisaatiokäyttäytyminen, logistiikka), yrityksen sisäi-

set ja yritysten väliset suhteet (yrityksen hallinnointi, taloudellinen suoriu-

tuminen, kaupan ja tavarantoimittajien väliset suhteet) ja kansainvälisty-

misestä vetäytymisen prosessi (strateginen vetäytyminen, pakotettu ve-

täytyminen, määritelmä). 

Dawson (1994) teki Euroopan vähittäiskaupasta saamansa informaation 

perusteella tulkinnan, jonka mukaan 2/3 kansainvälistä liiketoimintaa har-

joittavista yrityksistä toimii non-food- sektorilla ja 70%:a kaupan kansain-

välisestä liiketoiminnasta kattavat yritykset kolmesta maasta: Ranskasta, 

Saksasta ja Iso-Britanniasta.  Non-food- sektorilla on laajentuminen jonkin 

verran helpompaa, kun esim. kulttuurierot eivät vaikuta niin voimakkaasti 

kuin ruokakaupassa.  Dawson (1994) toi myös esille non-food- sektorin 

kansainvälistymiseen vaikuttavia menestystekijöitä.  Nimenomaan eu-

rooppalaisen muotikaupan piirissä näyttäisi sekä kulttuurillisella, että 

maantieteellisellä läheisyydellä olevan tärkeä rooli kohdemarkkinamaan 
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valinnassa.  Maantieteellisen läheisyyden merkitys on huomattava erityi-

sesti ensimmäistä kertaa ulkomaiselle markkina-alueelle mentäessä ja 

kulttuurillinen läheisyys alkaa vaikuttaa seuraavien kansainvälistymisvai-

heiden yhteydessä.  (Waarts & Everdingen 2006.) Joissain tapauksissa 

kulttuurilliset erot voidaan nähdä ongelmallisina, mutta maantieteellisestä 

etäisyydestä ei arvioiden mukaan ole haittaa (Swoboda & Anderer 2008). 

Avaintekijöitä kaupan kansainvälistymisprosessissa ovat johtamisproses-

sin ja muiden prosessien sopeuttaminen vieraan maan kulttuuriin sekä 

johdon tahtotila ja kyky toimia kansainvälisesti. Yritykset eivät useinkaan 

tiedosta kansainvälistymisprosessin vaikutuksia ja yritykselle tuomaa ar-

voa. (Dawson 1994.) 

Teoreettisia malleja liittyen erityisesti vähittäiskaupan ja varsinkin muoti-

kaupan kansainvälistymiseen on kehitetty varsin vähän. 

Dawson (1994) on tutkinut kaupan alan kansainvälistä liiketoimintaa ja 

nostaa esille kansainvälistymisen motiivina etenkin Dunningin 1980-

luvulla kehittämän OLI-mallin, Johansonin ja Mattssonin verkostomallin 

sekä transaktiokustannusmallin.  Kuitenkin Dawson (1994, 2006) toteaa, 

että kaupan kansainvälistymisen prosessi eroaa suuresti teollisuuden 

vastaavasta prosessista, ja siksi pääosin teollisuuden pohjalta kehitettyjä 

viitekehysmalleja on varsin vaikeaa soveltaa vähittäiskaupan kansainvä-

listymiseen.  Myös Doherty (2000) ja Wigley ja Moore (2007) nojaavat 

samaan käsitykseen tutkiessaan vähittäiskaupan operaatiomuotojen va-

lintaan vaikuttavia tekijöitä (Doherty, 2000) ja kansainvälisen muotikaupan 

menestystekijöitä (Wigley & Moore 2007).  Doherty (2000) pyrkii selittä-

mään Jensenin ja Mecklingin 1976 kehittämän agenttiteorian avulla vähit-

täiskaupan franchising- toimintaa: prosessia ja liiketoiminnan johtamista.  

Agenttiteorian peruslähtökohdat ovat tiedon epäsymmetrisyys, monito-

rointikustannukset, moraaliset riskit / uhat ja opportunismi.  Wigley ja 

Moore (2007) esittävät, että agenttiteorian mukaiset tehokkaat agenttisuh-

teet saattavat edistää muotikaupan menestymistä kansainvälisesti ope-
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raatiomuodosta riippumatta.  Keskitetty, voimakas johtaminen ja kontrol-

lointi sekä jatkuva kommunikointi ovat keskeisiä tekijöitä Wigleyn ja Moo-

ren (2007) mukaan.   

Kansainvälisen vähittäiskaupan franchisingin viitekehykseksi on toistai-

seksi tarjolla ainoastaan agenttiteoria.  Doherty (2007a) kuitenkin toteaa 

tutkimustulostensa perusteella, että taloudellisten resurssien saatavuus 

näyttäisi toimivan motiivina franchise-mallin valinnalle operaatiomuodoksi 

kansainvälistymisessä ja siksi resurssien allokointi -teoria mahdollisesti 

soveltuisi myös kansainvälisen franchisingin selittämiseen.   

Hutchinson ym. (2007) kehittivät viitekehysmallin pienempien yritysten 

kansainvälistymiseen liittyvästä päätöksenteosta. Mallissa kuvataan kan-

sainvälistymisen taustalla olevia yksilöllisiä ja erityisiä motiiveja sekä kan-

sainvälistymistä helpottavia tekijöitä, jotka luovat kontekstin motivaatiolle 

kansainvälistyä. Helpottavat tekijät ovat sisäisiä, ulkoisia tai emoyhtiöön 

liittyviä.   

Hutchinson ym. (2007) mukaan Mooren, Fernien ja Burtin v. 2000 tekemä 

tutkimus vahvisti sen, että proaktiivinen tulkinta selittää hyvin merkittävien 

muotitalojen kansainvälistä laajentumista.  Kirjallisuuden mukaan kan-

sainvälistyminen soveltuu hyvin pienillekin vähittäiskaupan yrityksille, to-

sin niiden kansainvälistymisstrategioiden todetaan olevan erilaisia kuin 

toimialan suurten yritysten. 

Picot-Coupey (2006) tutki muotikaupan yrityksiä Ranskassa ja loi konsep-

tuaalisen mallin vähittäiskauppaverkoston operaatiomuodon valintaan ul-

komaisilla markkinoilla liittyvään päätöksentekoon vaikuttavista, ratkaise-

vista tekijöistä.   
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Kuva 1.                                                                                                                                                 

Konseptuaalinen malli vähittäiskauppaverkoston operaatiomuodon valintaan ulkomaisilla 

markkinoilla liittyvään päätöksentekoon vaikuttavista ratkaisevista tekijöistä (Picot-

Coupey, 2006, 232). 

Pro gradu -työssä käytetään taustateoriana Picot-Coupeyn (2006, 232) 

konseptuaalista mallia (kuva 1).  Malli on selkeä ja nimenomaan muoti-

kaupan erityispiirteet huomioiva viitekehys.  Mallissa kansainvälistymisen 

motiivit toimivat yrityksen verkostosuhteiden ohella moderoivina muuttuji-

na päätöksentekoprosessissa, jonka lähtökohtina ovat vähittäiskaupan yri-

tyksen markkinointipolitiikka, profiili ja ulkomaisten markkinoiden ominais-

piirteet/olosuhteet.   

Tutkimusongelma valittiin sen takia, että valituista artikkeleista oli selkeäs-

ti nähtävissä, ettei motiivien vaikutusta operaatiomuotojen valintaan ole 

riittävästi tutkittu.   

Artikkelien tekijöistä monet, kuten esimerkiksi Vida ja Fairhurst (1998), 

Simpson ja Thorpe (1999) sekä Goldman (2001) nimesivätkin kansainvä-
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listymisen motiivien ja operaatiomuodon valinnan välisen suhteen mielen-

kiintoiseksi ja tärkeäksi jatkotutkimuskohteeksi. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuskysymysten ja Picot-Coupeyn (2006) viitekehyksen pohjalta on 

työlle luotu alustava viitekehys, joka tutkimuksen teoriaosuuden lopussa 

tarkentuu (kuva 2). 

 

  

 

 

 
 

 
 

Kuva 2.  
 

Muotikaupan kansainvälistymisen motiivien ja muiden tunnistettujen tekijöiden vaikutus 

operaatiomuodon valintaan valitulla kohdemarkkina-alueella 

Picot-Coupeyn (2006, 232) mallin pohjalta tutkitaan motiivien ohella yrityk-

sen profiilin, resurssien, riskinottohalun, kontrollin tarpeen ja markkinaolo-

suhteiden vaikutusta operaatiomuodon valintaan ensimmäistä kertaa 

markkina-alueelle mentäessä sekä toiminnan laajentuessa. 

Tutkimus rajataan yksinomaan muotikaupan alueella tehtyihin tutkimuk-

siin, ja kansainvälistymistä tutkitaan tavaratalojen ja muodin erikoisliikkei-

den/ketjujen näkökulmasta.  Tutkimuksen teoriaosuudessa lähestytään 

suomalaista muotikauppaa eurooppalaisen, pääosin 2000-luvun, muoti-

kaupan empiirisen tutkimuksen näkökulmasta.  Kirjallisuuskatsaus ja teo-

riaosuus rakennetaan aineiston, jossa käsitellään eurooppalaisten muoti-
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kaupan yritysten kansainvälistymistä, kansainvälistymiseen vaikuttaneita 

tekijöitä ja sitä, miten motiivit ovat vaikuttaneet operaatiomuotojen valin-

taan, pohjalta. Ainoastaan Euroopan ulkopuoliseen vähittäis- tai ruoka-

kauppaan kohdistuvia tutkimuksia ei käsitellä.  

Työssä ei ole tarkoitus tutkia kansainvälistymistä ja markkina-alueen valin-

taa prosessina, eikä varsinaisesti kansainvälistymisen esteitä muutoin, 

kuin operaatiomuodon valinnan näkökulmasta.  Lisäksi kansainvälistymi-

sen eri operaatiomuotojen kannattavuuden arviointi rajataan työn ulkopuo-

lelle.  Empiriaosuudessa tutkitaan Emotion-ketjun kansainvälistymisen 

motiiveja ja sille mahdollisia operaatiomuotoja Venäjällä, mutta ei laadita 

varsinaista kansainvälistymisstrategiaa tai -suunnitelmaa. 

 

1.5 Tutkimuksen käsitteet 

 

Tärkeimmät käsitteet, joita tutkimustyössä käytetään, määritellään seu-

raavasti: 

kansainvälistyminen liiketoiminnan harjoittamista useissa maissa, 

mutta usein jollekin alueelle rajoittuneena 

(esim. Eurooppa) (Hollensen 2007). 

kansainvälistymisen motiivi  perustavanlaatuinen syy, proaktiivinen tai re-

aktiivinen, kansainvälistymiseen (Hollensen 

2007). 

ketjukonsepti Ketju muodostuu yhdenmukaisesti määritel-

lyn ketjukonseptin mukaan toimivista ketjun 

kaupoista ja niiden yhteiselimenä toimivasta 

ketjuyksiköstä. Ketjuliiketoiminnan lähtökohta 

on ketjukonsepti ja sen jatkuva kehittäminen. 

Ketjukonseptissa määritellään ketjun asia-
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kaskohderyhmät, kilpailusegmentti, pääkilpai-

lija ja ketjun asiakaslupaukset. Asiakaslupa-

uksilla tarkoitetaan niitä keskeisimpiä asioita 

ja tekijöitä, joihin koko ketjun ja sen yksittäis-

ten kauppojen toiminta ja vahvuudet perustu-

vat. (Kautto, M. & Lindblom A.  2005, 12-13.) 

 Emotion-konsepti on SOK:n kosmetiikan ja 

aluspukeutumisen ketjukonsepti. 

 

kilpailustrategia Kilpailustrategian avulla määritetään, miten 

yritys aikoo menestyä toimialallaan, miten se 

asemoituu kilpailijoihinsa nähden ja kuinka se 

tuottaa kilpailuetua asiakkailleen.  Porterin 

(2008) mukaan yrityksellä on useita strategi-

sia vaihtoehtoja, kuten kustannusjohtajuus, 

erilaistuminen tai keskittyminen.  Yrityksen tu-

lee päätöksenteossa analysoida yrityksen 

mahdollisuudet monesta näkökulmasta ja tä-

hän Porter (2008) tarjoaa esimerkiksi ns. vii-

den voiman -mallia (nykykilpailijat, toimittajat, 

asiakkaat, mahdolliset uudet toimijat, korvaat 

tuotteet tai ratkaisut). Kotler ja Armstrong 

(2006) määrittelevät kilpailustrategiat strate-

gioiksi, jotka vahvasti asemoivat yrityksen kil-

pailijoihin nähden ja tuottavat sille vahvim-

man mahdollisen strategisen edun. 

   

muotikauppa Tässä työssä muotikauppa käsittää sekä eri-

koisliikkeissä että tavarataloissa myytävien 

vaatteiden, kenkien ja laukkujen ohella myös 

kosmetiikan tuotealueen. 
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operaatiomuoto Institutionaalinen järjestely, joka tarvitaan yri-

tyksen tuotteiden tai palveluiden viemiseksi 

uusille ulkomaisille markkinoille.  Päätyypit 

ovat vienti-, väli- ja hierarkkiset muodot.  Vä-

limuotoihin kuuluvat esimerkiksi franchising ja 

joint venture, hierarkkisessa mallissa yritys 

omistaa ulkomaan liiketoiminnan kokonaan.  

(Hollensen 2007.)  Tässä työssä käsitellään 

sekä markkinoille menomuoto (entry mode) 

että operaatiomuodot kansainvälistymisen 

kasvuvaiheessa.   

pilotointi kokeilu. 

 

1.6 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen muoto on empiirinen, eksploratiivinen eli etsinnällinen tutki-

mus, ja tutkimusote on normatiivinen yritysjohdon näkökulmasta.  Tutki-

musotetta perustellaan sillä, että tavoitteena on määritellä penetraatiomal-

li SOK:n muotikaupan kansainvälistymiseen.  Tutkimusmenetelmäksi on 

valittu kvalitatiivinen tutkimus (vastataan miten- ja miksi- kysymyksiin), jo-

ka toteutetaan case-tutkimuksena. Keskeinen tavoite on selvittää case-

yrityksen muotikaupan kansainvälistymisen motiivit siten, että valitut 

haastateltavat eli informantit vapaasti ja spontaanisti kertovat motiiveista, 

ja siksi tutkimusta ei voi toteuttaa kvantitatiivisesti.  Analyysin kohteena on 

yritys eli SOK ja työssä sovelletaan Yinin case-tutkimus -menetelmiä. 

Empiirinen tutkimus voi olla teoria- tai aineistolähtöistä.  Tämä tutkimus 

on teorialähtöinen eli teoreettinen viitekehys määrittää aineistonkeruuta ja 

analyysimenetelmän valintaa.  (Kangasharju & Majapuro 2005, 52.)  Teo-

rian pohjalta tutkimus etenee deduktiivisesti. 
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Yin (2009, 114—123) esittää tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin kan-

nalta aineistonkeruun kolme pääperiaatetta: 1) useiden todistusaineisto-

jen, lähteiden, käyttö, 2) case-tutkimuksen tietokannan luominen ja 3) to-

distusketjun säilyttäminen.  Tässä tutkimuksessa käytetään aineistotrian-

gulaatiota, jonka avulla noudatetaan edellä esitettyä Yinin periaatetta.  

Primäärinen aineistonkeruu suoritetaan teemahaastatteluilla, jotka toteu-

tetaan 3 informantin avulla.  Informantteina käytetään sellaisia johdon 

edustajia, jotka vastaavat Emotion- ketjun liiketoiminnasta, ketjukonseptin 

kehittämisestä ja kansainvälisen kilpailutilanteen seurannasta muotikau-

passa ja joilla on keskeisin vaikutusvalta päätöksentekoon SOK:n muoti-

kaupan kansainvälistymisessä.  Teemahaastatteluille on ominaista, että 

ne etenevät tiettyjen keskeisten teemojen varassa, jolloin tutkittavien ääni 

pääsee paremmin kuuluviin kuin yksityiskohtaisia kysymyksiä kysyttäessä 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 48).  Sekundäärisaineistoina hyödynnetään eri-

laisia tutkimuksia, selvityksiä ja case-yrityksen sisäisiä raportteja. 

Teemahaastatteluja varten tehdään kyselylomakepohja (puolistrukturoitu), 

johon järjestetään kysymykset teemojen mukaan. Lee ja Lings (2008, 

218) toteavat puolistrukturoitujen, aiheittain etenevien haastattelujen so-

veltuvan hyvin teorialähtöiseen empiiriseen tutkimukseen.  Erityisen tär-

keää on pohtia kysymykset sellaisiksi, että tutkimusongelmiin saadaan 

kattavat vastaukset ja vaikutus tutkimuksen validiteettiin on positiivinen.  

On siis vältettävä kysymyksiä, joihin voi vastata pelkällä kyllä- tai ei-

sanalla.  Tutkimuksen reliabiliteetti varmistetaan sillä, ettei haastateltavia 

johdatella eikä heidän mielipiteidensä anneta vaikuttaa siihen, miten tut-

kimusta toteutetaan.  Haastattelut nauhoitetaan tutkimustyön helpottami-

seksi ja tutkimuksen laadun takaamiseksi. 

Litteroinnin jälkeen aineisto koodataan siten, että se voidaan palauttaa 

mieleen ja luokitella parhaalla mahdollisella tavalla.  Huolellisen litteroin-

nin, koodauksen ja luokittelun merkitys on suuri tutkimuksen reliabiliteetin 

varmistamiseksi. (Lee & Lings 2008, 237; Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 232.)  Luokittelun toteutetaan todennäköisesti erilaisten matriisien 
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avulla esimerkiksi Excel-taulukoina, jotta aineisto saadaan yhdisteltyä 

teemoittain ja sen analysointi on mahdollista.  Yinin (2009, 130—136) 

esittämistä yleisistä analysointistrategioista käytetään teoreettisten oletus-

ten mallia ja varsinaisena analyysitekniikkana yhteensopivan mallin -

menetelmää (pattern matching).  Kuten Lee ja Lings (2008, 241) korosta-

vat, on aineiston analysoinnissa varmistettava, että tutkija antaa aineiston 

puhua, eikä anna omien mahdollisten ennakkokäsitysten tai ennakkoluu-

lojen vaikuttaa analysointiin. 

Analyysin ja synteesin jälkeen johtopäätösten tekemisessä tulee oman 

tulkinnan tekemisen rinnalla huomioida myös mahdolliset kilpailevat tul-

kinnat, joita on saatettu aikaisemmassa tutkimuksessa esittää.  Tutkijan 

oma näkemys pyritään kyseenalaistamaan kriittisesti ja varmistetaan, ett-

ei tulkintoja tehdä liian yksioikoisesti tai hätäisesti.  (Lee & Lings, 2008, 

253—254.) 

Empiirisen tutkimuksen tulokset eivät sellaisenaan ole suoraan yleistettä-

vissä, koska tutkimus toteutetaan yhden yrityksen sisällä ja näkökulma ja 

vaikuttavat olosuhteet ovat yksinomaan valitun case-yrityksen, eli SOK:n 

valitulla kohdemarkkina-alueella eli Venäjällä.  Tavoitteena on kuitenkin 

tutkimustulosten käsitteellinen ja analyyttinen yleistettävyys. 

 

1.7 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu johdantoluvun jälkeen teoriasta, empiriasta 

ja tutkimuksen yhteenvedosta. 

Tutkimuksen teoriaosuus esitetään luvussa 2, jossa ensimmäiseksi käsi-

tellään kansainvälistymisen motiivit ja sen jälkeen muut operaatiomuodon 

valintaan liittyvät tekijät sekä muotikaupan operaatiomuodot kansainvälis-

tymisessä.  Luku päättyy teorian pohjalta täydennettyyn ja empiriaosuu-

dessa testattavaan tutkimuksen viitekehykseen. 
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Empiriaosassa, luvussa 3, kuvataan tutkimuksen aineistonkeruu ja tausta-

tietoja case-yrityksestä.  Luku sisältää myös markkina-aluetietoutta Venä-

jästä kahdesta näkökulmasta: yleistä vähittäiskaupasta ja kosmetiikan 

markkinatilanteesta.  Keskeisimpänä osana luvussa 3 kerrotaan case-

tutkimuksen tulokset. 

Työ päättyy lukuun 4, jossa esitetään tutkimuksen yhteenveto, johtopää-

tökset ja suositukset liikkeenjohdolle.  Luvussa kuvataan lisäksi tutkimuk-

sen teoreettinen kontribuutio, rajoitukset sekä mielenkiintoiset jatkotutki-

musaiheet. 
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2  TEORIA 
 

 

 

2.1 Kansainvälistymisen motiivit 

 

Kansainvälistymisen motiiveja voidaan luokitella monilla tavoilla. Williams 

(1992) tutki Iso-Britanniassa toimivia, jossain määrin kansainvälistyneitä 

pukeutumis- tai jalkinekaupan yrityksiä tavoitteenaan selvittää ko. yritys-

ten kansainvälistymisen motiiveja.  Aikaisemman tutkimuksen perusteella 

Williams jakaa motivaatiotekijät viiteen kategoriaan: kasvumotiivit, rajoit-

tuneet mahdollisuudet kasvuun kotimarkkinoilla, kansainvälisesti vetovoi-

mainen ja innovatiivinen vähittäiskauppakonsepti, passiiviset ja subjektii-

viset motiivit sekä muut motiivit.  Passiivisista ja subjektiivisista motiiveista 

esimerkkinä mainitaan tarjoukset ulkomaisilta yrityksiltä ja kilpailijoiden 

kansainvälistymistoimien jäljittely.  Muihin motiiveihin luetaan kaupan 

know-hown ja tekniikan siirto sekä kotimaasta ulkomaille, että myös tosin 

päin, ylemmän johdon tahtotila ja mittakaavaedut. 

Williamsin (1992) tutkimustulokset saavat osittain tukea Dawsonilta 

(1994), joka näkee kansainvälistymisen tekijät monipuolisemmin ja nime-

ää kansainvälistymisen syiksi mm. kotimarkkinan saturoituneisuuden, ra-

joitukset laajentumiselle kotimarkkinoilla, kasvumahdollisuudet ja/tai kor-

keampi tuotto uusilla markkinoilla, riskin jakamisen useille, mahdollisesti 

toisistaan riippumattomille markkinoille, sijoitus- tai rahoitusmahdollisuu-

det, johdon tahtotilan, mahdollisuuden saada uusia johtamisideoita tai 

tekniikkaa kotimaahan sovellettavaksi, kaupan esteiden vähenemi-

sen/poistumisen ja asiakkaiden seuraamisen ulkomaille. 

Kansainvälistymisen motiivit voidaan jakaa myös sisäisiin, organisaa-

tiolähtöisiin ja ulkoisiin, ympäristölähtöisiin vaikuttaviin tekijöihin, joista si-

säisten motiivien uskotaan vaikuttavan enemmän kansainvälistymisen 

käynnistymiseen kuin yrityksen ulkopuolisten, vaikka nekin on huomioita-

va.  Sisäisinä merkittävinä tekijöinä mainitaan esimerkiksi avainjohdon 
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vaikutus, osaaminen, taloudellisten resurssien saatavuus ja kansainväli-

set vähittäiskaupan kokemukset.  Yrityksen ulkopuolisista motiiveista 

huomioidaan esimerkiksi markkinasignaalit, kilpailijoiden toimenpiteet ja 

opportunistiset yhteydenotot mahdollisilta kumppaneilta.  Kansainvälisty-

mistä tukevien motiivien rinnalla on aina tunnistettavissa myös sitä estä-

viä tekijöitä.  (Vida & Fairhurst 1998; Alexander, Rhodes & Myers 2007; 

Doherty 2007a; Etgar & Rachman-Moore 2008.) 

Huomattavasti yleisempi tapa kansainvälistymisen motiivien luokittelussa 

on kuitenkin jakaa motiivit työntö- (push factors) ja vetotekijöihin (pull fac-

tors) tai kuten Alexander (1995b, 1997), reaktiivisiin ja proaktiivisiin teki-

jöihin. Näin teki myös Quinn (1999), joka tutki empiirisesti Iso-Britannian 

kansainvälistyneitä vähittäiskauppiaita nojaten Hollanderin jo 1970-luvulla 

luomaan ja Alexanderin 1990-luvulla tukemaan viitekehykseen reaktiivi-

sista ja proaktiivisista motivaatiotekijöistä.    

 

2.1.1 Reaktiiviset tekijät 

 

Reaktiiviset tekijät liittyvät näkemykseen, jonka mukaan kansainvälistymi-

nen käynnistyy rajoittuneiden kotimarkkinamahdollisuuksien seurauksena 

tai yksinkertaistettuna yrityksen reagointia jonkinlaisiin ongelmatilanteisiin 

(Alexander 1995a, 1995b, 1997).  Quinn (1999) totesi, että 1990-luvun 

alun vaikeissa olosuhteissa reaktiiviset tekijät, kuten vaikea kotimarkkina-

tilanne, vaikuttivat eniten Iso-Britannian vähittäiskauppiaiden kansainvä-

listymisen käynnistymiseen.  Tämä vahvistaa aikaisempaa Williamsin 

(1992) käsitystä, että yritykset näyttävät kansainvälistyvän Iso-

Britanniassa mieluimmin kuin laajentavat kotimaassa.  Passiivisilla ja ko-

timarkkinan rajoittuneilla kasvumahdollisuuksilla on Williamsin (1992) mu-

kaan kuitenkin selvästi pienempi vaikutus kuin proaktiivisilla motiiveilla. 

Myös tuotevalikoima voi olla merkittävä tekijä kansainvälistymisstrategiaa 

suunniteltaessa.  Valikoima saattaa olla pääasiallisin motivaatiotekijä 
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kansainvälistymiseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on luksustuotteet, 

ja vaikuttaa myös operaatiomuodon valintaan.  Kun kohdeasiakasseg-

mentti on kotimarkkinassa erittäin kapea, on yrityksen pakko hakea kas-

vua ulkomailta. (Alexander 1995a, 1997.)  Samaan lopputulokseen voi 

johtaa myös yrityksen tavoite alentaa kotimarkkinan toiminnan kustan-

nuksia tai vähentää riskejä (Koch 2001a; Etgar & Rachman-Moore 2008).  

Reaktiiviset motiivit, kuten kotimarkkinaan liittyvät olosuhteet eivät ole 

kansainvälistymisen käynnistävä tekijä, eikä niitä pidetä kovin tärkeinä 

(Williams 1992; Quinn 1999; Jones 2003; Tatoglu, Demirbag & Kaplan 

2003; Hutchinson ym. 2007), vaikka osa tutkijoista onkin ollut eri mieltä ja 

pitänyt rajoittuneiden kotimarkkinoiden merkitystä suurena kansainvälis-

tymisen käynnistymisessä (Dawson 1994; Doherty 2007a; Wigley & Moo-

re 2007; Evans, Bridson, Byrom & Medway 2008; Lopez & Fan 2009).  

Toisaalta kotimarkkinan koko näyttää vaikuttavan kansainvälistymiseen 

positiivisesti (Alexander ym. 2007). 

 

2.1.2 Proaktiiviset tekijät 

 

Proaktiiviset tekijät kuvaavat yrityksen omien toimintojen merkitystä ja uu-

sien, kotimarkkinoiden ulkopuolella olevien, mahdollisuuksien hyödyntä-

mistä (Alexander 1995a, 1995b, 1997). Iso-Britannian vähittäiskauppaan 

keskittyvä, 1990-luvulla tehty tutkimus osoittaa painopisteen siirtymistä 

reaktiivisista motiiveista proaktiivisiin: ulkomainen houkutteleva taloudelli-

nen ympäristö houkuttelee vähittäiskauppiaita eniten kansainvälistymään, 

kotimarkkinan tilanteella ei ollut enää suurta merkitystä.  Toisaalta liike-

toiminnan kotimaassa tulisi olla vahvalla perustalla ja ongelmatonta, jotta 

se ei häiritse kansainvälistymistä, vaan tukee sitä (Burt, Davies, McAuley 

& Sparks 2005).  Kohdemarkkinaan liittyvinä kansainvälistymiseen moti-

voivina tekijöinä toimivat sekä markkinan koko että kehittymätön kaupan 

rakenne (Alexander 1995a,1995b; Wigley, Moore & Birtwistle 2005).   
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Lisäksi kansainvälistymiseen ajaa halu hyödyntää yrityksen omaa vähit-

täiskaupan kokemusta tai teknistä osaamista (Kacker 1988; Williams 

1992) tai mittakaavaetujen tavoittelu (Williams 1992; Koch 2001a; Lopez 

& Fan 2009). 

Yleisellä tasolla kasvutavoitteet ovat monien tutkijoiden mukaan merkittä-

vä motivaatiotekijä (Williams 1992; Dawson 1994; Quinn 1999; Doherty 

2000; Koch 2001a; Tatoglu ym. 2003; Jones 2003; Burt ym. 2005; Picot-

Coupey 2006; Wigley & Moore 2007; Hutchinson ym. 2007; Lopez & Fan 

2009), mutta toisaalta kansainvälisesti vetovoimaisen ja innovatiivisen 

vähittäiskauppakonseptin merkitys todetaan myös suureksi motivaation 

lähteeksi (Williams 1992; Quinn 1999).  Kansainvälisesti vetovoimaista 

konseptia pidetään jossain määrin jopa perusedellytyksenä Ison-

Britannian vähittäiskauppiaiden kansainvälistymiselle (Quinn 1999).   

Yritysten kansainvälistymisen motiivina on usein erityisesti tehdä korke-

ampaa tuottoa ja aikaansaada parempaa tulosta, myynnin kasvun lisäksi 

(Williams 1992; Dawson 1994; Doherty 2000, 2007a; Koch 2001a; Cliquet 

& Croizean 2002; Wigley ym. 2005; Picot-Coupey 2006; Wigley & Moore 

2007; Hutchinson ym. 2007; Evans ym. 2008).  Lisäksi korostetaan koti-

maassa kehitetyn voimakkaan, tunnetun, menestyvän ja vetovoimaisen 

merkin (brand) ja konseptin merkitystä motiivina (Kacker 1988; Williams 

1992; Alexander 1995a; Quinn 1999; Doherty 2000, 2007a; Tatoglu ym. 

2003; Jones 2003; Burt ym. 2005; Wigley ym. 2005; Picot-Coupey 2006; 

Wigley & Moore 2007; Hutchinson ym. 2005, 2007) ja oleellisesti myös 

operaatiomuodon valintaan vaikuttavana tekijänä (Doherty 2000).   

Parhaimmillaan kansainvälistyminen tapahtuu osana määriteltyä kansain-

välistymis- tai kasvustrategiaa (Simpson & Thorpe 1999; Cliquet & Croi-

zean 2002; Tatoglu ym. 2003; Burt ym. 2005; Wigley ym. 2005; Picot-

Coupey 2006; Wigley & Moore 2007; Hutchinson ym. 2007; Doherty 

2007a) tai ainakin motiivina on kilpailuedun tavoittelu (Simpson & Thorpe 

1999; Koch 2001a; Wigley ym. 2005).  Vaativimman määrityksen mukaan 
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kansainvälistymistä tulisi pitää vähittäiskaupan strategian ydinelementti-

nä, ei sen lisänä (Burt ym. 2005). Kuitenkin varsin yleistä on myös kan-

sainvälistymisen käynnistyminen suunnittelemattomasti (ad hoc) (Doherty 

& Alexander 2004). 

Uusina motiiveina 1990-luvun lopun tutkimuksissa nousivat esille kilpai-

luedun tuottamiskyky ja kolmannen osapuolen tarjous franchise-

operaatiomuodon käynnistämisestä (Quinn 1999; Doherty 2000, 2007a; 

Doherty & Alexander 2004; Evans ym. 2008).  Debenhams- tavaratalon 

kansainvälistymisen alkuvaiheet eli liiketoiminnan käynnistyminen Lähi-

Idässä 1990-luvun lopulla tapahtui, kun potentiaalinen franchise-partneri, 

Alshaya Retail ehdotti yhteistyötä.  Kansainvälistyminen oli osa Deben-

hamsin strategiaa, jota se piti mahdollisena pitkällä aikavälillä, mutta ei 

suhtautunut siihen kovin vakavasti.  Kansainvälistyminen tapahtui ulko-

puolisen tahon aloitteen jälkeen. (Jones 2003.) 

Erittäin tärkeä motivaatiotekijä kansainvälistymisen käynnistymisessä on 

johdon tahtotila ja sitoutuminen kansainvälistymiseen sekä organisaation 

tavoitteisiin (Williams 1992; Dawson 1994; Quinn 1999; Doherty 2000, 

2007a; Burt ym. 2005; Picot-Coupey 2006; Wigley & Moore 2007). Jopa 

yksittäisten henkilöiden tahtotila voi olla käynnistävä motiivi kansainvälis-

tymiselle (Doherty 2000, 2007a; Jones 2003; Wigley ym. 2005; Hutchin-

son ym. 2007).  Näin ollen kansainvälistyminen voi olla hyvinkin oppor-

tunistista, suunnittelematonta ja äkillistä (Cliquet & Croizean 2002; Stern-

quist 2007; Evans ym. 2008).  

Yksittäisen henkilön merkitys, käsittäen tahtotilan lisäksi henkilökohtaiset 

ominaisuudet, luonteenpiirteet, riskinottohalun, pätevyyden ja kokemuk-

sen, voi olla ratkaiseva tekijä (Hutchinson ym. 2005; 2007), mutta lisäksi 

johdon vaihtuminen voi toimia motiivina kansainvälistymiselle (Doherty 

2000; Hutchinson ym. 2007).  2000-luvun tutkimuksessa korostetaan uu-

tena piirteenä ulkomaisten verkostojen ja suhteiden, jotka voivat olla jopa 

johtajan henkilökohtaisia ystävyyssuhteita, tärkeää roolia.  Verkostojen 
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avulla voidaan rakentaa silta ulkomaisille markkinoille ja saavuttaa siten 

erityistä kilpailuetua (Hutchinson ym. 2005; 2007) tai sitten verkostot tuo-

vat spontaanisti uusia laajentumismahdollisuuksia, jotka saattavat johtaa 

hyvin nopeaan kansainvälistymiseen (Hutchinson ym. 2005). 

Eurooppalaisten vähittäiskauppiaiden kansainvälistymisen tärkeimpinä 

motiiveina pidetään myös EU:n mahdollista laajenemista potentiaaliseen 

markkinamaahan, isäntämaan tulevaisuuden näkymiä, suurta markkina-

aluetta ja kansainväliseksi tulemista.  Ylipäätään proaktiiviset, uuteen 

markkinaan liittyvät tekijät koetaan tärkeiksi.  (Tatoglu ym. 2003.) 

Muotikaupan tärkeimpinä kansainvälistymisen motiiveina esitetään:  

1) myynnin kasvu, 2) EU:n mahdollinen laajeneminen potentiaaliseen 

markkinamaahan, 3) kansainväliseksi tuleminen, 4) suuri markkina-alue, 

5) isäntämaan tulevaisuuden näkymät (motiivien tärkeys ei merkittävästi 

vaihtele isäntämaan mukaan), 6) ainutlaatuinen tuote/palvelu, 7) strategi-

nen tärkeys, 8) vähittäiskauppaympäristön kehittyminen, 9) niche- mah-

dollisuudet ja 10) korkea taloudellinen kasvu.  (Tatoglu ym. 2003.) 

Muotiketju Zaran kansainvälistymiseen vaikutti merkittävästi juuri EU:n 

laajeneminen ja sen myötä kaupankäynnin esteiden väheneminen sekä 

kulutuskäyttäytymisen homogenisoituminen.  Zaralle oli tärkeää myös 

kustannusten ja riskien jako useille markkinoille ja mahdollisuus hyödyn-

tää kehittynyttä informaatioteknologiaa. Lisäksi kansainvälistyminen näh-

tiin välttämättömäksi myös muotiketjun maineen ja statuksen takia.  (Lo-

pez & Fan 2009.) 

Debenhams näkee kansainvälistymismotiivikseen myös sen, että sen 

omat merkit luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainvälistymisessä.  

Kyseisen motiivin etuja ovat kannattavuus ja suhteellinen riskittömyys, 

hinnoittelu on lähes vapaata, lisenssiongelmia ei synny ja paikallisten 

kansainvälisten merkkiedustajien ja jakelijoiden kanssa ei tule ongelmia. 

(Jones 2003.) 
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Kansainvälistymisen käynnistymisen syynä voi myös toimia halu päästä 

ensimmäisenä houkutteleville uusille markkinoille ja saavuttaa siten kilpai-

luetua (first-mover advantage).  Kaupan toimialalla myymälän sijainti on 

keskeinen menestystekijä ja hyvän liikepaikan saaminen saattaa olla jopa 

merkittävin, laukaiseva tekijä kansainvälistymiselle.  (Sternquist 2007.) 

Uusia näkökulmia on nostettu esille kansainvälistymisen käynnistymiseen 

2000-luvun loppupuolella.  Yhä useammin mainitaan yrityksen visio ja 

kansainvälinen näkökulma sekä halu oppia ja kehittyä kansainvälistymis-

kokemusten avulla (Burt ym. 2005; Hutchinson ym. 2005; Etgar & Rach-

man-Moore 2008; Evans ym. 2008; Lopez & Fan 2009).  Jopa kriittisinä 

tekijöinä pidetään globaalien hyötyjen tavoittelua sekä reagoimista kilpaili-

joiden toimenpiteisiin (Evans ym. 2008). 

Motiivina kansainvälistymiselle on huomioitu myös organisationaaliset 

syyt, kuten mahdollisuus tarjota johdolle houkuttelevia urapolkuja tai me-

nestyneille työntekijöille uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia (Etgar & 

Rachman-Moore 2008).  

Tuoreimman näkemyksen mukaan keskeisimpänä kansainvälistymisen 

motiivina toimii ydinkyvykkyyksien hyödyntäminen (Etgar & Rachman-

Moore 2008; Evans ym. 2008) ja erään näkemyksen mukaan ainutlaatui-

sia kyvykkyyksiä voidaan pitää jopa tärkeämpinä tekijöinä kansainvälis-

tymisen kannalta kuin ainutlaatuista konseptia (Park & Sternquist 2008). 

 

2.1.3 Motiivien kesto/vaikuttavuus 

 

Proaktiivisten motiivien vaikutuksen on todettu kasvavan ja reaktiviisten 

vähenevän yritysten kansainvälistymiskokemusten lisääntyessä (Alexan-

der 1995a). 
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Ajan kulumisen todetaan vaikuttavan motivaatiotekijöiden vaikuttavuu-

teen: yhtään motivaatiotekijää tai niiden yhdistelmää ei voi pitää do-

minoivana ikuisesti, vaan kansainvälistymiseen vaikuttavien motiivien 

painoarvo vaihtelee eri aikajaksoina.  Kuitenkin vähittäiskauppakonseptin 

merkityksen uskotaan säilyvän suurena riippumatta siitä, kuinka kauan 

yritys on toiminut kansainvälisesti. (Quinn 1999.) 

Kansainvälistymisessä vaikuttaa yleensä aina useita samanaikaisia moti-

vaatiotekijöitä ja tutkimuksen mukaan motiivit vaihtuvat ajan kuluessa 

(Alexander 1997; Evans ym. 2008). 

Kansainvälistymisen motiivit muuttuvat ajan mukaan sekä makroekono-

misen ympäristön että yksittäisen vähittäiskaupan kokemusten vaikutuk-

sesta.  Kaupan kansainvälistymisen motiivien todetaan olevan monimut-

kainen kokonaisuus ja koostuvan kaupallisista, toimialaan liittyvistä, ta-

loudellista ja psykologisista vaikutteista. (Alexander 1997.) 

 

2.2 Muut operaatiomuodon valintaan liittyvät tekijät 

 

Operaatiomuotostrategia (entry mode strategy) kansainvälisessä muoti-

kaupassa ei ole ennalta päätetty tekijä, vaan se ilmenee ajan kuluessa 

erilaisten tekijöiden, kuten historiallisten, aikaisempien kokemusten, ta-

loudellisten, opportunististen, strategisten ja erilaisten yrityskohtaisten 

(esim. yritysjohdon vaihtuminen), yhdistelmän tuloksena.  (Doherty 2000.)  

Yksinkertaisemmin kuvataan, että operaatiomuodon valinta syntyy perin-

teisesti useiden ristiriitaisten elementtien lopputuloksena ja on aina kon-

tekstisidonnainen (Picot-Coupey 2006).  Yhden näkemyksen mukaan 

markkinamaan ja markkinoille menomuodon valinta tulisi nähdä yhtenä 

päätöksentekoprosessina, johon vaikuttavat lukuisat yrityksen sisäiset ja 

ulkoiset tekijät.  Systemaattisen prosessin toteuttamisen uskotaan paran-

tavan päätöksenteon lopputuloksen laatua.  (Koch 2001a.) 
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Dawson (1994) määrittelee kaksi ulottuvuutta, joiden mukaan kaupan 

kansainvälistä liiketoimintaa voidaan tarkastella: mekanismit, joiden avulla 

kansainvälistytään ja ulkomaista liiketoimintaa koskevan päätöksenteon 

sijainti organisaatiossa. Mekanismeja, joilla kansainvälistä liiketoimintaa 

voidaan harjoittaa, on useita: sisäinen laajentuminen (omat uudet myymä-

lät), yritysostot ja fuusiot, franchising-malli, yhteisyritykset (joint ventures) 

ja vähemmistöosakkuudet (non controlling interest).  Jokaisella mekanis-

milla on hyviä ja huonoja puolia ja on todettu, että vähittäiskaupan yritys 

saattaa käyttää useita eri mekanismeja kansainvälisen liiketoiminnan li-

sääntyessä.  Lisäksi Dawson (1994) esittää kaksi muuta muuttujaa, jotka 

ovat tärkeitä kaupan kansainvälisten liiketoimintojen luokittelussa: tarjon-

nan positiointi markkinoilla ja kaupan toimintamuoto (esim. life-style-

myymälä, hypermarket jne.).  On mahdollista tehdä hypoteeseja, että 

edellä mainituilla kahdella muuttujalla on vaikutusta sekä mekanismiin, 

jolla ulkomaille laajennutaan, valintaan että positioon globaaleilla markki-

noilla. 

Alexander (1997) esittää operaatiomuodon valintaan vaikuttaviksi tekijöik-

si vähittäiskaupan rakenteen kotimaassa, kansainvälistyvän liiketoiminta-

operaation luonteen ja vähittäiskaupan rakenteen kohdemarkkinamaassa.  

Toisaalta korostetaan myös sitä, että markkinoille meno -strategian tulee 

olla yhteensopiva yrityksen mission kanssa (Simpson & Thorpe 1999).  

Jos esimerkiksi tavoitteena on kasvu tai markkinaosuuden kasvattaminen, 

suositaan markkinoille menossa operaatiomuotoja, joiden avulla uskotaan 

parhaimmin päästävän tavoitteeseen (Koch 2001b).  

Joillekin yrityksille on keskeistä esimerkiksi innovatiivisen konseptin takia 

saada rakennettua nopeasti laaja myymäläverkko, jolloin valitaan tähän 

tavoitteeseen parhaiten soveltuva operaatiomuoto (Jones 2003; Picot-

Coupey 2006; Park & Sternquist 2008).  Tuottotavoite ja suunniteltu aika-

jakso sekä markkinan tarjoamat mahdollisuudet lyhyellä ja pitkällä aikavä-

lillä on huomioitava operaatiomuodon valinnassa (Koch 2001b).  Aikaan 

liittyvä käsite on myös markkinoille menon ajoitus.  Ajoituksen tulee sopia 
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yrityksen strategiaan ja mikäli yritys ehtii ennen kilpailijoita sopivalle 

markkinalle, voi se saavuttaa merkittävää kilpailuetua asemastaan.  Ajoi-

tuksen lisäksi operaatiomuodon valintaan voi vaikuttaa sopivan, hyvän 

ensimmäisen myymälätilan löytäminen ja tavoite saada toiminta kannat-

tavaksi nopeasti.  Nämä tekijät todetaan kriittisiksi menestystekijöiksi vä-

hittäiskaupan kansainvälistymisen alkuvaiheessa.  (Dupuis & Fournioux 

2006.) 

Iso-Britanniassa suoritetusta muotikaupan tutkimuksesta, jossa pyrittiin 

tunnistamaan muotikaupan yritysten päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä 

operaatiomuotojen valinnassa laajennettaessa toimintaa kansainväliseksi, 

nousee voimakkaasti esille yksittäisten henkilöiden vaikutus ja motiivit se-

kä operaatiomuodon valintaan että ylipäänsä kansainvälistymiseen.  Vai-

kutus voi olla jopa tärkeämpi operaatiomuodon valinnassa kuin kansain-

välistymisen käynnistymisessä.  Toisaalta operaatiomuodon valinta voi 

tapahtua myös passiivisesti tilanteissa, joissa potentiaalinen kumppani 

tarjoaa yhteistyötä ja kansainvälistyminen käynnistyy sen johdosta.  Täl-

lainen opportunismi on tyypillistä nimenomaan kansainvälisille vähittäis-

kaupan yrityksille ja franchisingin ollessa kyseessä.  (Doherty 2000.)  

Picot-Coupeyn (2006) konseptuaalisessa mallissa esitetään, että operaa-

tiomuodon valintaan vaikuttaa neljä ulottuvuutta: joustavuus, halu ot-

taa/välttää riskejä, resurssien sitoutuminen ja kontrolli.  Painoarvo, jolla 

yritykset näitä arvioivat, vaihtelee yrityksen, tilanteen ja ympäristön mu-

kaan.  Mallin mukaan operaatiomuodon valinta on prosessi, jota ohjaavat 

yrityskohtaiset piirteet, markkinointipolitiikka, erityisesti brändin kehittämi-

nen, ja ulkomaan markkinaolosuhteet.  Näihin puolestaan vaikuttavat yri-

tyksen luomat verkostosuhteet ja sen kansainvälistymisen motiivit.   

Lisäksi myös yrityksen kotimarkkinatilanteella ja valikoiman yhteensopi-

vuudella kohdemarkkinoiden kanssa näyttää olevan suuri merkitys ope-

raatiomuodon valinnassa. 
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2.2.1 Yrityksen profiili 

  

Kansainvälistyvän yrityksen operaatiomuodon valintaan vaikuttaa se, on-

ko yrityksellä omaa tuotantoa vai ei.  Tämä vaikuttaa esimerkiksi tarvitta-

vaan verkostoitumisasteeseen.  Muita vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen 

ikä ja kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, yrityksen kansainvälis-

tymisstrategia ja taloudellinen rakenne sekä operaatiomuoto kotimarkki-

noilla.  (Picot-Coupey 2006.)   Myös yrityksen koko vaikuttaa sen valin-

nanvapauteen operaatiomuodosta päätettäessä, vaikka päätöstä ohjaa-

vatkin ensisijaisesti toimialan yleiset tekijät, kuten tarvittava resurssien 

määrä (Koch 2001b).  Lisäksi on esitetty yrityskokoon liittyvä toisenlainen 

käsitys: yrityksen koko ei yksistään määritä sen kansainvälistymiskapasi-

teettia (Hutchinson ym. 2005).  

Yrityksen erilaistavien tekijöiden (differential advantages) arvioidaan toi-

mivan yrityksen kansainvälistymistä ja operaatiomuodon valintaa tukevina 

tekijöinä.  Mikäli epävarmuutta kyseisten tekijöiden toimivuudesta ulko-

mailla ilmenee, ohjaa se yritystä valitsemaan alhaisemman riskin ja kont-

rollin käsittävän operaatiomuodon.  Toisaalta, jos johdolla on jo kokemus-

ta kansainvälisestä liiketoiminnasta, markkinoille menomuodon valinnas-

sa vaikuttavat enenevässä määrin myös ulkoiset piirteet, kuten markkinan 

ja toimialan luonne, kilpailijat ja kuluttajat sekä ulkomaisen markkinan so-

siaalinen, poliittinen, lainsäädännöllinen ja taloudellinen tilanne.  (Vida & 

Fairhurst 1998, Koch 2001a.)  Lisäksi yrityksen aikaisemmat kokemukset 

joistakin operaatiomuodoista otetaan huomioon päätöksenteossa (Koch 

2001b) ja tämä voi johtaa useimmiten käytetyn operaatiomuodon valin-

taan (Park & Sternquist 2008).   

Yrityskuvan (image) todetaan myös vaikuttavan operaatiomuodon valin-

taan.  Esimerkiksi Benettonin tunnettavuus on niin korkea, että se voi luot-

taa kohdemarkkinan tunnistavan brändin kaikkialla, minne tahansa Benet-

ton päättää laajentaa liiketoimintaa.   Vaikka uusi markkina olisi erilainen, 

pidetään erityisen tärkeänä alkuperäisen yrityskuvan säilyttämistä.   
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Toisen näkökulman mukaan markkinoille menomuotoja, kuten esimerkiksi 

franchisingia tai shop-in-shoppeja, voidaan käyttää yrityskuvan luomises-

sa ennen sen kokonaisvaltaista kehittämistä.  Näin on mahdollista osaksi 

kerätä oppimiskokemuksia ja osaksi kehittää brändipääomaa uusilla 

markkinoilla.  Tämä on ollut tavoitteena mm. brittiläisellä Marks & Spencer 

:llä, kun se on hyödyntänyt franchisingia markkinoille menomuotona.  

(McGoldrick 1998.) Väistämättä markkinoille menomuoto vaikuttaa yritys-

kuvan säilyttämiseen ja tukemiseen (Koch 2001b) sekä laadulliseen että 

määrälliseen kehitykseen (McGoldrick 1998). 

 

2.2.2 Resurssit 

 

Yrityksen heikko taloudellinen tilanne voi ohjata tietyn operaatiomuodon, 

kuten franchisingin, valintaan; ei ole mahdollista tehdä suoria investointe-

ja (Cliquet 2000; Koch 2001b; Cliquet & Croizean 2002; Picot-Coupey 

2006). 

Operaatiomuodon valintaa selitetään myös yrityksen oppimiskyvyllä.  Eri-

laista pätevyyttä ja resursseja tarvitaan kansainvälistymisen toteuttami-

seen eri operaatiomuodoilla.  Johdon kyvykkyyttä havainnoida ja arvioida 

ulkomaisia markkinoita pidetään tärkeänä, mutta kuitenkin todetaan, että 

samankin markkinan tilanne saatetaan arvioida hyvin eri tavoin eri henki-

löiden toimesta.  (Dawson & Mukoyama 2006.)    

Debenhams uskoo saavansa franchising toimintamallin avulla paikallista 

osaamista ja kokemusta (Jones 2003), mutta toisaalta operaatiomuodon 

valintaa voivat ohjata myös niukat taloudelliset ja henkilöresurssit tai halu 

optimoida kansainvälistymiseen sidottavien resurssien määrää (Koch 

2001b; Picot-Coupey 2006; Park & Sternquist 2008).  Pienten ja kes-

kisuurten yritysten osalta todetaan, että resurssit, vahvat tuotteet ja tietä-

mys ovat suorastaan kriittisiä tekijöitä markkinoille menomuodosta päätet-

täessä (Hutchinson ym. 2005).   
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Yritys saattaa olla jatkuvasti tekemisissä kahden kriittisen strategisen 

päätöksen kanssa: mihin maahan kohdistaisi resurssinsa ja miten menisi 

markkinoille huomioiden alati muuttuvat johdon kompetenssit ja ominais-

piirteet sekä ulkomaisten markkinoiden mahdollisuudet ja rajoitukset (Vida 

& Fairhurst 1998).  Kuitenkin osa yrityksistä haluaa keskittyä vain kan-

sainvälisen liiketoiminnan johtamiseen voidakseen käyttää omat resurs-

sinsa johonkin ydintoimintoonsa, kuten esimerkiksi suunnitteluun (Koch 

2001b; Picot-Coupey 2006).  Uuden markkinan ymmärtämisessä ja yri-

tyksen oman toimintakulttuurin siirtämisessä kohdealueelle uskotaan pai-

kallisen johdon rekrytoimisen olevan keskeistä (Simpson & Thorpe 1999). 

Ranskalaisten kosmetiikkayritysten piirissä tehdyssä tutkimuksessa on 

todettu usean operaatiomuodon yhtäaikainen tarve kansainvälistymisessä 

erityisesti korkean henkilökohtaisen asiakaspalveluvaateen, ei niinkään 

verkoston laajentamisen tai johtamistavoitteiden takia.  Kyseinen toimiala 

edellyttää korkeaa erityisosaamista ja sen johdosta korkealuokkaista hen-

kilökunnan valmentamista sekä kouluttamista.  Näin ollen kosmetiikan 

erikoisliikeketjuille on ainakin Ranskassa tyypillistä käyttää sekä omia 

myymälöitä että franchisingia.  (Cliquet 2000; Cliquet & Croizean 2002.) 

Johdon eli päätöksentekijöiden ja jopa yksittäisten johtajien roolia operaa-

tiomuodon valinnassa korostetaan yksityiskohtaisemminkin yrityksen 

ominaispiirteiden, kuten resurssien sitoutumisen ja erilaistavien tekijöiden 

rinnalla.  Päätöksentekijöiden tietämyksen ja osaamisen, kokemuksen 

sekä asenteiden ja havaintojen merkitystä pidetään suurena, mutta häm-

mästyttävän usein operaatiomuodon valinta tehdään silti täysin intuitiivi-

sesti. (Vida & Fairhurst 1998; Koch 2001a,b; Doherty & Alexander 2004; 

Wigley ym. 2005; Welch, Benito & Petersen 2007.)  Mikäli edellä maini-

tuissa tekijöissä koetaan puutteita, valitsee yritys todennäköisesti alkuun 

pienemmän riskin ja kontrollin sisältävän operaatiomuodon.  (Vida & Fair-

hurst 1998.)   
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Yrityksen sisäistä osaamista pidetään jopa niin tärkeänä, että tiettyyn 

markkinaan parhaiten soveltuvaa operaatiomuotoa kehotetaan välttä-

mään, mikäli yrityksellä ei ole riittävää osaamista kyseiseen operaatio-

muotoon.  Tällöin saattaa olla viisainta jopa jättää laajentuminen käynnis-

tämättä kyseiseen maahan.  (Alexander & Doherty, 2009.) 

Erilaisten suhdeverkostojen hyödyntäminen laajentumisprosessissa ul-

komailla näyttäisi olevan yleistymässä ja siten suuntaavan yrityksiä 

enemmän riskiä sisältävien operaatiomuotojen käyttöön.  Silti hyviä suh-

teita tiettyihin sidosryhmiin, kuten mediaan ja paikallisiin päättäjiin, arvos-

tetaan ja oikeiden kontaktien tärkeyttä ulkomailla korostetaan.  (Picot-

Coupey 2006.) 

 

2.2.3 Riskinottohalu/kyky 

 

Yrityksen näkemys kansainvälisestä, hyväksyttävästä riskitasosta on si-

doksissa mm. sen taloudelliseen tilanteeseen, strategisiin vaihtoehtoihin, 

kilpailukykyyn ja kokemukseen.  Yksittäisen operaatiomuodon valintaan 

saattaa vaikuttaa huomattavasti se, miten riskejä havainnoidaan.  (Koch 

2001b.)  Yleisesti tunnistetaan myös yritysten halu jakaa riskejä toisen 

osapuolen kanssa, kuten esimerkiksi franchising-operaatiomuodon valin-

nalle on tyypillistä (Cliquet & Croizean 2002; Doherty & Alexander 2004).   

Korkean operatiivisen riskin omaavassa markkinassa halutaan joskus va-

lita kumppani, kun sinne ei haluta jäädä yksin (Doherty & Alexander 2004) 

tai kun laajassa, potentiaalisessa markkinassa tunnistetaan kansainvälis-

tymisen esteitä, jotka voidaan esimerkiksi yhteistyöyritysmallilla ohittaa, 

kuten Zara on toiminut (Park & Sternquist 2008). 

Päätöksentekijöiden ominaispiirteet, kuten asenteet riskejä kohtaan, vai-

kuttavat kansainvälistymiseen ja operaatiomuodon valintaan joko sitä tu-

kevina tai estävinä tekijöinä (Vida & Fairhurst 1998).   Johdon riittämätön 
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osaaminen ja kansainvälisen kokemuksen puute näyttää johtavan suu-

rempaan riskiherkkyyteen ja epävarmuuteen päätöksenteossa (Koch 

2001b) sekä esimerkiksi liian suurena luottamuksena franchising-ottajaa 

kohtaan (Doherty 2007b). Toisaalta, mitä vähemmän johto kaihtaa riskejä, 

sitä todennäköisemmin valitaan markkinat ja operaatiomuoto, jotka näyt-

tävät pitkällä aikavälillä houkuttelevilta (Koch 2001b).   

Johdon osaamiseen ja kokemukseen liittyvänä riskinä tuodaan myös esil-

le, että vaatii taitoa osata neutraalisti ja realistisesti arvioida, mitä yritys 

oikeastaan on viemässä kansainvälisille markkinoille: innovatiivista kon-

septia, kilpailukykyistä brändiä vai johtamistaitoja ja mitä arvoa kohde-

markkinan asiakkaille tästä syntyy.  Yrityksen kilpailuedun lähteet on siis 

aidosti tunnistettava riskien minimoimiseksi.  Kuitenkin todetaan, että joh-

don pitää haluta hyödyntää mahdollisuuksia eikä pelätä kokeiluja.  Me-

nestys kotimaassa voi institutionalisoida oman tarjonnan niin, että käsi-

tyskyky menestymismahdollisuuksista ulkomailla hämärtyy täysin. (Burt 

ym. 2005; Huang & Sternquist 2007; Sternquist 2007.)  Näin kävi esimer-

kiksi Bootsille, joka raskaasti epäonnistui kansainvälistymisessä monilla 

markkina-alueilla 1990-luvulla eikä Bootsin johto osannut ottaa kokemuk-

sista opikseen, vaan suuret tappiot kansainvälisestä liiketoiminnasta ovat 

rasittaneet yritystä myös 2000-luvulla (Burt ym. 2005). 

Muotikaupassa riskinä pidetään oman osaamisen valumista kumppaneil-

le, jotka mahdollisesti kopioimalla käyttäisivät sitä hyväkseen.  Tästä 

syystä valitaan usein korkean riskin omaavia operaatiomuotoja. (Picot-

Coupey 2006.) 

Kansainvälistymisen alkuvaiheessa riskit saattavat vaikuttaa suurilta, mut-

ta tilanteen uskotaan todennäköisesti muuttuvan vaiheittaisen oppimisen 

perusteella, kun yritys saa lisää kansainvälistymiskokemusta (Gripsrud & 

Benito 2005).   Jos yritys haluaa vähentää epävarmuustekijöitä ja etsii 

helppoa ratkaisua, saatetaan valita operaatiomuoto, josta esimerkiksi ko-
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timarkkinassa on jo hyviä kokemuksia (Gripsrud & Benito 2005; Park & 

Sternquist 2008). 

 

2.2.4 Kontrollin tarve 

 

Kontrolli operaatiomuodon yhteydessä liitetään yleensä päätöksentekoon 

ja siihen missä määrin ulkomaan markkinan strateginen ja operatiivinen 

päätöksenteko on hajautettu tai keskitetty. Päätöksentekoa arvioidaan 

sen mukaan, kuinka paljon sitä on keskitetty kotimaan pääkonttoriin ja 

paljonko päätöksentekoa on delegoitu ulkomaisen markkina-alueen orga-

nisaatiolle. (Dawson 1994, Koch 2001b; Dupuis & Fournioux 2006; Picot-

Coupey 2006.)  Iso-Britanniassa toimivien kansainvälisten muotikauppiai-

den mukaan näyttäisi siltä, että lokaalin johdon mukaan ottamisella pää-

töksentekoon on positiivinen vaikutus liiketoiminnan menestymiseen 

(Moore, Birtwistle & Burt 2004).  Kuitenkaan kontrollin tarvetta ei pidetä 

muotikaupassa ainoana, operaatiomuodon valintaan vaikuttavana tärkeä-

nä tekijänä (Picot-Coupey 2006). 

Suhtautuminen kontrollin tarpeeseen saattaa muuttua joidenkin kriittisten 

tilanteiden seurauksena tai kansainvälistymiskokemuksen ja osaamisen 

karttuessa (Koch 2001b).  Muotikaupassa on todettu, että yrityksen ko-

kemuksen lisääntyessä on sille muodostunut suurempi halu kontrolloida 

esimerkiksi franchising-suhdetta heti kumppanin valinnasta alkaen.  Toi-

saalta hyvää yhteistyösuhdetta, runsasta viestintää ja tukea kumppanille 

pidetään paljon tärkeämpänä valvontamuotona, kuin sopimussuhteeseen 

perustuvaa kontrollia. (Doherty & Alexander 2004, 2006.)  Franchising-

antajan tuki franchising-ottajalle voi olla strategista, kuten franchising-

manuaali tai operatiivista, kuten myymälävierailut, markkinointi ja valmen-

nus (Doherty 2007b). 

Debenhams piti omassa kansainvälistymisessään erityisen tärkeänä kor-

kean kontrollin säilyttämistä omasta brändistään ja se oli keskeinen tekijä 
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operaatiomuodosta päätettäessä (Jones 2003).  Brändin tai muun ydin-

osaamisen suojaaminen onkin oleellista monille muotikaupan yrityksille ja 

niitä on valvottava tiukasti (Wigley ym. 2005; Sternquist 2007). 

Toisaalta myös todetaan, että mikäli korkean kontrollin saavuttamiseksi 

valitaan operaatiomuodoksi omat myymälät, ei koskaan pidä aliarvioida 

kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ja ohjaamisen monimutkaisuutta 

ja vaativuutta ulkomaisilla markkinoilla (Doherty 2000).  Myös valvonnan 

haasteellisuus on noussut päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä esille 

tapauksissa, joissa oma myymälä sijaitsisi kaukana pääkonttorista.  Väli-

matkan katsotaan tekevän valvonnasta merkittävästi vaikeampaa.  (Cli-

quet & Croizean 2002.)  Kuitenkin osa yrityksistä haluaa varmistaa jake-

lun ja palveluverkoston sujuvuuden ja valitsee siksi korkean kontrollin 

omaavan operaatiomuodon (Koch 2001b). 

Kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa todetaan tarvittavan 

mahdollisesti nopeita korjausliikkeitä uudessa ulkomaan myymälässä ja 

siksi tarvitaan kontrollijärjestelmä, josta saa oleelliset, taloudelliset ja 

markkinointiin liittyvät tiedot päätöksen teon tueksi.  Järjestelmän tulee ol-

la myös tehokas ja nopea, jopa reaaliaikainen, korjaavien toimenpiteiden 

ripeän aikaansaamisen sekä kattavan, oikea-aikaisen viestinnän mahdol-

listamiseksi.  (Dupuis & Fournioux 2006.)  Erilaisten automaattisten, jär-

jestelmistä saatavien raporttien ja lisättyjen myymäläauditointien avulla 

osa yrityksistä on voinut vähentää omien myymälöiden määrää suhteessa 

franchising-operaatiomuodolla toimiviin yksiköihin (Cliquet & Croizean 

2002).  

 

2.2.5 Kohdemarkkinan markkinaolosuhteet 

 

Markkina-alueen arvioinnilla on keskeinen merkitys sekä kohdemaan että 

markkinoille menomuodon valintaan (Whitelock 2002).  Markkinatiedon 

saatavuus voi kuitenkin olla ongelmallista, mutta internetin on todettu 
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huomattavasti parantaneen tilannetta.  Silti tiedon luotettavuus ja ajan ta-

saisuus voi olla kyseenalaista ja tämä vaikeuttaa eri operaatiomuotojen 

vertailua.  (Koch 2001b.) 

Ulkomaan markkinaolosuhteet, markkinapotentiaali, markkinan kasvuno-

peus ja kilpailun rakenne määrittävät osaltaan sitä, kuinka paljon yritys on 

halukas sitomaan resursseja kyseiseen markkinaan (Koch 2001b; Picot-

Coupey 2006).  Mielipiteet ovat ristiriitaisia maantieteellisen sijainnin ja 

kulttuurin merkityksestä operaatiomuodon valinnassa (Picot-Coupey 

2006).  Osa tutkijoista korostaa kulttuurin merkitystä erittäin tärkeänä piir-

teenä nimenomaan vähittäiskaupan kansainvälistymisessä.  On tunnetta-

va paikallinen ostokäyttäytyminen, asiakkaiden tarpeet ja kulttuuri, sillä 

kaupalle markkina on aina siellä, missä on myymälä. (Alexander 1997; 

Simpson & Thorpe 1999; Hutchinson ym.2005; Dawson & Mukoyama 

2006; Sternquist 2007.)   

Yhtenä tekijä markkinoille menomuodon valinnassa vaikuttavat myös 

mahdolliset markkina-alueeseen ja toimialaan liittyvät esteet, kuten esi-

merkiksi lainsäädännölliset ja tariffiesteet sekä toimitusketjun haasteet, 

kuten jakelun saatavuus (Koch 2001b; Hutchinson ym. 2005; Huang & 

Sternquist 2007; Welch ym. 2007).  Esimerkiksi Ranskassa 2000-luvun 

alkupuolella kosmetiikan toimialalla oli yrityksen pakko lainsäädännöllisis-

tä syistä perustaa ketjun ensimmäinen myymälä suorana investointina ja 

vasta seuraavasta myymälästä alkaen franchising oli mahdollinen operaa-

tiomuoto.  (Cliquet & Croizean 2002.)  Yleisestikin ottaen kosmetiikka on 

hyvin pitkälle säädelty toimiala, jossa luottamuksen rakentuminen perus-

tuu pitkälti kansainvälisten valmistajien brändeihin (Burt ym. 2005). 
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2.2.6 Valikoiman sopeutustarve kohdemarkkinoilla 

 

Yrityksen valikoiman tai tuotteen tulee olla ainutlaatuinen ja sitä tulee 

muokata uuden markkinan asiakkaiden tarpeiden, toiveiden, odotusten ja 

ostokäyttäytymisen sekä paikallisen kilpailutilanteen mukaisesti.  (McGol-

drick 1998; Simpson & Thorpe 1999; Welch ym. 2007.)  Laajimman näkö-

kulman mukaan sopeutettava tuote käsittää koko liiketoiminnan kohde-

markkinoilla.  Vaikka varsinaista tuotetta ei tarvitsisikaan muuttaa, voi 

esimerkiksi kaupankäyntitavat tai ostoskäyttäytyminen olla kohdemaassa 

täysin erilainen kuin kotimaassa ja yrityksen tulee reagoida siihen tarvitta-

valla tavalla.  (Sternquist 2007.)   

Valikoiman sopeutustarve näyttäisi olevan sitä suurempi, mitä monimuo-

toisemmille tai kulttuurillisesti erilaisille markkinoille yritys on suuntaamas-

sa (Watson, Stanworth, Healeas, Purdy & Stanworth 2005).  Siitä huoli-

matta vähittäiskauppiaat pitävät standardoidulla tuotteella tai valikoimalla 

kansainvälistymistä mahdollisena, vaikka näyttääkin siltä, että yleisesti ot-

taen tuotetta tai valikoimaa sopeutetaan jonkin verran; ei siis mennä uusil-

le markkinoille täysin standardoidulla eikä täysin räätälöidyllä ratkaisulla.  

(Evans ym. 2008.)   

Tarjonnan sopeuttamisen väitetään olevan pitkäaikainen prosessi, mikä 

saattaa ohjata yrityksiä kumppanin etsimiseen ja matalamman kontrollin 

markkinoille menomuotoon.  Mikäli sopeutustarve koetaan olemattomaksi, 

rohkaisee se yrityksiä aikaiseen markkinoille menoon ja todennäköisesti 

kumppania ei haluta.  (Huang & Sternquist 2007.)   

Huomioitavaa on myös se, että liiketoiminnan tai valikoiman sopeuttami-

nen kohdemarkkinan olosuhteiden ja kulttuurin mukaan edellyttää erityistä 

reagointikykyä ja osaamista johdon lisäksi myös henkilöstöltä (Welch ym. 

2007).  
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2.2.7 Tilanne kotimarkkinoilla 

  

Kotimaan kilpailutilanteen merkityksellisyyden osalta Dohertyn (2007a) 

käsitys vastaa sekä Dawsonin (1994) että Wiglen ja Mooren (2007) tulok-

sia, mutta Dohertyn (2007a) näkökulma on erilainen.  Doherty (2007a) 

painottaa kotimarkkinoiden roolia siinä mielessä, että yrityksellä pitää olla 

varaa investoida ja kehittää kotimaan toimintoja, jolloin franchising on hy-

vä valinta operaatiomuodoksi.  Mikäli yrityksen menestys on kotimarkki-

noilla heikko, on tilanne samankaltainen: franchising sitoo suhteellisesti 

vähän rahaa.  

Lisäksi Doherty (2000) korostaa, aikaisempaa tutkimusta tukien, koti-

maassa kehitetyn voimakkaan, tunnetun ja menestyvän merkin (brand) ja 

konseptin merkitystä motiivina ja oleellisesti myös operaatiomuodon valin-

taan vaikuttavana tekijänä.  Picot-Coupey (2006) yhtyy käsitykseen ja ko-

rostaa lisäksi tavoitteiden vaikutusta operaatiomuodon valinnassa: brän-

din vahvistamiseen, markkinan testaamiseen tai identiteetin luomiseen 

saatetaan perustaa omia myymälöitä (ns. lippulaivamyymälät).  Mikäli 

brändi ei ole sellaisenaan kilpailukykyinen kotimarkkinan ulkopuolella, ei 

mikään operaatiomuoto voi tilannetta muuttaa.  Tästä esimerkkinä Boots, 

joka kokeili useita operaatiomuotoja monilla markkinoilla 1990- ja 2000-

luvuilla eikä siltikään saanut liiketoimintaa kannattavaksi, vaan joutui ve-

täytymään lähes kaikista keskeisistä kansainvälistymistoimistaan ja pa-

laamaan lähes yksinomaan vientitoimintaan.  (Burt ym. 2005.)  

 

2.3 Muotikaupan operaatiomuodot kansainvälistymisessä 

 

Vähittäiskauppiaat voivat kansainvälistyessään valita monista operaatio-

muodoista, joista jokaisella on erilainen taloudellinen vaikutus, kustan-

nukset, toteuttamisnopeus, joustavuus, kontrolli ja riski.  Kaupan toimialal-

la yleisesti käytettyjä operaatiomuotoja ovat vienti, agentit, jakelijat, li-
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senssöinti, franchising, shop in shopit (shop in shops, concessions), yh-

teisyritykset tai omat myymälät.  (Dawson 1994; Alexander 1997; Hut-

chinson ym. 2005; Dupuis & Fournioux 2006, Picot-Coupey 2006; Stern-

quist 2007.) 

 

2.3.1 Eri operaatiomuotojen soveltuvuus 

 

Erityisesti muotikaupassa käytetään shop-in-shoppeja jonkin markkinan 

testaamiseen, mentäessä rajallisen potentiaalin markkina-alueelle tai ha-

luttaessa rakentaa nopeasti maantieteellisesti laaja myyntipisteverkosto.  

Viimeksi mainitulla perusteella saatetaan operaatiomuodoksi valita myös 

franchising.  (Picot-Coupey 2006.)  Omia myymälöitä käytetään usein ns. 

lippulaivamyymälöinä (Picot-Coupey 2006; Welch ym. 2007) tai pilotti-

myymälöinä esimerkiksi kosmetiikan erikoisliikeketjuissa uusien ideoiden 

valmentamiseen ja kokeilemiseen (Cliquet & Croizean 2002; Welch ym. 

2007).  Pilottimyymälöiden tai shop-in-shoppien avulla saatavia oppimis-

kokemuksia arvostetaan korkealle muotikaupassa (Palmer & Quinn 

2005). 

Operaatiomuodoista yritysostot nimetään todennäköiseksi operaatiomuo-

doksi nimenomaan isoille yrityksille, kun taas keskisuuret ja pienet yrityk-

set yleisesti käyttävät muita operaatiomuotoja (Hutchinson ym. 2005). 

Iso-Britannian vähittäiskauppiaat käyttävät kansainvälistyessään useita 

operaatiomuotoja, mutta Williams (1992) kertoo Alexanderin (1990) tutki-

muksen osoittaneen suosituimmiksi muodoiksi omien uusien myymälöi-

den perustamisen ja yritysostot.  Toisaalta kuitenkin todetaan, ettei yh-

tään operaatiomuotoa voida kansainvälistyneessä vähittäiskaupassa pi-

tää dominoivana (Evans ym. 2008). 

Iso-Britannian muotikaupan pääoperaatiomuodoksi kansainvälisillä mark-

kinoilla on muodostunut franchise- toimintamallit (Doherty 2000) ja sa-
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mankaltaisia tuloksia on saatu tutkittaessa ranskalaisia muotikaupan yri-

tyksiä (Cliquet 2000; Picot-Coupey 2006).     

Kun brändi on kansainvälisesti vetovoimainen, tarjoaa franchising hyvin 

tehdyn franchise-sopimuksen tukemana kansainvälistyvälle yritykselle 

voimakkaan kontrollin omasta ainutlaatuisesta merkistä, vaikka yleisesti 

franchising luokitellaan matalamman kontrollin operaatiomuodoksi.  Yritys 

siirtää suuren osan liiketoiminnan taloudellisista riskeistä franchising-

partnerille ja takaa mahdollisuuden käyttää pääomaa johonkin muuhun 

kohteeseen.  Franchising-mallin avulla yritys voi saavuttaa korkeamman 

tuoton kuin esimerkiksi omiin myymälöihin investoimalla (Cliquet 2000; 

Doherty 2000; Petersen & Welch 2000; Cliquet & Croizean 2002) ja lisäk-

si franchise-mallia pidetään suhteellisen riskittömänä, mutta samalla kan-

nattavana operaatiomuotona kansainvälisillä markkinoilla (Jones 2003; 

Welch ym. 2007).  Kuitenkin esitetään myös näkemyksiä, että brändin 

suojaamiseksi ja tuotekehityksen varmistamiseksi tulisi ensisijaisesti pe-

rustaa omia myymälöitä (Wigley ym. 2005; Welch ym. 2007).  

Keskeisenä tekijänä franchising-operaatiomuodon hyödyntämisessä pide-

tään oikeanlaisen franchising-ottajan löytämistä ja pitkäaikaista, tuottavaa 

yhteistyösuhdetta, jota kuvataan jopa avioliiton kaltaiseksi.  Vaikka fran-

chise-sopimusta pidetään tärkeänä, on kuitenkin päivittäisessä toiminnas-

sa huomattavasti oleellisempaa franchising-antajan jatkuva ja systemaat-

tinen viestintä sekä tuki franchising-ottajalle sekä osapuolten keskinäinen 

luottamus yhteistyön onnistumiseksi ja kehittämiseksi parhaalla mahdolli-

sella tavalla.  Lisäksi viime aikoina on nostettu esille henkilökemian merki-

tys kumppanuudessa.  (Doherty & Alexander 2004, 2006; Doherty 2009.)  

Toisaalta todetaan, ettei franchising-operaatiomuotoa pidä valita, ellei yri-

tyksellä ole riittävää kokemusta ratkaista erilaisia ongelmia ja ristiriitatilan-

teita.  Lisäksi yrityksen on hallittava paras strategia kilpailuedun saavut-

tamiseksi.  (Bordonapa Juste, Lucia-Palacios, Polo-Retondo 2009.) 
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Franchisingin avulla saadaan nopeasti rakennettua suuri myymäläverkos-

to, mikä saattaa olla monelle yritykselle suuri etu, ja toisaalta saadaan 

tärkeitä oppimiskokemuksia kansainvälisestä liiketoiminnasta. (McGol-

drick 1998; Cliquet 2000; Cliquet & Croizean 2002; Jones 2003; Picot-

Coupey 2006.)  Verkostonäkökulma tuodaan esille myös toisella tavalla; 

franchising-malli voidaan rakentaa ulkomaisten verkostojen varaan, kuten 

esimerkiksi Body Shop, Benetton ja Yves Rocher ovat tehneet (Hutchin-

son ym. 2005).  

Operaatiomuotojen soveltuvuutta on arvioitu myös myymälän sijainnin 

mukaan ja päädytty siihen, että franchising sopisi hyvin erillään tai kau-

empana oleviin myymälöihin, kun taas omien myymälöiden olisi hyvä si-

jaita lähellä pääkonttoria.  Toisen näkemyksen mukaan esitetään omien 

myymälöiden soveltuvan lähelle, tutuille markkinoille, ja franchisingin 

muualle.  (Cliquet & Croizean 2002.) 

Lähi-Idässä ovat operaatiomuodoista mahdollisia vain yhteisyritykset 

(joint ventures), joissa ulkomaisella yrityksellä saa olla korkeintaan 49 %:n 

omistusosuus, tai franchising- sopimukset, joita Debenhams on tehnyt 

(Jones 2003).  Erityisesti korostetaan franchisingin valintaa sopivaksi ti-

lanteisiin, joissa yrityksen toimintaa tai tarjontaa on tarvetta sopeuttaa 

paikallisesti, tarvitaan paikallista osaamista sekä tietämystä (Cliquet & 

Croizean 2002; Jones 2003; Palmer & Quinn 2005; Watson ym. 2005; Pi-

cot-Coupey 2006; Welch ym. 2007; Doherty 2009) tai toimialan markkina-

tilanne on vaikea (Cliquet & Croizean 2002).  Yhdeksi franchising-antajan 

suurimmaksi haasteeksi nimetään kyky tasapainottaa konseptin ydinele-

menttien standardointi ja muiden elementtien lokaali sopeuttaminen (Wat-

son ym. 2005).  Standardoitaviksi tekijöiksi nimetään laatu, konsepti, ima-

go, järjestelmät, myynnin edistämisteemat sekä valmennus.  Yleisemmin 

sopeutettavaksi osa-alueiksi todetaan tuotevalikoima ja myymälän sisäi-

nen ilme ja sisustus.  (Welch ym. 2007.) 
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2.3.2 Useiden operaatiomuotojen samanaikainen hyödyntäminen 

 

Johto uskoo saavansa synergiaetuja useita eri operaatiomuotoja käyttä-

mällä, kun yhden operaatiomuodon edut vahvistuvat muiden operaatio-

muotojen olemassa olosta.   Eri operaatiomuotojen yhdistely on myös ta-

pa sopeuttaa tarjontaa paikallisiin olosuhteisiin, kuten kaupalliseen sijain-

tiin ja markkinapotentiaaliin, ja se lisää yrityksen joustavuutta toimia 

markkinoilla.  Joustavuuden tärkeyttä korostetaan nimenomaan siinä 

merkityksessä, että yrityksellä tulisi olla mahdollisuus kokeilla liiketoimin-

taa uusilla markkinoilla tai nopeasti avata ja sulkea myyntipisteitä esimer-

kiksi paremman liikepaikan takia.  (Picot-Coupey 2006.)   

Iso-Britannian muotikaupassa on hyvin yleistä käyttää samanaikaisesti 

useita operaatiomuotoja tai niiden yhdistelmiä (Doherty 2000).  Myös 

ranskalaisille muotikauppiaille on yleistä useiden operaatiomuotojen yhtä-

aikainen käyttö.  (Cliquet 2000; Picot-Coupey 2006.)  Sama havainto on 

tehty ranskalaisista kosmetiikan erikoisliikeketjuista, jotka näyttävät uusi-

en palvelujen kehittämisen takia suosivan useita operaatiomuotoja (plural 

forms) yhtä aikaa (Cliquet & Croizean 2002). 

Käytettäessä yhtä aikaa useampia operaatiomuotoja voidaan eri asiakas-

ryhmiä palvella tarvittaessa eri tavoin (Welch ym. 2007) ja jokin operaa-

tiomuodoista muodostuu yksittäisen yrityksen näkökulmasta dominoivaksi 

operaatiomuodoksi (Evans ym. 2008). 

Muoti- ja kosmetiikkakaupalle näyttää olevan yleistä nimenomaan fran-

chisingin ja omien myymälöiden käyttö operaatiomuotoina samanaikai-

sesti.  Kyseisiä operaatiomuotoja ei enää nähdä vastakkaisina, vaan toi-

siaan täydentävinä.  Näyttää siltä, että erityisesti pienemmät yritykset 

käyttävät omia myymälöitä pilotointiin ja franchising-myymälöitä varsinai-

sesti liiketoiminnan kasvattamiseen.  Yhtenä perusteena joidenkin omien 

myymälöiden tarpeeseen franchisingin rinnalla todetaan opportunistisen 

käytöksen torjunta.  (Cliquet & Croizean 2002.)  Toisen näkökulman mu-
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kaan yrityksen tulee vertailla eri operaatiomuodoilla toimivia myymälöitä 

keskenään ja ottaa paremmasta oppia huonommin suoriutuvalle ja kehit-

tää sen toimintaa (Sternquist 2007). 

Franchisingin eduksi tunnistetaan franchising-ottajan korkeampi motivaa-

tio johtaa ja kehittää prosesseja tehokkaasti, kun taas omien myymälöi-

den johtamisesta saatavan kokemuksen uskotaan lisäävän franchising-

antajan kykyä neuvotella franchising-ottajien kanssa ja valvoa heitä päte-

västi.  Näiden operaatiomuotojen sopivaa yhdistelyä suunniteltaessa tulee 

huomioida sekä käytettävissä oleva aika että valvontamenetelmien ja 

luottamuksen aikaan saaminen.  (Cliquet & Croizean 2002; Watson ym. 

2005.)  Kumppanuuden haasteena on huomioitava, että franchising-

antaja voi joutua ponnistelemaan huomattavasti saadakseen franchising-

ottajan hiljaisen tiedon markkinaolosuhteista, asiakassuhteista ja asiak-

kaiden tarpeista käyttöönsä, eikä välttämättä onnistu siinä.  Paikallisen 

tietämyksen ja osaamisen siirtyminen franchinsing-antajalle muodostuu 

kriittiseksi silloin, jos franchising-ottaja syystä tai toisesta lopettaa kump-

panuuden.  (Watson ym. 2005.) 

Ranskalaisten kosmetiikan erikoisliikeketjujen mielestä operaatiomuotojen 

välillä syntyy hyvä tasapaino, kun kymmentä franchise-myymälää kohtaan 

on yksi oma myymälä.  Vastaavan tasapainon pitäisi syntyä kaikilla maan-

tieteellisillä alueilla, mutta toisaalta huomioidaan pienempien yritysten in-

nottomuus oman yksikön perustamiseen etäälle pääkonttorista haasteelli-

sen valvonnan takia.  Kuitenkin kahden operaatiomuodon käyttö nähdään 

nimenomaan strategisesti tärkeäksi tekijäksi ketjun maantieteellisen 

myymäläpeiton systemaattiseksi kasvattamiseksi.  (Cliquet & Croizean 

2002.) 

Muotikaupan tutkimuksissa on löydetty myös toisenlainen tasapainoinen 

suhde omien ja franchising-myymälöiden välillä: 31% omia ja 69% fran-

chising-myymälöitä (Bordonapa Juste ym. 2009). 
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Toisaalta kuitenkin esitetään, ettei yrityksen tulisi hajauttaa toimintaa lii-

kaa eri operaatiomuotoihin, vaan yrityksen kriittisten menestystekijöiden 

ja ydinkyvykkyyksien perusteella pitäisi löytää optimaalinen organisaa-

tiorakenne ja strategia toteutettavaksi (Koch 2001b). 

Ketjujohdon näkökulmasta suurimmaksi haasteeksi usean operaatiomuo-

don, kuten omien myymälöiden ja franchisingin, johtamisessa nimetään 

kyky yhdistää omien myymälöiden laatu, ketjun toimintatapojen ja kon-

septin ylläpito sekä valvonta suututtamatta franchising-ottajia.  Lisäksi ket-

jujohdon ongelmaksi koetaan sopivien franchising-ottajien rekrytointi stra-

tegisten vahvuuksien säilyttämiseksi. (Cliquet & Croizean 2002.) 

 

2.3.3 Operaatiomuodot kansainvälistymisen edetessä 

 

Operaatiomuotostrategia näyttää muuttuvan ja kehittyvän ajan kuluessa 

ja kokemuksen kertyessä (Vida & Fairhurst 1998; Doherty 2000; Cliquet & 

Croizean 2002; Welch ym. 2007; Doherty 2009).  Operaatiomuodoissa 

näytetään ensin valittavan voimakkaammin itse kontrolloitavat mallit, ku-

ten orgaaninen kasvu ja yritysostot ja kun kokemusta kansainvälisestä 

toiminnasta on saavutettu enemmän, siirrytään matalamman riskin mal-

leihin, kuten esimerkiksi franchisingiin.  Tämä saattaa olla muotikaupalle 

ominainen ilmiö, sillä aikaisemmin on esitetty vähittäiskaupan yleisesti 

toimivan toisin päin.  (Doherty 2000; Petersen & Welch 2000.)  

Operaatiomuodon valintaa tulee pohtia myös pidemmällä aikajänteellä, 

eikä pelkästään keskittyä markkinoille menomuodon valintaan (Sternquist 

2007; Welch ym.2007).  Mikäli uudelle markkina-alueelle mennään ensin 

esimerkiksi lyhyen ajan tuottomahdollisuuksien takia franchising-mallilla, 

voi sinne olla myöhemmin lähes mahdotonta perustaa omia myymälöitä.  

(Sternquist 2007.) 
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Johdon virheratkaisut, joita syntyy varsin usein impulsiivisen kansainvälis-

tymisen tai operaatiomuotovalinnan seurauksena, ovat hyvin luonnollinen 

peruste vaihtaa operaatiomuodosta toiseen (Welch ym. 2007). 

Ensimmäiseksi valitusta operaatiomuodosta luopuminen ja toiseen siirty-

minen näyttää olevan joillekin yrityksille vaikeaa.  Alun perin operaatio-

muodon valintaan vaikuttaneet sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat saattaneet 

muuttua ja toisaalta kokemus harjoitetusta kansainvälisestä toiminnasta ja 

operaatiomuodosta vaikuttavat operaatiomuodon muutostarpeen havain-

nointiin.  Tästä huolimatta uudesta operaatiomuodosta päättäminen, jär-

kisyistä huolimatta, voi olla tuskallista, koska se merkitsee aina uuden 

opettelua, uusia yhteistyösuhteita ja riskejä.  Yleisimpiä syitä operaatio-

muodon uudelleenarviointitarpeeseen ovat markkinaan, yhteistyökump-

paniin tai yritykseen itseensä liittyviä tekijöitä.  (Welch ym. 2007.) 

Muotikaupan yritykset opettelevat kansainvälistymistä ja kehittävät kom-

petenssejaan ensin korkeamman sitoutumisen ja riskin käsittävien ope-

raatiomuotojen, mm. tytäryhtiöiden ja omien myymälöiden, avulla.  Fran-

chisingiin siirtyminen saattaa vaatia tarjonnan sopeuttamista kokemuksen 

perusteella markkina-alueen erilaisuuden takia (Petersen & Welch 2000).   

Toisaalta kokemuksen karttuminen ja tietyllä operaatiomuodolla menes-

tyminen tuo yritykselle enemmän vapautta kumppanin valinnassa, kuten 

Body Shop on esittänyt; voi valita omista lähtökohdista parhaat kumppa-

nit, joiden kanssa haluaa tehdä franchise-sopimuksen (Welch ym. 2007). 

Ranskalaisten kosmetiikkaketjujen tavoitetta optimoida franchingin ja 

oman omistuksen suhdetta kuvataan pitkäksi yrityksen ja erehdyksen 

prosessiksi.  Lisäksi väitetään, että franchisingin edut saattavat vähentyä 

franchisingin saavuttaessa maturiteetin ketjun elinkaaressa.  (Cliquet & 

Croizean 2002.)  
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Yrityksen elinkaaren väitetään myös vaikuttavan keskeisenä tekijänä sii-

hen, millaisia operaatiomuotoja yrityksen johdolla on valittavissa tai mikä 

operaatiomuoto johdon tulisi valita (Bordonapa Juste ym. 2009). 

 

2.4 Testattava viitekehys/malli 

 

Teorian perusteella työn alustavaa viitekehystä on täydennetty siten, että 

siihen on lisätty yrityksen kilpailustrategia omaksi tekijäksi, irralleen yrityk-

sen profiilista, raamittamaan kansainvälistymisen motiiveja ja muita ope-

raatiomuodon valintaan vaikuttavia keskeisiä tekijöitä.   

Kilpailustrategian ottamista mukaan viitekehykseen perustellaan sillä, että 

erittäin monen tutkimuksen mukaan kansainvälistyminen tapahtuu osana 

yrityksen määrittelemää kansainvälistymis- tai kasvustrategiaa (Simpson 

& Thorpe 1999; Cliquet & Croizean 2002; Tatoglu ym. 2003; Burt ym. 

2005; Wigley ym. 2005; Picot-Coupey 2006; Wigley & Moore 2007; Hut-

chinson ym. 2007; Doherty 2007a) tai vähintäänkin kilpailuedun tavoittelu 

toimii motiivina (Simpson & Thorpe 1999; Koch 2001a; Wigley ym. 2005).  

Kuten aikaisemmin on jo todettu, niin vaativimman näkemyksen mukaan 

kansainvälistymistä tulisi pitää jopa vähittäiskaupan strategian ydinele-

menttinä (Burt ym. 2005).  Näin ollen useissa tilanteissa kansainvälistymi-

sen motiivit sisältyvät kilpailustrategiaan tai ne syntyvät kilpailustrategian 

pohjalta. 

Lisäksi yrityksen kotimarkkinatilanne näyttää osaltaan vaikuttavan ope-

raatiomuodon valintaan.  Merkittävänä motiivien ja operaatiomuodon va-

linnan väliseen suhteeseen vaikuttavana, moderoivana muuttujana näh-

dään konseptin tai valikoiman sopeuttamistarve.  

 

 



      43 

  

  

  

  

  

Empiriassa testattava viitekehys esitetään kuvassa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kuva 3.  
Muotikaupan kansainvälistymisen motiivien ja muiden tunnistettujen tekijöiden vaikutus 
operaatiomuodon valintaan valitulla kohdemarkkina-alueella 
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3  EMPIRIA 
 

  

 

3.1 Aineiston keruu 

 

Empiirinen aineisto case-yrityksestä, eli Emotion-ketjusta, kerättiin pää-

osin teemahaastattelujen avulla.  Informanteiksi valittiin SOK:n käyttöta-

varakaupan johtaja, Emotion-ketjun ketjujohtaja ja johtaja SOK:n strate-

giayksiköstä, jonka vastuulla on strategiset analyysi- ja innovaatioproses-

sit sekä liikeideoiden kehitysprojektit.  Yksi johtajista on toiminut useita 

vuosia Baltiassa vastaten SOK:n yhden tytäryhtiön liiketoiminnasta siellä 

ja toisella johtajalla on erittäin monipuolinen kokemus kansainvälisestä 

muotikaupasta, sekä hankinnan että kansainvälisen muotiketjun johtami-

sen näkökulmasta.  Kyseisillä johtajilla on keskeinen asema Emotion-

ketjun kansainvälistymiskykyä ja -mahdollisuuksia arvioitaessa.  Päätök-

sentekoprosessi on SOK:ssa moniportainen ja haastatelluilla henkilöillä 

olisi prosessissa vastuu konseptin kilpailu- ja tuloskyvyn perustelemises-

ta, mutta liiketoimintapäätös kansainvälistymisestä tehtäisiin kuitenkin 

SOK:n hallituksessa.  Näin ollen on tunnistettava haastateltujen henkilöi-

den rajallinen vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon. 

Valitut informantit haastateltiin viikoilla 8 – 9. Ensimmäinen haastattelu to-

teutettiin 11.2., toinen 17.2. ja kolmas 18.2. SOK:n pääkonttorissa, Ässä-

keskuksessa, Helsingissä.  Kuhunkin haastatteluun oli varattu 2 tuntia ai-

kaa, haastatteluaika oli sovittu etukäteen ja myös kysymykset toimitettiin 

haastateltaville noin viikkoa ennen haastattelua tutustuttavaksi mahdolli-

simman korkealaatuisen haastattelun aikaan saamiseksi. 

Teemahaastattelu koostui 11 osa-alueesta ja jakautui 36 kysymykseen, 

joista osassa oli vielä alakysymyksiä.  Haastattelukysymyslista teema-

alueineen on liitteenä (liite 1). 
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Jokainen haastattelutilanne kesti informanttien huolellisen etukäteisval-

mistautumisen ansiosta hieman alle tunnin ja kaikki haastattelut nauhoi-

tettiin kokonaisuutena.  Haastattelutallenteet purettiin ja litteroitiin lyhen-

tämättöminä Word-dokumenteiksi.  Näin toteutettuna aineistoa kertyi teks-

tinä 46 sivua.  Tämän jälkeen tekstit taulukoitiin teema-alueittain ja koo-

dattiin vastaamaan viitekehyksen eri osa-alueita tulosten esittämistä ja 

niiden analysointia varten. 

Haastattelujen avulla kerätyn aineiston lisäksi haluttiin saada SOK:n Pie-

tarin liiketoimintajohdolta näkemys markkina-alueesta sekä liiketoiminnan 

riskeistä, esteistä ja mahdollisuuksista Venäjällä.  Osa haastattelukysy-

myksistä, 11 kysymystä, lähetettiin sähköpostilla viikolla 7 SOK:n paikalli-

sen tytäryhtiön toimitusjohtajalle sekä osto- ja IT-johtajalle.  Molemmat lä-

hettivät vastauksensa kysymyksiin kirjallisesti sähköpostilla 4.-5.3.2010.   

Kirjalliset vastaukset yhdistettiin haastatteluaineistosta tehtyyn taulukkoon 

kyseisten teemojen yhteyteen. 

Haastattelujen lisäksi empiriassa käytettiin sekundääriaineistona case-

yrityksen sisäisiä julkaisuja ja raportteja sekä lukuisia viimeaikaisia, vuo-

silta 2008—2010, julkaisuja Venäjän vähittäiskaupan tilanteesta ja mark-

kina-alueesta. 

 

3.2 Case-yritys 

 

Emotion on S-ryhmän kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliikeketju. 

Emotion-ketjuun kuului vuoden 2009 lopussa 18 toimipaikkaa ja ketju jat-

kaa laajentumistaan Suomessa tulevina vuosina muutaman myymälän 

vuosivauhdilla.   Emotion-ketjulla ei ole toistaiseksi myymälöitä kotimaan 

ulkopuolella.  S-ryhmän alueosuuskaupat vastaavat Emotion-

myymälöiden liiketoiminnasta.  Emotion-ketjun myynti oli 26 miljoonaa eu-

roa vuonna 2009 ja se menestyi omassa markkinassaan yleistä markki-

nakehitystä paremmin.  Ketju teki positiivisen tuloksen myös vuonna 
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2009, vaikka monen uuden yksikön avaaminen rasittikin Emotion-ketjun 

tulosta.  Suurin osa, 87 %:ia, Emotion-ketjun myynnistä muodostuu kos-

metiikan eri osa-alueista.  (SOK Vuosikertomus 2009, S-ryhmä tänään 

2009, Sokos Intra.) 

 

3.3 Venäjä markkina-alueena 

 

3.3.1 Yleistä vähittäiskaupan näkökulmasta 

 

Vähittäiskaupan näkökulmasta Venäjä on hyvin mielenkiintoinen markki-

na-alue.  A.T. Kearneyn Global Retail Development Indexin (GRDI) mu-

kaan Venäjä sijoittui vuonna 2009 sijalle kaksi eli 30 kehittyvän markkina-

alueen joukossa sitä pidetään toiseksi houkuttelevimpana vähittäiskaupan 

investointikohteena (Lähialueiden toimialakatsaus 2009).  Venäjä on var-

sin avoin ulkomaisille investoinneille ja sen talous on kasvanut viime vuo-

det erityisesti korkeiden energiahintojen ansiosta vakaasti, lukuun otta-

matta vuoden 2008 lopulla alkanutta globaalia talouskriisiä.  Kansainväli-

set vähittäiskauppiaat pitävät kuitenkin edelleen Venäjää Kiinan ja Intian 

ohella erittäin houkuttelevana markkinana, etenkin pitkällä aikavälillä.  

(Kalish, 2008.)  Venäjän vähittäiskauppamyynti oli vuonna 2008 lähes 382 

bn€ ja sen arvioidaan kasvavan 54 % vuoteen 2014 mennessä, ylivoimai-

sesti eniten kaikista Euroopan maista (European Retail Briefing, July 

2009.)  Myynnin (€) arvioitiin pienenevän vuonna 2009 -4,7 % ja Venäjän 

arvioidaan olevan toipunut talouskriisistä täydellisesti vuonna 2013 (Euro-

pean Retail Briefing, June 2009).  

Venäjän BKT:n arvioidaan keskeisissä ennusteissa olevan noin 6 pro-

senttia pienempi vuonna 2009 kuin vuonna 2008 ja kasvavan lievästi 

vuonna 2010, mikäli maailmantalous kääntyy kasvuun ja öljyn hinta nou-

see.  Yksityisen kulutuksen kasvu, joka oli monen vuoden ajan ollut tois-

takymmentä prosenttia vuodessa, hidastui vuoden 2008 lopulla; vuoden 

2009 alkupuolella kulutus ja vähittäiskaupan myynti vähenivät pari pro-
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senttia edellisen vuoden tasosta. Palkkojen nousu on hidastunut huomat-

tavasti ja kuluttajien ostovoima vähenee edelleen nopeana jatkuvien ku-

luttajahintojen nousun takia.  Eläkkeiden sekä julkisen sektorin palkkojen 

nopeat korotukset tukevat pieneltä osin ostovoiman kasvua, joka suuntau-

tuu perustavaroiden kulutukseen. Toisaalta kulutusta vähentää nopeasti 

kasvanut työttömyys etenkin, kun työttömyyskorvaus on hyvin pieni. Ve-

näjän talouskehitysministeriö ennakoi vähittäiskaupan vuoden 2009 

myynnin määrän noin viisi prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. 

(Ahonen 2009.) 

Venäjän arvioidaan mahdollisesti jo vuonna 2010 menestyvän talouselä-

mässä paremmin kuin vuonna 2009, mutta monet tekijät vaikuttavat sel-

viytymiskykyyn: viranomaisten toimenpiteet, globaalien luottomarkkinoi-

den kehittyminen, ulkomaisten sijoittajien luottamus Venäjään ja öljyn 

hinnannousu.  (Emerging from the downturn.  Global Powers of Retailing 

2010.) 

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin julkaiseman Venäjän-kaupan ba-

rometrin mukaan kasvun uskotaan kaupan ja palvelujen osalta kiihtyvän 

jo vuoden 2010 alkupuoliskolla (http://www.kauppapolitiikka.fi/public, 

2009).  Kuitenkin venäläiset yritysjohtajat näkevät tilanteen toisin kuin 

heidän suomalaiset kollegansa.  He ovat varovaisen optimistisia, mutta 

arvelevat taloustilanteen vielä hieman heikkenevän vuonna 2010, tosin 

kaupan ja palvelujen arvellaan menestyvän teollisuutta paremmin.  (Daw-

ning Optimism among Business Executives, 2009.) 

Venäjä edustaa 142 miljoonan ihmisen väestöllään Euroopan laajinta ku-

luttajamarkkina-aluetta.  Pietarin ja Moskovan lisäksi Venäjällä on yhdek-

sän alueellista keskusta, joissa asuu yli miljoona ihmistä.  (European Re-

tail Briefing, January 2009.)  Keski-Venäjällä sijaitsevassa Moskovassa 

on yli 10 miljoonaa asukasta ja kun ympäröivä Moskovan provissi laske-

taan mukaan, on asukasmäärä yhteensä noin 17 miljoonaa, 12 % koko 

Venäjän väestöstä.  Pietarissa, joka sijaitsee Luoteis-Venäjällä, asuu noin 

http://www.kauppapolitiikka.fi/public
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4,7 miljoonaa asukasta, yli kolmasosa Luoteis-Venäjän asukkaista.  Vähit-

täiskaupan myynnistä käyttötavarakaupan myynnin osuus oli 55,3 % 

vuonna 2007 Luoteis-Venäjällä.  Pietarissa osuus oli vieläkin suurempi, 

63,3%.  Käyttötavarakaupassa myynti on taantuman vaikutuksesta laske-

nut enemmän kuin päivittäistavarakaupassa ja suurimmat myynnin laskut 

ovat tapahtuneet nimenomaan Pietarissa ja Moskovassa finanssisektorin 

suuren merkityksen ja käyttötavarakaupan suuremman osuuden takia.  

(Lähialueiden toimialakatsaus 2009.) 

Talousvaikeudet heijastuvat selkeästi myös esimerkiksi kauppakeskusten 

vuokrausasteisiin, jotka ovat Moskovassa pudonneet 98,5%:sta 90%:iin, 

vaikka vuokrat ovat samanaikaisesti laskeneet nopeasti.  (Lähialueiden 

toimialakatsaus 2009.) 

Muotikaupan toimijoita on Venäjällä jo runsaasti, mm. Stockmann, Seppä-

lä, H & M ja Gap.  Stockmann-konserni on kertonut käyttävänsä Seppälää 

uusien tavaratalomarkkina-alueiden tunnusteluun ja sillä oli jo vuonna 

2008 yhteensä 34 Seppälää Venäjällä, miljoonakaupunkien lisäksi myös 

puolen miljoonan asukkaan kaupungeissa.  Myös Peek & Cloppenburg ja 

Debenhams ovat ilmoittaneet laajentuvansa Venäjälle 2010 aikana.  (Lä-

hialueiden toimialakatsaus 2009.) 

Venäjän markkinoiden positiivisiksi piirteiksi todetaan ison koon lisäksi 

vakaa poliittinen ilmapiiri, valtion tukitoimet talouden elvyttämiseksi ja kiin-

teistöjen hintojen ja vuokrien alentuminen sekä työvoiman helpottunut 

saatavuus.  Markkinariskeiksi ja uhkiksi nimetään mm. finanssikriisin ne-

gatiiviset vaikutukset, korkea inflaatio ja erityisesti korruptio ja byrokratia.  

Inflaation arvellaan pysyvän kymmenen prosentin tuntumassa vuoden 

2010 loppuun saakka.  Työttömyyden tason uskotaan nousevan noin 10 

%:sta lähelle 12%:ia taantuman takia.  Vaikea taloudellinen tilanne ei kui-

tenkaan vielä vuoden 2009 puoliväliin mennessä oleellisesti vaikuttanut 

kulutuskäyttäytymiseen, mutta vaikutukset alkoivat näkyä loppuvuonna.  

(Maaraportti Venäjä, 2009.) 
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Venäjän markkinan todetaan olevan hyvin säännelty, markkinoille pääsyn 

kynnys on varsin korkea ja siksi toimiminen maassa edellyttää yrityksiltä 

runsaasti voimavaroja sekä merkittävää erikoisosaamista.  Erilaiset tul-

lausmenettelyt, verot ja verolainsäädäntö hankaloittavat tavarakauppaa. 

(Ahonen 2009.) 

 

3.3.2 Kosmetiikan markkinatilanne 

 

Venäjän kosmetiikka- ja hygieniatuotemarkkinan myynti oli noin 10 biljoo-

naa dollaria vuonna 2008 ja kehitys edelliseen vuoteen oli 9,8 %:ia.  

Myynnin osuus on ollut vähittäiskaupan myynnistä vajaat 2 %:ia, mutta 

jos ruokakaupan myyntiä ei huomioida, niin kosmetiikan osuus oli lähes 

4%:ia vuonna 2008.  Kosmetiikan myynnin arvon uskotaan vakaasti kas-

vavan, tosin maltillisemmin kuin vuoteen 2008 asti ja 75%:ia markkinasta 

arvioidaan edelleen jakautuvan erikoisliikkeiden, tavaratalojen ja suora-

myyjien kesken.  (Retail in Russia 2009.) 

Kosmetiikkamarkkinan pirstaloituneisuutta kuvaa se, että markkinajohta-

jan, suurimman ketjun L’Etoilen markkinaosuus on vain 4,6 %:ia.  Koska 

myymälät ovat tyypillisesti varsin pieniä, on useimpien ketjujen markkina-

peitto maantieteellisesti laaja, ne toimivat useiden federaatiopiirien alueel-

la, tosin kunkin federaatiopiirin alueella on eri paikallinen toimija vahvin.   

Aggressiivisesti laajentuneen L’Etoilen omistaja Alkor Holding toimii rans-

kalaisen Sephora-ketjun franchising-ottajana Venäjällä, mutta oli vuoteen 

2009 mennessä avannut maassa vasta 9 Sephora-myymälää, joista kuusi 

Moskovassa ja 2 Pietarissa. (Retail in Russia 2009.) 

Seuraavassa taulukossa esitetään Venäjällä toimivat suurimmat kosme-

tiikkaketjut (taulukko 1). 
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Taulukko 1.  Suurimmat kosmetiikkaketjut Venäjällä vuonna 2008 

 

Edellä mainituista ketjuista vain L’Etoile ja Ile de Beaute ovat avanneet 

myymälät sekä Moskovassa, että Pietarissa ja muissa Venäjän 11 suu-

rimmassa kaupungissa.  L’Etoilella on maantieteellisesti laajin myymälä-

peitto ja Ile de Beaute ja Rive Gauche taistelevat toiseksi suurimman 

asemasta yrittäen vallata toiselta sijalta vuonna 2008 konkurssiin men-

neen Arbat Prestigeltä vapautunutta markkinaa. (Retail in Russia 2009.) 

Franchising-sopimus L’Etoilen ja Sephoran välillä on voimassa vuoden 

2010 loppuun asti ja erittäin mielenkiintoinen tilanne on syntynyt, kun 

Sephora-ketjun omistaja LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) osti 45% 

osuuden L’Etoilen kilpailijasta Ile de Beautesta vuonna 2008.  Tähän so-

pimukseen sisältyy optio, jonka mukaan Sephorasta voi tulla Ile de Beau-

ten pääosakkeenomistaja.  Eri skenaarioiden mukaan LVMH joko muut-

taa kaikki tai osan Ile de Beauten myymälöistä Sephora-konseptin mukai-

siksi tai jatkaa uusien Ile de Beaute- ja  Sephora-myymälöiden avaamista 

Venäjälle. (Retail in Russia 2009.) 

Moskovan alueella toimivista paikallisista kosmetiikkaketjuista johtavassa 

asemassa on Podruzhka, jolla on Moskovassa ja Moskovan provinssin 

alueella 54 myymälää.  Podruzhka on tullut markkinoille vuonna 2005 ja 

ketju myy sekä kosmetiikkaa että naisten alusasuja.  Yrityksen tavoitteena 

oli vuonna 2008 avata kahdesta kolmeen uutta myymälää kuukausittain, 

mutta joutui luopumaan suunnitelmistaan tavarantoimittajaongelmien se-

kä logistiikan epäonnistuneen ulkoistuksen takia.  Podruzhka sulki joitakin 
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kannattamattomia yksiköitä, mutta on säilyttänyt merkittävän aseman toi-

mialalla Keski-Venäjällä.  (Retail in Russia 2009.) 

Pietarissa keskeisiä paikallisia toimijoita kosmetiikassa  ovat Ulybka Ra-

dugi, jolla on Luoteis-Venäjän alueella 136 myymälää ja 45 myymälää 

omistava Spektr.  Ulybka Radugin, joka on avannut ensimmäisen myymä-

länsä vuonna 2003, suunnitelma on avata yli 100 myymälää vuoden 2010 

loppuun mennessä.  Ketjulla on oma kanta-asiakasohjelma, johon on jo 

liittynyt yli 100 000 asiakasta.  Neljä vuotta vanhemman Spektrin tuoteva-

likoima on jonkin verran laajempi ja myös sillä on oma kanta-

asiakasohjelma, jossa on mukana yrityksen kertoman mukaan 40 %:ia 

ketjun asiakkaista.  (Retail in Russia 2009.) 

 

3.4 Tulokset 

 

Case-tutkimuksen tulokset esitetään luvun 2.4 viitekehyksen osa-alueiden 

mukaan ryhmiteltyinä. 

 

3.4.1 Kilpailustrategia 

 

Osana S-Ryhmän käyttötavarakaupan kilpailustrategiaa on Emotion-

ketjulla selkeä kasvustrategia Suomessa vuoteen 2015 asti, mutta toisaal-

ta se on jo todettu liian maltilliseksi ja tavoite on päivittää kasvustrategia 

vuoden 2010 aikana.  Ketjulle soveltuvat paikkakunnat on kartoitettu ja 

asetettu tärkeysjärjestykseen markkinatilanteen mukaan.  Yhden arvion 

mukaan Suomeen mahtuisi jopa kaksinkertainen määrä Emotion-

myymälöitä nykyiseen kasvustrategian mukaiseen tavoitteeseen verrattu-

na. 

Selkeäksi puutteeksi koetaan kuitenkin se, ettei kilpailustrategia ota kan-

taa varsinaisesti minkään S-Ryhmän käyttötavaraketjun kansainvälistymi-
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seen.  Vastaajien mielestä kantaa kansainvälistymiseen tulisi ehdotto-

masti ottaa ja tehdä valinta, mitkä ketjut ovat vain kotimarkkinoille ja millä 

ketjuilla mennään tulevaisuudessa ulkomaille. 

 

3.4.2 Kansainvälistymisen motiivit 

 

Emotion-ketjun osalta keskeisimmiksi kansainvälistymisen motiiveiksi 

nostettiin myynnin ja tuloksen kasvun hakeminen sekä konseptin kilpailu-

kyvyn testaaminen ja sen avulla oppiminen ja osaamisen kasvattaminen.   

Oppimisen avulla olisi mahdollista kehittää liikeideaa ja konseptia tai ku-

ten eräs vastaajista motiivit ilmaisi: 

”oppia, testata kilpailukykyä, skarpata omaa konseptia ja asia-

kasymmärrystaitoa.” 

Lisäksi nousivat esille mahdolliset mittakaavaedut, kuten paremmat han-

kintahinnat, hankintamäärien volyymien kasvaessa, tosin yksi vastaajista 

epäili tätä arvioiden, että Venäjän markkinoilla jouduttaisiin todennäköi-

sesti käyttämään paikallisia hankintalähteitä ainakin kansainvälisten 

merkkien osalta.  Pietarin kokemusten mukaan logistiikka- ja agentuuri-

verkostot eroavat Suomen markkinasta.  Volyymietujen saaminen vahvis-

taisi Emotion-ketjun asemaa myös Suomessa, samoin kansainvälistymi-

sen onnistuminen.  Näin vastasi yksi haastatelluista: 

”osaamisen kehittäminen ja se, että onnistuessaan tällä (kan-

sainvälistymisellä) on suora tuki Suomen liiketoiminnalle”. 

Motiivina ei siis reaktiivisesti kuvata kotimarkkinaolosuhteiden vaikutusta 

tai varsinaista pakkoa hakea kasvua, vaan proaktiivisesti halua hyödyntää 

kotimaan ulkopuolella olevia mahdollisuuksia.  Venäjän markkinan koko ja 

vieläkin varsin kehittymätön kaupan rakenne toimivat houkuttimina, vaikka 

markkina on jo kovin kilpailtu.  Lisäksi eräs haastateltavista totesi, että tu-
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levaisuudessa kasvun hakeminen ulkomailta voi olla halvempaa kuin 

Suomesta, missä Sokoksen ja Emotionin yhteenlaskettu markkinaosuus 

on jo suuri, eikä kosmetiikan markkinan arvioida enää merkittävästi kas-

vavan.  Emotion-ketjun osalta kotimarkkinan koko vaikuttaa positiivisesti 

kansainvälistymismahdollisuuksiin. 

Motiivien tärkeysjärjestyksestä kaksi vastaajista oli yksimielisiä: 1) kasvu 

ja 2) hankintavolyymin lisääntyminen.  Muut motiivit asetettiin tärkeysjär-

jestyksessä vasta näiden jälkeen.  Kolmas vastaaja näkee motiivina ole-

van yksinomaan oppimisen ja osaamisen kehittymisen: 

”kaikki on oikeasti yhtä ja samaa: oppimista.” 

Motiivina ei siis nykyisin toimi johdon tahtotila, vaan kansainvälistymisen 

puolestapuhujia todetaan olevan vähän ja eräs haastatelluista nostikin 

esille: 

”Ja ehkä sitten tämä henkinen tahtotila, että pidetäänkö sitä 

(kansainvälistymistä) yhä tärkeänä ja nähdäänkö siinä, että siitä 

on S-Ryhmälle niin paljon tulevaisuudessa hyötyjä, että se kan-

nattaa tehdä”. 

Emotion-ketju ei ole vielä niin pitkälle kehittynyt ja vetovoimainen konsep-

ti, että se voisi toimia motiivina kansainvälistymiselle, kuten kansainvälis-

ten brändien kohdalla usein tapahtuu, mutta Emotion-konseptin kehittä-

minen tähtää luonnollisesti kilpailuedun tuottamiseen myös Venäjälle, mi-

käli ketjua päätettäisiin laajentaa sinne.  

Heikko tunnettavuus Suomen ulkopuolella ja kansainvälinen kokematto-

muus vaikuttavat lisäksi siihen, ettei verkostojen tai omien kokemusten 

hyödyntämistä pidetä kansainvälistymisen motiiveina. 
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3.4.3 Muut operaatiomuodon valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Yrityksen profiili 

Suomessa S-ryhmä on suuri ja sillä on vahva profiili, samoin SOK:lla, 

mutta kaikki vastaajat arvioivat sen olevan varsin tuntematon Venäjällä.  

Erään vastaajan sanoin: 

”Ei niillä varmaan meistä ole mitään mielikuvaa”. 

Kaikkien vastaajien mukaan Emotionia pidetään jo jonkinlaisena brändinä 

kotimaassa, sillä se sijoittuu esimerkiksi suomalaisessa Trends-

tutkimuksessa 15 parhaan merkin joukkoon.  Tällä ei kuitenkaan nähdä 

olevan arvoa Venäjällä, jossa liiketoimintakulttuuri on täysin toisenlainen 

kuin Suomessa. 

S-ryhmän rakenteen ja toiminta-ajatuksen, jonka mukaan tarkoitus on 

tuottaa hyötyjä ja etuja asiakasomistajille, nähdään olevan keskeinen teki-

jä, jopa mahdollisesti este kansainvälistymiselle. 

Haastatellut kuvaavat näin: 

”Minusta tämä meidän rakenne on semmoinen este ihan alun pe-

rinkin, että meidän ei ole helppo lähteä kansainvälistymään.  Eli 

tämä aluerakenne, asiakasomistajuus, tämä yritysmuoto tekee 

siitä semmoisen, että tämä on vähän niin kuin ristiriitainen.  Mei-

dän perustehtävä ei oikein salli kansainvälistymistä”. 

”Meillä saattaa nousta tämä asiakasomistajuuskysymys tässä 

esille.  Voi olla vaikeaa perustella, varsinkin, jos käy huonosti, et-

tä minkä ihmeen takia lähdettiin asiakasomistajien rahoja vie-

mään jonnekin Venäjälle.” 
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”Kun tämä toiminnan tarkoitus on niin vahvasti Suomi-keskeinen 

ja Suomi-fokusoitunut, että mitenkä päästä siitä perustellusti jo-

honkin muuhun asiaan.” 

”Ja aina, ei ehkä SOK:ssa, mutta S-Ryhmässä on kuitenkin kes-

kusteltu siitä, että kun meidän toiminta-ajatus on tuottaa etuja 

asiakasomistajille, niin kuinka on perusteltavissa, että me ollaan 

sitten ulkomailla.” 

Asiakasomistajuuskysymyksen lisäksi ristiriitaa ja kriittisyyttä asennoitu-

misessa kansainvälistymistä kohtaan ovat kasvattaneet viimeaikainen 

huono taloudellinen menestys ulkomaan toiminnoissa.  Kansainvälistymi-

seen suhtauduttiin 2000-luvun alussa erittäin positiivisesti, ylin johto ja 

SOK:n hallitus olivat hyvin sitoutuneita ja sekä Baltia että Venäjä nähtiin 

kasvavina markkinoina ja siten potentiaalisina laajentumisalueina. 

”Sanotaan sillä tavalla, että 2000-luvun alussa koettiin varmaan 

sellainen hyvin voimakas positiivinen kansainvälistymisen aalto.  

Silloin nähtiin ihan aidosti se, että S-Ryhmällä on mahdollisuuksia 

laajentua Baltiassa ja myös sitten Venäjällä.” 

”Ehkä nyt on semmoinen vähän, johtuu SOK:n tilanteestakin, 

suhtautuminen on kriittistä; kritiikkiä on nyt noussut.  Ehkä 

enemmän mietitään sitä, että täytyykö meidän nyt sitten investoi-

da ulkomaille vai vahvistaa toimintoja täällä.” 

SOK:n profiiliin liittyvä tunnusomainen piirre, jonka yksimielisesti kaikki 

haastatellut totesivat hidastavan ja vaikeuttavan kansainvälistymistä, on 

jäykkyys ja hidasliikkeisyys, mikä erityisesti kulminoituu moniportaiseen 

päätöksentekoon ja estää joustavuutta. 

”Meillä päätöksenteko kulkee niin hitaasti ja niin monen vaiheen 

läpi, erittäinkin kansainvälisillä markkinoilla nopea, reagoiva toi-

minta; me ei siinä pärjätä.” 
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Resurssit 

Kansainvälistymisen edellyttämää rahoitusta uskotaan olevan saatavilla, 

mikäli tahtotila ja sitoutuminen Emotion-ketjun kansainvälistymiseen syn-

tyisi, mutta toisaalta päätöksentekijöiden arvioidaan suhtautuvan erittäin 

kriittisesti lisäinvestointeihin Venäjällä. 

”Jos tahtoa on, niin rahaa löytyy.  Mutta se on tahdosta kiinni.” 

Tarvittavien, oikeanlaista osaamista omaavien henkilöresurssien löytymis-

tä pidetään jopa suurempana haasteena, kuin rahoituksen järjestymistä.    

Suomalaisilla yrityksillä uskotaan olevan positiivinen työnantajamielikuva 

Venäjällä, mikä voisi auttaa rekrytoinnissa, vaikka S-ryhmää tai SOK:ta ei 

tunnetakaan.  Kuitenkaan liiketoiminnan käynnistämistä ei haastateltujen 

mukaan voida toteuttaa pelkästään paikallisen organisaation toimesta.  

Pietarissa toimivan SOK:n tytäryhtiön johto painottaa, että muutaman 

osaavan suomalaisen lisäksi tulee olla paikallisia resursseja jatkuvuuden 

varmistamiseksi. 

Aikaisempien kokemusten mukaan S-Ryhmässä on ollut vaikeaa saada 

päteviä johtajia siirtymään Baltiaan tai Venäjälle.  Kenttäkoulutusohjelma-

kaan ei ole ratkaissut tätä ongelmaa, koska sen suorittaneet ovat varsin 

nuoria ja kokemattomia ja ulkomaan toimintoihin on todettu tarvittavan 

kokeneita johtajia.  Toisaalta kuitenkin haastatellut uskovat, että resurssit 

löytyisivät, kun yritys on motivoitunut ja valmis maksamaan riittävästi. 

”Kyllä näitten osaavien johtajien siirtyminen sinne on ihan avain-

kysymys; ehkä jopa vaikeampikin asia kuin rahoitus.” 

”Johtamisestakin: ulkomaille menemisessä, ei se nyt mitään ra-

kettitiedettä se johtaminenkaan ole.  Että kyllä sekin löytyy, mikäli 

löytyy halua siihen.  Siinäkin sanon, että se on motiivikysymys.” 
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Osaamisen suhteen nähdään keskeisimpinä haasteina Venäjän kielen tai-

tamattomuus ja kokemuksen monipuolisuuden puute.  Yleisesti S-

Ryhmässä johtajat ovat keränneet kokemusta ja luoneet uransa yhdellä 

liiketoiminta-alueella, ja jopa vain S-Ryhmässä, ja sen ymmärtäminen, et-

tä toiminta ulkomailla on vaativampaa, saattaa olla vaikeaa.  Myös SOK:n 

Pietarin liiketoimintajohto korostaa markkinan erilaisuuden merkitystä 

osaamisvaatimuksissa: on oltava sekä Venäjä-osaamista että juridista pä-

tevyyttä. 

”Niin sen tilanteen ymmärtäminen, että kuinka paljon enempi se 

vaatisi siellä (Venäjällä) kuin täällä.” 

”Kun työura on tehty vain ja ainoastaan S-Ryhmässä, ei ole ko-

kemusta toimia oikeasti kansainvälisillä markkinoilla ja kansain-

välisten yritysten kanssa.  Ja sitten sitä kykyä, kun Suomi on niin 

tuttu, nähdä kuinka erilainen se joku toinen maa ja markkina on.” 

Kuitenkin erään näkemyksen mukaan S-Ryhmän haluttavuus työnantaja-

na saattaisi kasvaa, jos se tarjoaisi monipuolisempia vaihtoehtoja kan-

sainväliseen uraan.  Toisaalta vastaajat toivat esiin, että SOK:n olemassa 

olevista ulkomaan liiketoiminnasta kokemusta keränneiden henkilöiden 

osaamista ja kokemusta ei ulkomaan kokemuksen jälkeen lainkaan hyö-

dynnetä.  Eräs vastaajista tiivisti asian: 

”On paljon muitakin, jotka ihmettelee aina, että sen jälkeen kun 

sieltä palattiin, ei kukaan ole ollut kiinnostunut siitä osaamisesta, 

mikä siellä oli karttunut.  Se on tosi suuri sääli.” 

Oppimiskokemuksia ei ensisijaisesti haeta ja enemmänkin asenne on kri-

tisoida aikaisempia kansainvälistymiskokemuksia ja etsiä syyllisiä sen si-

jaan, että kokemukset analysoitaisiin, niistä opittaisiin ja jaettaisiin tietä-

mystä.  Epäonnistumiksi tulkitut kokemukset ”mieluimmin unohdetaan ja 

haudataan”. 
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Resurssinäkökulmasta arvioidaan positiivisesti Emotion-ketjun liikeideaa 

ja konseptia, jotka koetaan kantaviksi ja hyviksi, tosin niistä esitettiin myös 

joitakin kehityskohteita, kuten konseptin modulaarisuuden kehittäminen ja 

tunne-elementtien aikaansaaminen myymälöihin.  Myymälät nähdään 

helposti lähestyttäviksi ja saavutettavaksi sekä sopivan kokoisiksi; perus-

tamiskustannukset ovat maltilliset ja siksi ketjua olisi mahdollisuus laajen-

taa nopeastikin, mikä tosin edellyttää riittävästi resursseja. 

”Se, millä oikeasti menestyjät menee, niin tarttee olla oikeaa kil-

pailukykyä sillä omalla liikeidealla ja konseptilla.  Sen täytyy olla 

aidosti kilpailukykyinen, ihan kaikilla markkinoilla.  Ja tietysti sen 

jälkeen, kun on tämä ymmärrys siitä, niin sitten pitää olla resurs-

seja ja pitää olla oikeasti rahaa paljon, että kestää sen.  Uusille 

markkinoille meno ei ole halpaa.” 

Sokos ja Emotion yhdessä ovat kosmetiikan alueella markkinajohtaja 

Suomessa ja niillä arvioidaan siksi olevan hyvät sidosryhmäsuhteet tava-

rantoimittajiin, tosin osa vastaajista epäilee, ettei tällä olisi suurta merki-

tystä, kun mennään toiseen maahan.  Sama käsitys on SOK:n Pietarissa 

toimivan tytäryrityksen johdolla, sillä Emotion on Venäjällä tuntematon ja 

suhdeverkosto olisi pieni. 

”Lisäksi juuri suhdeverkosto on avainasemassa toimintojen on-

nistumisen kannalta.” 

Kaiken kaikkiaan todettiin, että liiketoiminnan kannalta Emotion-ketjulla 

olisi kuitenkin kaikki edellytykset menestyä myös Venäjällä haasteista ja 

riskeistä huolimatta. 

Riskinottohalu/kyky 

S-Ryhmän riskinottohalun kuvailtiin olevan melko lyhytjänteistä, vaikka 

riskinottokykyä olisikin.  Erityisesti tämä ilmenee tilanteissa, joissa menes-

tystä ei saavuteta suunnitellusti ja pitäisi miettiä uudenlaisia keinoja sel-
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viytyä ja kehittää toimintamalleja.  Luovuttaminen tai perääntyminen tai 

näiden vaihtoehtojen esiin nostaminen varsin nopeasti on tunnusomai-

sempaa SOK:lle, kuin se, että jo etukäteen olisi laadittu erilaisten markki-

natilanteiden varalle skenaarioita ja taktisen tason suunnitelmia, joita olisi 

mahdollisuus toteuttaa lyhyellä viiveellä. 

Toisaalta riskinä nähdään se, että kansainvälistymissuunnitelmaa ei teh-

täisi huolella, vaan mentäisiin samanlaisella pioneerihengellä, kuin aika-

naan Baltiaan. 

”Se ei enää riitä, että mennään vaan ja perustetaan se ketju pys-

tyyn.” 

Merkittävänä riskinä pidetään rahan ja muidenkin resurssien menetystä ja 

sitä, että ne olisivat todennäköisesti samanaikaisesti pois Suomen liike-

toiminnan kehittämisestä.  Lisäksi konseptin toteuttaminen voi muodostua 

riskiksi, mikäli sen kilpailukykyisyys Venäjän markkinassa arvioitaisiin 

väärin esimerkiksi puutteellisen markkinatutkimuksen takia. 

”Jos konseptin hallinta on nytkin vaikeaa, niin ei kai se helpom-

maksi muutu, jos sitä aletaan muualla tekemään.” 

Riskien tunnistamiseksi ja huomioimiseksi nähdään keskeisinä tekijöinä 

perusteellinen kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinatutkimus sekä 

konseptin sisällön analysointi ja määrittäminen paikallisen markkinan ja 

kohdeasiakkaiden mukaan.  Lisäksi tulisi rekrytoida paikalliset, toimialaa 

hyvin osaavat resurssit ja tehdä exit-suunnitelma kaiken varalle.   

Erityisen tärkeänä pidetään sen määrittämistä, mikä olisi Emotion-ketjun 

asiakkaille tuottama lisäarvo Venäjällä, jossa kansainvälisiä kilpailijoita, 

kuten esimerkiksi Sephora ja Douglas, on huomattavasti enemmän kuin 

Suomessa ja siten asiakkailla useita vaihtoehtoisia ostopaikkoja.  Oman 

konseptin ja toimintamallien benchmarkkaaminen kansainvälisiin kilpaili-

joihin, kuten edellä jo mainittuun Sephoraan tai amerikkalaisia kosmetiik-
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kamarkkinoita mullistavaan Ultaan, esitettiin keinona arvioida omaa kon-

septia ja sen suoriutumiskykyä kansainvälisesti. 

”Minkälaisia asioita ne ihmiset siellä painottaa ja miten siellä toi-

mii kyseinen kosmetiikan ala.  Että, pystyykö Emotion tuomaan 

sinne jotain ihan muuta vai toimiiko se jollakin toisenlaisella taval-

la.” 

”Ja toinen puoli on varmaan sitten se, että millaista siellä on toi-

minta ja kauppatavat; ne voi olla haasteellisia ja niitä riskejä, joita 

on pelätty.” 

”Pitää tosi tarkkaan tutkia se maa ja miettiä, mitä siellä on vas-

tassa, mikä on se asiakaskunta ja kenelle me tehdään sitä vali-

koimaa.  Koska suomalainen asiakas on suomalainen asiakas; 

se (Emotion) ei välttämättä menesty monistamalla tonne muual-

le.” 

Konseptiriskin, jota kaikki haastatellut pitivät merkittävänä, kun konsepti 

on luotu alkujaan Suomen markkinoille, pienentämiseksi edellytetään yh-

den vastaajan mukaan: 

”Että ne speksit, konseptit ja kaikki manuaalit ja kaikki koulutuk-

set pitää hoitaa ihan viimeisen päälle loppuun asti.  Eikä vaan 

niin, että meillä on piirustukset ja miljööt olemassa ja joku vali-

koimarakenne ja heitetään pari ihmistä, jotka on ahkeria, sinne, 

että tehkää.” 

Taloudellisen riskin pienentämiseksi tunnistettiin myös markkinoille me-

nomuodon valinnan vaikutus ja puhtaasti siitä näkökulmasta Emotion-

ketjulle soveltuvana operaatiomuotona esitettiin franchisingia. 

Viranomaisten toimintaan liittyvät riskit korostuvat erityisesti Venäjällä.  

Erilaisia lakeja, tulleja ja maksuja voidaan määrätä hyvinkin lyhyellä aika-
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jänteellä varsinkin ulkomaalaisille yrityksille ja valtava byrokratia hanka-

loittaa yritysten liiketoimintaa.    Tähän liittyen yksi haastatelluista toteaa: 

”On hirvittävän suuri potentiaali, voi voittaa paljon, mutta se voi 

toisaalta tulla myös maksamaan hirvittävän paljon.  Pitäisi se ris-

kianalyysi tehdä kyllä viimeisen päälle tarkkaan ja pureutua sii-

hen maahan, että miten niitä riskejä pystytään pienentämään ja 

kiertämään.” 

Hyvillä henkilökohtaisilla suhteilla on äärimmäisen suuri merkitys yrityk-

sen liiketoiminnan hoitamisessa ja suhteita pitääkin Venäjällä erityisesti 

vaalia.  Kuitenkin maan arvellaan olevan jo mainettaan turvallisempi. 

Kokonaisuutena kuitenkin uskotaan, että Venäjällä liiketoimintariskit olisi-

vat suuremmat kuin konseptiriskit. 

Kontrollin tarve 

Kaikki haastatellut esittivät, että konseptia tulee voimakkaasti kontrolloida, 

kuten menestyneet maailman luokan toimijat ovat tehneet.  Ne ovat erit-

täin konsistentteja ketjutoteutuksia ja hyvin keskitetysti ja tiukasti johdettu-

ja, tarkastettuja ja auditoituja.  Konseptin kaikista elementeistä on pidettä-

vä kiinni ja mahdollinen sopeuttaminen paikallisesti pitää suunnitella etu-

käteen ja toteuttaa sen mukaisesti.  Sopeuttamiseen ei tule lähteä ilman 

perusteltuja syitä, vaan tarkkaan harkiten.   

”Ihan hirveän tärkeää, että konsepti pysyy juuri sellaisena, kuin 

on päätetty.” 

”Sitten ollaan sitä, mitä ollaan ja aidosti joka paikassa.” 

Paikallisen johdon rooliksi nähdään konseptin toteuttaminen, kaikkialla 

kyseisessä maassa tai markkina-alueella, sellaisena, kuin se on määritel-

ty ja palautteen antaminen konseptin omistajalle.  Tiiviin vuorovaikutuksen 
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merkitystä paikallisen organisaation ja ketjuohjauksen välillä korostetaan 

kontrollin toteuttamisessa.   

”Pitää olla yhdessä sovittu ja kaikki, mikä koskee nimeämisiä, 

nimikylttejä, miljöötä ja kaikkea muuta, niin se on konseptijohdet-

tua täältä emomaasta, joka omistaa konseptin.  Se pitää olla tosi 

tiukasti kontrolloitu.  Se ei tarkoita sitä, ettei siellä saisi olla pai-

kallista sopeutumista, mutta se pitää kyllä olla tiukassa hanskas-

sa.” 

Konseptin kontrolloimista pidetään tärkeänä senkin takia, että sen mit-

taaminen ja kehittäminen on mahdollista vain silloin, kun lopullinen toteu-

tus on konseptin omistajan tiedossa. 

”Jos sitä (konseptia) ei pidetä kasassa, niin sehän leviää kyllä 

ihan käsistä koko touhu.” 

Lisäksi konseptin omistaja voi parhaimmillaan oppia markkinasta jotain 

sellaista, jota olisi mahdollista hyödyntää myös kotimaassa. 

Venäjän markkinaolosuhteet 

Venäjä markkina-alueena nähdään hyvin kiinnostavana ja potentiaalise-

na, tosin samalla erittäin haasteellisena, yllätyksellisenä ja vaikeasti en-

nustettavana.  Markkinaan liittyvät riskit voivat olla suuret, mutta samoin 

myös voittopotentiaali.   Kooltaan markkina on suuri, jo pelkästään Pietari 

on Suomen kokoinen markkina, mutta kulutusrakenteen todetaan olevan 

hyvin erilainen kuin Suomessa.  Kokonaisuutena markkinat ovat vielä 

varsin kehittymättömät, vaikkakin voimakkaassa kasvuvaiheessa, ja 

Suomeen verrattuna Venäjällä on suuri elitistinen, mutta pieni keskitulois-

ten markkina.  Tosin siihenkin kuuluu lukumääräisesti paljon ihmisiä. 

Kosmetiikan ja aluspukeutumisen markkinatilanne on Emotion-ketjun nä-

kökulmasta otollinen, sillä markkinat ovat olleet hyvin sirpaloituneet ja 
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heikosta taloudellisesta kehityksestä huolimatta kyseinen markkina-alue 

ei ole taantunut.  Myynti on edelleen jatkanut kasvamista, tosin kehitys on 

ollut jonkin verran heikompaa, kuin mihin Venäjällä jo ehdittiin tottua. 

Kaikki haastatellut korostivat venäläisen kulttuurin merkitystä ja erityisesti 

sitä, että venäläinen nainen on ostotavoiltaan erilainen, paljon naiselli-

sempi, ja käyttää rahaa kosmetiikkaan paljon enemmän kuin suomalainen 

nainen. 

”Venäjä, siellä on kauhean paljon naisia, jotka käyttävät kosme-

tiikkaan huomattavasti enemmän rahaa kuin vaatimattomat suo-

malaiset kanssasisarensa.” 

”Sille (venäläiselle naiselle) on hyvin tärkeää tämä ulkokuori ja 

ulkomuoto ja itsensä laittaminen eli ennemmin vaikka säästetään 

ruuasta, mutta kunhan voi omaan hyvinvointiinsa laittaa rahaa.” 

Pietarista saadut kokemukset vahvistavat näkemystä muoti- ja trenditie-

toisuudesta, mutta toisaalta myös siitä, että kysyntä jakautuu jyrkästi kal-

liisiin brändi- ja säästötuotteisiin. 

”Kilpailtu markkina, jossa dynaamisuus ja trenditietoisuus on ai-

van eri luokkaa kuin Suomessa.” 

Kilpailutilanne kovenee Venäjällä jatkuvasti, kun nopeasti kasvava mark-

kina houkuttelee sinne koko ajan uusia kansainvälisiä toimijoita, jotka pyr-

kivät toteuttamaan konseptistaan aina uusimman, entistä paremman ja 

houkuttelevamman version.  SOK:n Pietarin liiketoimintajohto kuvaa 

markkinakehitystä: ”suunnitelmatalouden kahdesta huulipunasta ja alus-

housumallista nykyiseen Suomen markkinoita rikkaampaan tarjontaan”. 

Myymälän houkuttelevuuteen liittyen kulttuurin vaikutuksesta todetaan, et-

tä voidakseen myydä kallista tavaraa on sen oltava sellainen, että myy-

mälässä on kiva näyttäytyä. 
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Venäjällä on myös huomioitava perusinfrastruktuuriin liittyvät asiat, kuten 

esimerkiksi tieverkosto ja julkisen liikenteen tila.  Kaupungit ovat suuria, 

etäisyydet ovat pitkät ja lyhyenkin matkan teko voi kestää kauan.  Emoti-

on-ketjun mahdollisen liiketoiminnan käynnistymisen kannalta arvioidaan 

olevan keskeistä tutkia huolellisesti, minne myymälät pitäisi sijoittaa, jotta 

ne olisivat riittävän, oikeantyyppisen asiakaskunnan saavutettavissa, ja 

miten monta myymälää esimerkiksi Pietariin pitäisi perustaa, jotta konsep-

ti saisi edes jonkinlaista näkyvyyttä. 

Lisäksi erään haastatellun sanoin: 

”Saadaksesi perusinfran toimimaan, niin elämä ei ole yhtä si-

nisilmäistä ja sinivalkoista kuin Suomessa.  Kyllä se niin murheel-

linen tilanne on, että sä et ole varma, saatko sähköä tai suostuu-

ko joku vetämään jotkut tietopiuhat sinne.  Se sellainen luottamus 

niiden perusasioiden toimivuuteen; niin ei ole ihan sama.  Sen 

eteen joutuu tekemään paljon töitä ja maksamaan pimeästi.” 

Tilanne kotimarkkinoilla 

Suomea pidetään vakiintuneena markkinana, mutta kosmetiikan osalta 

markkinan arvioidaan kuitenkin vielä hieman kasvavan.  Kaupan kannalta 

kulutuksen lisääntyminen ja markkinaosuuden kasvattaminen on tärkeää 

ja S-Ryhmän osalta se alkaa olla kosmetiikassa, kuten ruokakaupassakin, 

jo aika hankalaa, vaikka Emotion-ketjulle vielä tunnistetaan potentiaalisia 

uusia kaupunkeja.  Kuitenkin yksi haastatelluista arvioi, että ”voi olla kal-

liimpaa laajentua Suomessa kuin laajentua kansainvälisesti”. 

” Miten kotimarkkinan tilanne ja se, että markkinaosuus on niin 

suuri, vaikuttaa; voiko sitä vielä saavuttaa?  Voiko se olla yksi 

syy, että lähdetään hakemaan kasvua ulkomailta.” 

Konseptin näkökulmasta Emotion-ketjun vahvuuksina Suomessa pide-

tään kosmetiikkaa, etenkin sarjakosmetiikkaa ja sitä, että se saa etuja 



      65 

  

  

  

  

  

toimiessaan synergisesti Sokoksen kanssa.  Toisaalta korostetaan sitä, 

että Emotionilla tulee olla oma identiteettinsä; se pitää nähdä omana kon-

septinaan eikä sitä tule kohdella tai kehittää ” Sokoksen sisarena tai pie-

nennysmuotona Sokoksesta”.  

Konseptilla on Suomessa kysyntää, mitä todistaa jatkuva myynninkasvu, 

mutta toki myös kehityskohteita on havaittu.  Kehityskohteiksi konseptissa 

tunnistetaan sellaisen modulaarisuuden kehittäminen, että konseptia voi-

taisiin nykyistä paremmin sijoittaa joustavasti erikokoisiin tiloihin ilman, et-

tä konsepti menetetään.  

”Yksi kehityskohde on juuri se, että se konsepti pysyy konseptina 

ja toteutetaan konseptina, eli ei joka kerraksi säädetä erikseen.” 

”Kehityskohde on konseptina oleminen, konseptina toteuttaminen 

ja konseptina kehittäminen.  Että se säilyy hallittuna kokonaisuu-

tena.  Ja sitten tuo äsken mainittu modulaarisuus, eli olisi tarvetta 

olla näitä moduleja, ettei sitä konseptia lähdetä säätämään, tuote 

tuotteelta, alue alueelta tai yksikkö yksiköltä.” 

”Nyt ehkä hieman on sellaista sykyilyä siinä tekemisessä.  Että 

yhtäkkiä tehdäänkin tätä ja päätetään, että ei kun tehdäänkin tuo-

ta.  Sitä vaan pitäis siinä konseptissa malttaa pysyä ja analysoida 

sitä rakennetta ja kehittää sitä perusbisnestä eteenpäin.” 

Lisäksi kehittämiskohteeksi mainitaan myymälämiljöö, joka näyttää kalliil-

ta ja hienolta, mutta samalla staattiselta eikä riittävästi uusiutuvalta ja 

vaihtuvalta.  Kiertonopeuden kasvattaminen todetaankin konseptin suu-

reksi haasteeksi. 

”Siitä huolimatta, että nimi on Emotion, niin ei se kyllä kovin tun-

teita puhutteleva se myymälä ole.  Siitä puuttuu niitä tunne-

elementtejä, jotka hurmaa asiakkaita, silloin kun ne on hurmatak-

seen.” 
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”Semmoinen heräteostoksiin, uudistumiseen ja tunteisiin veto-

avuus saisi ihmiset ostamaan paljon paremmin.” 

Konseptin testaamisella kansainvälisesti nähdään parhaimmillaan olevan 

vaikutusta myös kotimaan toimintoihin, sillä menestymisen ulkomailla ar-

vioidaan vahvistavan brändiä ja konseptia myös Suomessa. 

Lisäksi kansainvälistymisen osalta tärkeänä pidetään, että sen avulla saa-

taisiin edellytyksiä varmistaa asiakasomistajille riittävää ja hyvälaatuista 

kauppaa Suomessa eli Emotion-ketjun liiketoiminnan tulisi myös Venäjällä 

olla kannattavaa. 

 

3.4.4 Konseptin/Valikoiman sopeuttamistarve 

 

Konseptia tulisi niin kaikkien haastateltujen kuin Pietarin vähittäiskaupasta 

kokemusta omaavienkin mielestä sopeuttaa Venäjän markkinalle, koska 

kulttuuri, kulutuskäyttäytyminen ja ostovoima ovat niin paljon erilaiset kuin 

Suomessa.  Ensin markkinaa pitäisi tutkia ja analysoida tarkasti kohde-

ryhmät riittävän käsityksen saamiseksi siitä, miten painopisteet valikoi-

maan kannattaisi rakentaa.  Selkeästi painotetaan markkina- ja asiakas-

lähtöisyyttä konseptin sopeuttamisessa ja valikoiman rakentamisessa. 

Kosmetiikan ja aluspukeutumisen, yhdistelmänä, arvioidaan toimivan hy-

vin Venäjällä ja keskeisimpinä kilpailukeinoina nähdään yksimielisesti 

kosmetiikan merkit.  Suomesta poiketen uskotaan, että valikoimaa pitäisi 

painottaa kalliimpaan suuntaan, kuten haastatellut kuvaavat: 

”Ehkä pitäis ihan Venäjän markkinaan upgreidata, glamouria, ja 

tämmöinen hohdokkuus ja kimallus ja tän tyyppinen, mutta aina-

kin ne merkit on siellä.” 

”Merkit, luksus ainakin osaan siitä kohderyhmästä uppoaisi hy-

vin.” 
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”Siinä, missä Suomessa pitäisi tuoda keskihintaisempaa tarjontaa 

ja tehdä tunne-elementtejä, mutta ei korostaa hintaa, niin ehkä 

Venäjällä kannattaa olla vielä vaan ylellisempi.” 

Eräs vastaajista jopa esitti, ettei Emotion-ketjun kannattaisi panostaa lain-

kaan edulliseen tarjontaan, koska venäläiset yritykset osaavat sen toden-

näköisesti paljon paremmin: 

”Me ei edes ymmärretä sitä edullista tarjontaa siellä.  Se muodos-

tuu todennäköisesti sellaisista merkeistä, joista me ei saada sel-

vää.  Kulttuuri on niin erilainen ja ostokäyttäytyminen samoin.  Et-

tä jos on halua, niin pitää mennä läntisenä, luksusta tuovana jut-

tuna.  Että sillä tavalla voi, minä luulen, että voisi pärjätä parem-

min.” 

Valikoiman muodostuksen tulee huomioida asiakkaiden ostovoima ja esil-

le tuotiin ajatus testata konseptin ja valikoiman osuvuutta profiloimalla 

myymälöitä eri tavoin.  Kokemuksen perusteella tulisi sitten ketterästi 

muuttaa painotuksia valikoiman sisällössä.  Todennäköisenä pidetään 

tarvetta arvioida ja asettaa painopisteet eri hintaluokkien ja merkkien välil-

le toisella tavalla kuin Suomessa. 

”Pitäisi tutkia se, että missä siellä se raha pyörii tällä hetkellä, eli 

missä on ostovoima.  Koska sitä populaa on siellä niin älyttömän 

paljon, että meille riittää siitä vaikka joku siivukin.  Kun me tiede-

tään vaan, että tässä on se ostovoima, joka meitä voisi puhutel-

la.” 

Venäjällä arvostetaan suuresti hyviä palveluja, ja siksi yksi vastaajista ar-

vioikin, että konseptiin voisi sisällyttää kampaamo- tai kauneushoitolapal-

veluita äärimmäisen hyvän henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi.    

Asiakkaisiin vetoavalla valikoimalla ja loistavalla palvelulla tähdätään suo-

siteltavuuteen: 
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Jos sinne saa sellaisen maineen, että on kaikkien huulilla, että on 

haluttavaa olla Emotionin asiakas.  Kun siellä on kuitenkin ulko-

kuori ja näyttäminen paljon tärkeämpää kuin Suomessa.  Jos sen 

saa tavallaan rakennettua jollakin tavalla, niin se on ihan selkeäs-

ti, se suositeltavuus on siellä kyllä yksi kilpailukeino, ihan ehdot-

tomasti!” 

 

3.4.5 Operaatiomuodon valinta 

 

Emotion-ketjulle soveltuvat operaatiomuodot 

Emotion-ketjulle soveltuviksi operaatiomuodoiksi kaikki haastatellut ni-

meävät omat myymälät ja franchisingin.  Shop-in-shop operaatiomuotona 

ei saa haastatelluilta laajasti tukea; se nähdään enemmänkin vain kaup-

papaikan valintana, mutta Pietarin liiketoimintajohto näkisi sen mahdolli-

sena pienten riskien takia. 

Franchisingia ei kuitenkaan valittaisi markkinoille menomuodoksi, koska 

konsepti ei ole Venäjän markkinalle vaadittavassa kunnossa, riski koe-

taan liian suureksi ja lisäksi yksi vastaajista arvioi, että nykyinen sopimus-

rakenne merkkitoimittajien kanssa saattaisi estää franchising-sopimusten 

teon.  Toisaalta tavarantoimittajat saattavat myös vaikuttaa siihen tai jopa 

määrittää sen, mitkä operaatiomuodot olisivat Emotion-ketjulle Venäjällä 

mahdollisia. 

”Valtaosa kosmetiikan toimijoista on monimerkkitoimijoita, jossa 

oikeasti tavarantoimittajan valta on isompaa eli se, miten ylipää-

tään voi toimia, niin tavarantoimittaja loppujen lopuksi määrittelee 

ja ratkaisee niin paljon.  Tavarantoimittajan vallan tunnistaminen, 

tämä pistää enemmän haasteita oikeasti kosmetiikkaketjuille, kun 

sitten taas niille toimijoille, jotka maailman luokalla tekee isoja ra-
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hoja.  Niin, ne on aika pitkälti monomerkki- eli omamerkkitoimijoi-

ta, brändejä.” 

Jos sopimusongelmia ei tulisi, näkevät kaikki haastatellut omien ja fran-

chise-myymälöiden samanaikaisenkin olemassaolon mahdollisena. 

Omien myymälöiden eduiksi nähdään, nimenomaan kosmetiikkakaupas-

sa, kevyempi sopimuksellinen rakenne, konseptin testaamismahdollisuus 

ja suora ohjaus- ja johtamissuhde.  Toisaalta omat myymälät sitovat 

huomattavasti enemmän rahaa ja muita resursseja eli riskit ovat paljon 

suuremmat kuin franchising-mallissa. 

Franchising-operaatiomuodon hyötyinä pidetään vähäisen pääoman tar-

vetta ja tasaista rahavirtaa sekä pienempää taloudellista riskiä, mutta riski 

brändin arvon heikkenemisestä tai jopa sen väärinkäytöstä kasvaa. Li-

säksi kyseinen operaatiomuoto tarjoaa nopeaa laajenemismahdollisuutta 

ja tukee yrittäjän kauppiashenkisyyttä, mutta se edellyttää huolellisesti 

kuvattua konseptia ja tarkkaa konseptikäsikirjaa sekä varmuutta, että 

konsepti on kilpailukykyinen sellaisenaan Venäjällä.  Pietarista kokemusta 

keränneet arvioivat: 

”Franchise, Emotionin pitäisi olla aivan eri tasolla tunnettavuu-

dessa ennen kuin tästä voisi edes haaveilla.” 

Yleisesti tunnistetaan se, että maailman isot toimijat tunnustelevat ensin 

uusia, vieraita markkinoita franchising-operaatiomuodolla ja, jos menes-

tykseen uskotaan, siirrytään omiin myymälöihin. 

”Sitten, kun haluaa ja uskoo johonkin tiettyyn markkinaan, että 

tästä tulee iso ja me voidaan menestyä tällä, niin sitten ne menee 

aina omilla myymälöillä, joka tarkoittaa sitä, että alkuun ollaan 

valmiita panostamaan.  Mutta näkemys on siitä, että sieltä sitten 

tulee iso kokonaisuus ja iso möykky, iso tuloskin, sitten tulevak-

si.” 
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Pilotointi 

Emotion-konseptin pilotointi Venäjällä nähdään mahdollisena, mikäli 

merkkipolitiikka ja -sopimukset eivät muodostuisi esteeksi ja vaadittavaan 

taloudelliseen panostukseen oltaisiin valmiita.  Liiketoimintariski nähdään 

aika pieneksi. 

”Tämä konseptihan on sellainen, että tämä olisi nopeasti laitetta-

vissa ja nopeasti poistettavissa.  Tämä ei olisi niin vaikea.  Toimii 

vuokratiloissa, eikä tarvitse rakentaa omaa hallia.” 

Kaikki haastatellut käynnistäisivät pilotoinnin Pietarissa, jonne pitäisi pe-

rustaa ainakin 3—5 myymälää; yhden vastaajan mukaan jopa 12 myymä-

lää lyhyessä ajassa tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi.  Myymälöi-

den koko voi noudattaa samaa periaatetta kuin Suomessa, jossa myymä-

lät ovat kooltaan 300—350 m².  Pietarin valintaa tukee myös se, että S-

Ryhmällä on jo toimintaa siellä. 

Markkinoille menomuotona pilotointivaiheessa kaikki haastatellut valitsisi-

vat omat myymälät. 

”Jos me pasautetaan suoraan franchise-sopimuksella sinne 

markkinaan, niin se ei varmaan kyllä, se on liian riskialtis homma.  

Siellä pitäisi ensin olla omassa omistuksessa.  Ja sitten, kun nä-

kee, että se pyörii, niin voi ruveta miettimään. Että kun tuntee ja 

tietää tavan pyörittää yritystä siinä markkinassa, sitten sitä voisi 

niin kuin antaa eteenpäin.” 

SOK:n Pietarin liiketoimintajohto näkisi pilotointivaiheen aikana soveltu-

vimmaksi operaatiomuodoksi shop-in-shopit pienten investointien ja siten 

alhaisten riskien takia.  Tosin omienkin myymälöiden todetaan soveltuvan 

operaatiomuodoksi, mikäli yritys on halukas kantamaan suuremmat riskit. 
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Franchisingin ei arvioida soveltuvan pilotointivaiheen operaatiomuodoksi 

senkään takia, että konseptin uskotaan vaativan työstämistä ja toisaalta 

konseptimateriaalit eivät nykyisellään ole riittävällä tasolla franchising-

ottajalle annettavaksi.  

Pilotoinnin etuina pidetään oppimista, konseptin testaamista ja kokemuk-

sen saamista liiketoiminnasta Venäjällä ja sen ansiosta mahdollisuutta 

tehdä korjaavia toimenpiteitä paremman menestyksen saavuttamiseksi. 

”On pakko pilotoida ennen, kuin voidaan tehdä muita päätöksiä, 

lähdetäänkö etabloitumaan sinne maahan.  Ja sitten voi tulla ää-

rimmäisen mielenkiintoisia asiakaskokemuksia erilaisesta mark-

kinasta, kuluttajan käyttäytymisestä siellä.  Tosiaan sitten se kon-

septin testaaminen, miten se kestää tuollaisessa markkinassa.  

Ja kuinka hyviä me ollaan menemään uuteen markkinaan, kuinka 

organisaatio toimii, kuinka notkea se tällaisessa tilanteessa on.” 

Emotion-ketju voisi pilotointivaiheessa hyödyntää SOK:n Pietarissa jo 

saavuttamia kokemuksia ja kontakteja. 

Myös kotimaan organisaatio saattaisi hyötyä Emotion-konseptin pilotoin-

nista Venäjällä: 

”Tällainen pilotointi toisi myös virtaa tänne, aina hyväksi toimival-

le organisaatiolle.  Itse asiassa saattaa antaa ihan uuden tyyppis-

tä innovaatiota tännekin puolelle rajaa.” 

Operaatiomuodot kasvuvaiheessa 

Kasvuvaiheessa Emotion-ketjulle soveltuviksi operaatiomuodoiksi nime-

tään omat myymälät ja franchising, mikäli toimintamalli voidaan kohtuulli-

silla ponnisteluilla ja tavarantoimittajien tuella toteuttaa kosmetiikan toimi-

alalla Venäjällä.  Pietarin liiketoimintajohto näkee omat myymälät järke-

vimmäksi valinnaksi kasvuvaiheessa. 
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Erityisen tärkeänä asiana operaatiomuodosta päätettäessä pidetään kon-

septin kontrolloimista.  Kun konseptin sisältö ja toteutus on määritetty Ve-

näjän markkinalle sopivaksi, tulee siitä pitää täydellisesti kiinni.  Erikseen 

on sovittava rajat, joiden puitteissa oman myymälän paikallinen johto tai 

franchising-ottaja saa toimia.  Haastatellut korostavat hallittua joustavuut-

ta; sellaista toimintaa, että reagoidaan, tehdään yhteistyötä ja päivitetään 

konseptia tarvittaessa nopeasti ja hallitusti.  Mutta konseptinomistaja 

Suomessa tekee yksiselitteisesti kaikki konseptipäätökset sekä johtaa ja 

tukee konseptin toteuttamista.  Tämä tarkoittaisi huomattavasti tiukempaa 

konseptikuria, kuin Emotion-ketjussa nykyisin kotimaassa toteutuu. 

Keskeisenä tekijänä kansainvälistymisen onnistumisessa korostetaan 

vuorovaikutuksen tiiviyttä Venäjän myymälöiden johdon tai maajohdon ja 

konseptia johtavan ja ohjaavan ketjuohjauksen välillä.  Tämän arvioidaan 

olevan keskeistä, toimitaan sitten omilla myymälöillä, franchisingilla tai 

molemmilla operaatiomuodoilla.  

”Konsepti johdetaan sieltä jostakin, mutta se aito dialogi, ja se yh-

teistyö ja dialogi, sillä on fooruminsa ja sillä on tiiviytensä, joka 

tarkoittaa, että sitten kun niitä palautteita tulee, niin niitten pää-

töksiä se, joka johtaa sitä konseptia, tekee joustavasti ja tekee 

nopeasti.  Eli konseptipäivityksiä ei tule kolmen tai viiden vuoden 

välein, vaan niitä voidaan tarvittaessa päivittää sillä tavalla, että 

nyt tuli konseptikäsikirjaan päivitys.” 

 

3.4.6 Motiivien ja muiden tekijöiden vaikutus operaatiomuodon valintaan 

 

Kaikki haastatellut tunnistivat sen, että jokaiseen operaatiomuotoon liittyy 

eri määrä kontrollia, joustavuutta, resursseja ja riskejä.  Operaatiomuodon 

valinta ei ole erillinen päätös, vaan siihen todennäköisesti vaikuttavat en-

sisijaisesti kansainvälistymisen motiivit, joiden tulisi perustua määritettyyn 
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kilpailustrategiaan.  Yksi vastaaja arvioi vaikutuksen olevan erittäin suuri 

ja toinen totesi motiivien ja operaatiomuodon valinnan olevan selkeästi 

linkittyneitä toisiinsa. 

Valitun operaatiomuodon mukana yritys sitten joutuu hyväksymään siihen 

sisältyvän kontrolli-, joustavuus-, resurssi- ja riskitason.  Emotion-yksikön 

todetaan olevan sen verran pieni investointina, etteivät resurssi- tai riski-

kysymykset nouse sen takia määräävään asemaan operaatiomuotoa 

pohdittaessa.   Kuitenkin kasvumotiivin korostetaan jo sellaisenaan vai-

kuttavan riskien määrään. 

”Kyllähän se, että jos me lähdetään kasvamaan voimakkaasti, 

niin kyllähän ne riskit kasvaa siinä matkan varrella ihan varmasti.” 

Ainoastaan konseptin kontrolloitavuus nostettiin esille erityisen merkittä-

vän tekijänä.  Konseptin huolellinen valvonta ja suojaaminen on ehdotto-

masti voitava varmistaa. 

Kuitenkin yksi vastaajista toteaa, että operaatiomuodon valinta on, kan-

sainvälistymisen monimutkaisuus huomioiden, tasapainoilua ja eri tekijöi-

den punnitsemista ja kaikki tekijät on huolella käytävä läpi.  Pitäisi tehdä 

erilaisia skenaarioita ja arvioida, millaisiin lopputuloksiin eri valinnoilla olisi 

mahdollista päästä.  Motiivit eivät siis yksistään ole vaikuttamassa ope-

raatiomuodon valintaan, vaan kuten jo aikaisemmin on esitetty, esimer-

kiksi markkinaolosuhteet ja paikalliset kauppatavat kosmetiikan tuotealu-

eella on otettava huomioon operaatiomuodosta päätettäessä. 

Vastaajien arvioidessa kansainvälistymisen motiivien ja muiden tekijöiden 

vaikuttavuutta operaatiomuodon valintaan nousivat suurimmiksi vaikutta-

viksi tekijöiksi nimenomaan motiivit ja kontrollin tarve konseptinäkökul-

masta.  Kuvassa 4 esitetään eri tekijöiden vaikutusasteet operaatiomuo-

don valintaan tämän tutkimuksen tuloksina.  Riittävät resurssit on oltava, 

mutta kuten edellä jo esitettiin, ei resurssit eivätkä riskit vaikuta merkittä-

västi operaatiomuodon valintaan.  Markkinaolosuhteet on luonnollisesti 
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otettava huomioon, mutta siihen ei itse voida vaikuttaa.  Yrityksen profiilil-

la ja kotimarkkinatilanteella ei katsottu olevan kovin suurta painoarvoa. 

Konseptin ja valikoiman sopeutustarve vaikuttaa operaatiomuodon valin-

taan, koska esimerkiksi franchise-toimintamallia ei voi lähteä toteutta-

maan keskeneräisellä, markkinaan sopeuttamattomalla konseptilla.  

Franchising operaatiomuotona vaatii konseptin omistajalta paljon enem-

män konseptityötä, kuin oma myymälä.  Tämän takia haastatellut eivät 

näe franchisingia edes mahdolliseksi operaatiomuodoksi Venäjällä ennen, 

kuin aikaisintaan kasvuvaiheessa.  Pietarin markkinassa työskentelevät 

näkevät franchisingin edellyttävän Emotion-konseptin hyvää tunnettavuut-

ta Venäjällä. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. 
Muotikaupan kansainvälistymisen motiivien ja muiden tunnistettujen tekijöiden vaiku-
tusaste operaatiomuodon valintaan Venäjällä 
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4  YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten muotikaupan kansainvä-

listymisen motiivit vaikuttavat operaatiomuodon valintaan suomalaisen yri-

tyksen näkökulmasta.  Tämän ratkaisemiseksi tutkittiin ensin kattavan 

teoria-aineiston pohjalta, mitkä ovat muotikaupan kansainvälistymisen 

motiivit ja mitkä muut tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan sekä 

mitkä ovat muotikaupassa yleiset operaatiomuodot kansainvälistymises-

sä. 

Seuraavaksi testattiin empiriaosuudessa, teoriaosuuden lopussa täyden-

nettyä, tutkimuksen viitekehystä kvalitatiivisellä tutkimusmenetelmällä to-

teuttamalla case-tutkimus, jossa yrityksenä tutkittiin Emotion-ketjua ja sen 

mahdollista kansainvälistymistä Venäjälle. 

Tutkimuksen lopputuloksena tunnistettiin Emotion-ketjun kansainvälisty-

misen motiivit ja niiden sekä muiden operaatiomuodon valintaan vaikutta-

vien tekijöiden perusteella Emotion-ketjulle parhaiten soveltuvat operaa-

tiomuodot sekä markkinoille meno- että kasvuvaiheessa. 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset ja suosi-

tukset liikkeenjohdolle.  Lisäksi pyritään kuvaamaan tämän työn teoreet-

tista kontribuutiota muotikaupan aikaisempaan tutkimukseen.  Lopuksi 

käsitellään tutkimuksen rajoitukset ja pohditaan joitakin mielenkiintoisia 

jatkotutkimusaiheita. 

 

 

4.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

4.1.1 Kansainvälistymisen motiivit 

 

Muotikaupan kansainvälistymisen motiivit esitetään yhteenvetona taulu-

kossa 2.  Yleisellä tasolla keskeisimpinä motiiveina toimivat sekä myynnin 
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että tuloksen kasvattaminen sekä kansainvälisesti vetovoimainen brändi 

tai konsepti.  Myös Emotion-ketjun osalta selkeästi tärkeimpänä motiivina 

pidetään halua proaktiivisesti hyödyntää kotimaan ulkopuolisia mahdolli-

suuksia ja saada siten aikaan kasvua.  Kun ketjukonsepti on puhtaasti 

suomalainen, ei sillä ole vielä vetovoimaa, mutta tärkeänä kansainvälis-

tymisen motiivina pidetään mahdollisuutta testata Emotion-liikeideaa ja 

sen konseptin kilpailukykyä kansainvälisesti.   

Taulukko 2. Yhteenveto muotikaupan kansainvälistymisen motiiveista 
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet motiivit) 
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Kasvun jälkeen toiseksi tärkeimmäksi motiiviksi asetettiin hankintavolyy-

min lisääntyminen.  Emotionin osalta kasvutavoitetta pyritään siis tuke-

maan mittakaavaeduilla, kuten paremmilla hankintahinnoilla, mutta sekä 

toimialan yleiset käytännöt, että kohdemarkkina-alue, voivat asettaa sel-

laisia rajoitteita, ettei volyymietuja hankinnassa ole mahdollista saavuttaa.  

Näin saattaisi käydä Emotion-ketjun kansainvälistyessä Venäjälle.  Kos-

metiikan tavarantoimittajien vankka asema, Venäjällä vallitsevat jakelu-

verkostot ja agentuurisopimukset asettaisivat mahdollisesti Emotionin sel-

laiseen tilanteeseen, ettei Suomen markkina-asemasta, sidosryhmäsuh-

teista ja hankintasopimuksista ole paljoa hyötyä.  

Liikeidean ja konseptin testaamisen ja kehittämisen ohella Emotion-ketjun 

kansainvälistymisen motiiviksi nähtiin oppiminen ja osaamisen kehittämi-

nen. 

Muita taulukossa 2 kuvattuja, usein ilmeneviä, kansainvälistymisen motii-

veja, kuten kotimarkkinatilannetta tai johdon tahtotilaa kansainvälistyä, ei 

Emotion-ketjun kohdalla pidetä motiiveina. 

Kuten monet tutkijat ovat kuvanneet (taulukko 2), niin parhaimmillaan yri-

tyksen kansainvälistymisen tulisi perustua kilpailustrategiaan, jolloin mo-

tiivit syntyisivät strategian pohjalta.  Siksi kilpailustrategia otettiin täyden-

tämään Picot-Coupeyn (2006) mallin pohjalta luotua tutkimuksen viiteke-

hystä ennen case-tutkimusta.  Edellä kuvattuun näkemykseen kilpailustra-

tegian merkityksestä kansainvälistymisessä yhtyvät myös kaikki tutkimuk-

sessa haastatellut henkilöt Emotion-ketjun osalta. 

Emotion-ketjun kansainvälistymisen suhteen SOK:n aikaisemmat koke-

mukset Venäjällä ja asiakasomistajuuteen perustuva toiminta-ajatus saat-

taisivat nousta täydellisiksi esteiksi Emotionin kansainvälistymispyrkimyk-

sille.  Kansainvälistymistavoitteita ei ole kilpailustrategiaan määritetty ja 

yleistä tahtotilaa antaa mahdollisuutta edes konseptin pilotointiin Venäjäl-

lä ei välttämättä ole.  Liiketoiminnan kehittäminen täysin erilaisessa toi-
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mintaympäristössä ja kulttuurissa vaatii kärsivällisyyttä ja tällä hetkellä si-

tä ei todennäköisesti ulkomaantoimintoihin enempää riitä.  Kaupankäynti 

on haasteellista taloudellisen kehityksen takia kotimaassakin ja resurssit 

voi olla järkevintä kohdistaa toiminnan vahvistamiseen Suomessa. 

 

4.1.2 Muut operaatiomuodon valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Motiivien ohella tutkimuksessa selvitettiin muita operaatiomuodon valin-

taan vaikuttavia tekijöitä.  Tekijöiksi valittiin Picot-Coupeyn (2006) viiteke-

hyksen perusteella yrityksen profiili, resurssit, riskinottohalu/kyky, kontrol-

lin tarve, kohdemarkkinan markkinaolosuhteet ja tilanne kotimarkkinoilla.  

Lisäksi tutkittiin kohdemarkkinaan liittyvän konseptin tai valikoiman sopeu-

tustarpeen vaikutusta motiivien sekä edellä mainittujen tekijöiden ja ope-

raatiomuodon valinnan väliseen suhteeseen.    

Kuten Jones (2003), Wigley ym. (2005) ja Sternquist (2007) ovat kontrol-

lin tarpeesta esittäneet, niin brändin tai konseptin suojaaminen nähtiin 

myös Emotion-ketjun osalta tärkeimmäksi valvottavaksi asiaksi.  Lisäksi 

Mooren ym. (2004) tavoin korostettiin lokaalin johdon aseman merkitystä 

sekä yhteistyösuhteen laatua ja erityisesti laadukasta ja tiivistä vuorovai-

kutusta, kuten havaitsivat myös Doherty ja Alexander (2004, 2006).  

Haastattelututkimuksen tulokset vahvistavat myös Dohertyn (2000) nä-

kemystä kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ja ohjaamisen moni-

mutkaisuudesta ja vaativuudesta.  Taulukossa 3 kuvataan myös sellaiset 

kontrollin tarpeeseen liittyvät tekijät, jotka eivät case-tutkimuksessa nous-

seet esille. 
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Taulukko 3. Yhteenveto kontrollin tarpeeseen liittyvistä tekijöistä
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet tekijät) 

 

Venäjän markkinaolosuhteiden todettiin kontrollin jälkeen vaikuttavan toi-

seksi eniten operaatiomuodon valintaan ja case-tutkimus vahvisti yksise-

litteisesti kaikkien taulukossa 4 kuvattujen tekijöiden huomioimisen vält-

tämättömyyttä.  Tosin sekin todettiin, ettei yritys itse voi kovinkaan paljon 

markkinaolosuhteisiin vaikuttaa, vaan ne on otettava annettuina tekijöinä 

ja rakennettava oma kilpailukyky kohdemarkkinan mukaan.   Venäjän 

markkinassa kaikkein keskeisintä näytti olevan kulttuurin merkityksen 

huomiointi ja sen vaikutuksen ymmärtäminen kulutuskäyttäytymiseen, 

asiakastarpeisiin, myymäläympäristöön ja koko konseptin toteuttamiseen. 

Taulukko 4. Yhteenveto markkinaolosuhteisiin liittyvistä tekijöistä
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet tekijät) 

 

Muotikaupan tutkimuksen mukaan resursseihin liittyviä suurimpia haastei-

ta ovat johdon osaaminen ja asenteet kansainvälistymistä kohtaan.   Tau-

lukossa 5 esitetään sen lisäksi myös muut resurssien osalta esitetyt asiat, 

joista Emotion-ketjuun liittyen, osaamiskysymyksen ohella, korostettiin 

paikallisen osaamisen ja kokemuksen tarvetta.  Myös heikko taloudellinen 

tilanne nousi case-tutkimuksessa esille, mutta rahoituksen ei uskottu ole-
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van ongelma, jos tahtotila kansainvälistymiseen löytyisi.  Suurempana 

haasteena pidettiin oikeanlaisten, osaavien henkilöresurssien löytymistä. 

Riskinottohalua ja -kykyä arvioitaessa yhtyivät case-yrityksen edustajat 

hyvin pitkälti taulukossa 5 esitettyyn tutkijoiden käsitykseen, että johdon 

kansainvälisen osaamisen ja kokemuksen puute sekä asenteet riskejä 

kohtaan ovat merkittävänä pidetyn konseptiriskin lisäksi tekijöitä, jotka 

vaikuttaisivat organisaatiomuodon valintaan. 

Taulukko 5. Yhteenveto resursseihin ja riskinottohaluun/kykyyn liittyvistä tekijöistä  
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet tekijät) 

 

Taulukossa 6 kuvataan aikaisemmassa tutkimuksessa esiintyneet ope-

raatiomuodon valintaan vaikuttavat yrityksen profiiliin ja kotimarkkinatilan-

teeseen liittyvät tekijät.  Case-tutkimuksessa todettiin, että yrityksestä ei 

todennäköisesti ole muodostunut mielikuvaa Venäjällä ja asiakasomista-

juuteen perustuva yritysrakenne voi olla kansainvälistymisen kokonaan 

estävä tekijä.  Lisäksi, kuten Picot-Coupey (2006) on todennut, arvioitiin 

SOK:n aikaisempien kokemuksien, kun ne eivät ole olleet menestyksiä, 

olevan painolastina Emotionin kansainvälistymispyrkimyksille.  Toimialan, 

kosmetiikan, yleiset tekijät nousivat esille myös case-yrityksessä operaa-

tiomuodon valintaan vaikuttavana tekijänä, kuten Koch (2001b) on esittä-

nyt. 
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Kotimarkkinoilla menestyvän konseptin tai brändin todettiin Dohertyn 

(2000) ja Picot-Coupeyn (2006) mukaan kannustavan kansainvälistymi-

seen ja vaikuttavan myös operaatiomuodon valintaan.  Näin todettiin 

myös case-yrityksen kohdalla ja lisäksi havaittiin kotimaan kilpailutilan-

teen vaikutus, kun yritys on jo korkealla markkinaosuudella kosmetiikka-

tuotealueen markkinajohtaja Suomessa.  Kasvun hakeminen kotimarkki-

noilta alkaa olla siinä tilanteessa hankalaa.   Burtin ym. (2005) tavoin 

myös case-yrityksessä nähtiin konseptin kilpailukykyisyys kotimarkkinas-

sa perusedellytyksenä kansainvälistymiselle. 

Taulukko 6. Yhteenveto yrityksen profiiliin ja kotimarkkinatilanteeseen liittyvistä tekijöistä
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet tekijät) 

 

Valikoiman sopeuttamiseen liittyvät tekijät nousivat keskeiseen asemaan 

case-tutkimuksessa.  Taulukossa 7 esitettävät aikaisemmat tutkimustu-

lokset saivat voimakkaasti tukea yhtä tekijää lukuun ottamatta.  Ainoas-

taan Huangin ja Sternquistin (2007) väite, että valikoiman sopeuttaminen 

saattaisi ohjata kumppanin hakemiseen ja matalamman kontrollin operaa-

tiomuotoon, ei saanut minkäänlaista tukea.  Tulokseen voi kuitenkin vai-

kuttaa se, että konseptin kontrolloitavuutta painotettiin markkinoille meno-

vaiheessa niin korkealle, ettei kumppanin mukaan tulo olisi konseptin suo-

jaamishalun takia ollenkaan mahdollista. 
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Tutkimuksen kohdemarkkina-alue, Venäjä, edellyttäisi konseptin ja vali-

koiman huolellista analysointia ja todennäköisesti suurta sopeuttamista 

paikallisen kulttuurin, kulutuskäyttäytymisen, ostovoiman ja potentiaalis-

ten asiakkaiden mukaan.  Markkina- ja asiakaslähtöisyys koettiin erityisen 

tärkeiksi tekijöiksi konseptin sopeuttamisessa ja valikoiman rakentami-

sessa. 

Taulukko 7. Yhteenveto valikoiman sopeutustarpeeseen liittyvistä tekijöistä
 (kursiivilla, tummennetulla pohjalla empiriassa esiintyneet tekijät) 

 

 

4.1.3 Motiivien vaikutus operaatiomuodon valintaan 

 

Kansainvälistymisen motiivit vaikuttavat operaatiomuodon valintaan, mut-

ta vaikuttavuuden aste näyttäisi vaihtelevan eri motiivien mukaan.  Muoti-

kaupassa ainakin kasvumotiivi vaikuttaa merkittävänä tekijänä operaatio-

muodon valintaan, mutta samaan aikaan on ehdottomasti huomioitava 

myös muita tekijöitä. 

Tämän tutkimuksen valossa halu ja tarve kontrolloida ja suojella omaa 

konseptia vaikuttaa merkittävimmin motiivien ohella, mutta toisaalta myös 

markkinaolosuhteilla on suuri vaikutus päätettäessä operaatiomuodosta.  

Erona todettiin kuitenkin se, että markkinaolosuhteisiin yritys joutuu suu-

reksi osaksi sopeutumaan, sillä omat vaikutusmahdollisuudet, etenkin hy-
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vin tuntemattomana yrityksenä, ovat vähäiset.  Tilanne olisi varmasti toi-

nen, jos muotikaupan brändi on jo kansainvälisesti tunnettu; sille saattaisi 

olla jo valmista kysyntää ja halukkaita sidosryhmäkumppaneita kohde-

markkinassa odottamassa, kun taas Emotionin kohdalla tilanne on täysin 

toisenlainen. 

Operaatiomuodon valintaan vaikuttavat jossain määrin sekä kansainvälis-

tymiseen käytettävät resurssit että yrityksen halu ja kyky ottaa riskejä.  

Emotion-ketjun pilotointi Venäjällä olisi SOK:lle varsin pieni investointi ja 

ehkä juuri siksi edellä mainittujen tekijöiden vaikutus arvioitiin kohtalai-

seksi.  Tähän vaikuttanee myös SOK:n yrityskoko; pienempien yritysten 

tai suurempien investointien ollessa kyseessä sekä resurssit että riskinot-

tohalu vaikuttaisivat todennäköisesti enemmän kuin tässä tutkimuksessa.  

Toisaalta omien, osaavien resurssien vähäisyys ja heikko kohdemarkki-

natuntemus voivat tukea franchisingin valintaa operaatiomuodoksi, mutta 

se edellyttää, että konsepti on sellaisenaan, ilman suurempaa sopeutta-

mista, kilpailukykyinen kohdemarkkinassa. 

Liittyen Emotion-ketjun kansainvälistymiseen yrityksen profiililla ja koti-

markkinatilanteella todettiin olevan vain pieni vaikutus operaatiomuodon 

valintaan, mutta sen sijaan nämä tekijät voivat vaikuttaa kansainvälistymi-

sen motiiveihin tai toisaalta jopa estää tai rajoittaa kansainvälistymistä.  

Kansainvälisen, tunnetun brändin ollessa kyseessä varsinkin yrityksen 

profiililla saattaisi olla suuri vaikutus operaatiomuodon valinnassa, sillä 

esimerkiksi franchising-ottajille brändin tunnettavuus tukee menestymisen 

mahdollisuuksia. 

Muotikaupalle soveltuvia operaatiomuotoja on useita, mutta yksittäisen 

yrityksen näkökulmasta vaihtoehtojen määrään vaikuttavat käytettävissä 

olevat resurssit, konseptin valmius kohdemarkkinaan ja kuten edellä jo 

esitettiin, brändin tunnettavuus.  Konseptin pilotointi on muotikaupassa 

erittäin tyypillinen tapa mennä uusille markkina-alueille.  Emotion-ketjulle 

todettiin pilotointivaiheeseen parhaiten soveltuvaksi omat myymälät, kos-
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ka konseptin ja valikoiman sopeuttamistarve Venäjän markkinaan on il-

meinen ja niitä tulee ensin eri tavoin testata ennen, kuin kohdemarkkinas-

sa kilpailukykyinen konsepti voidaan määrittää.  Tällöin ei ole mahdollista 

edetä franchisingilla.  Näin ollen konseptin ja valikoiman sopeuttamistarve 

vaikuttaa kansainvälistymisen motiivien ja muiden operaatiomuodon valin-

taan vaikuttavien tekijöiden ja operaatiomuodon valinnan väliseen suh-

teeseen moderoivana muuttujana. 

Kasvuvaiheessa Emotionille soveltuu omien myymälöiden rinnalle myös 

franchising operaatiomuotona edellyttäen, että konsepti on kirkas ja sen 

kilpailukyky on varmistettu.  Lisäksi konseptikäsikirjan ja konseptin kont-

rollointimallin avulla tulee varmistaa brändin suojaaminen ja konseptin to-

teuttaminen kohdemarkkinassa konseptinomistajan haluamalla tavalla.  

Erityisesti kosmetiikan toimialalla on yleistä omien myymälöiden käyttö 

franchisingin rinnalla uusien innovaatioiden ja konseptin kehittämiseksi, 

koska toimiala on hyvin säädeltyä, edellyttää erityisosaamista ja henkilö-

kohtaista asiakaspalvelua. 

Molempien operaatiomuotojen, omien myymälöiden ja franchisingin, kan-

nalta on keskeistä suunnitella hyvin, miten vuorovaikutusmalli konseptioh-

jauksen ja ulkomaan myymälöiden tai franchising-ottajien välille rakenne-

taan.  Tiivis ja hengeltään positiivinen vuorovaikutus tukee sekä liiketoi-

minnan ja konseptin operatiivista toteuttamista että niiden kehittämistä pi-

demmällä aikajänteellä. 

Yhteenvetona voi todeta, että muotikaupan kansainvälistymisen tekijät 

vaikuttavat operaatiomuodon valintaan, mutta vaikuttavuus näyttää ole-

van kontekstisidonnaista.  Jokaisella muotikaupan yrityksellä on omat mo-

tiivinsa kansainvälistyä, oma konsepti, yksilöllinen yritysprofiili sekä erilai-

nen kotimarkkinatilanne ja käytettävissä olevat resurssitkin vaihtelevat.  

Lisäksi sekä toimiala että kohdemarkkina-alueen erityispiirteet lisäävät 

haasteita ja edellyttävät syvällistä perehtymistä markkina-alueeseen yri-
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tykselle parhaiten soveltuvan ja mahdollisen operaatiomuodon valitsemi-

seksi. 

 

4.2 Teoreettinen kontribuutio 

 

Tämän tutkimuksen katsotaan täydentävän aikaisempaa muotikaupan 

tutkimusta ainakin kolmesta näkökulmasta.  Ensinnäkin tutkimuksen koh-

teena oli suomalaisen muotikaupan kansainvälistyminen, mitä on tutkittu 

erittäin vähän.  Toiseksi tutkimus suoritettiin kansainvälisesti täysin tun-

temattoman konseptin näkökulmasta, kun yleisesti muotikaupan kansain-

välistymistutkimus on painottunut englantilaiseen vähittäiskauppaan tai 

kansainvälisesti tunnettuihin brändeihin.  Kolmanneksi muotikaupan kan-

sainvälistymisen motiivien vaikutusta operaatiomuodon valintaan on tutkit-

tu niukahkosti.  Tämän aihealueen aikaisempi tutkimus on keskittynyt 

pääasiassa muotikaupan kansainvälistymisen motiivien selvittämiseen ja 

operaatiomuotoihin liittyen on tutkittu erityisesti franchisingin valintaan 

vaikuttavia tekijöitä sekä kyseisen operaatiomuodon etuja tai haittoja.   

Muotikaupan kansainvälistymisen motiivien vaikuttavuutta tai vaikutusas-

tetta operaatiomuodon valintaan ei ilmeisesti ole aikaisemmin tutkittu tai 

ainakaan sellaisia tutkimustuloksia ei löydetty.  Useat tutkijat, kuten esi-

merkiksi Vida ja Fairhurst (1998) totesivat aihealueen jatkotutkimustar-

peen ja näin ollen tämä tutkimus vastaa omalta osaltaan siihen.  Lisäksi 

tämä tutkimus pyrkii tuomaan uutta näkökulmaa muotikaupan tutkimuk-

seen, tosin tulosten tilastollisen yleistettävyyden osalta tulee huomioida, 

että kyseessä oli vain yhden yrityksen case-tutkimus.   

Kuitenkin tutkimuksen avulla pystyttiin todistamaan kansainvälistymisen 

motiivien sekä muiden, operaatiomuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden 

ja operaatiomuodon valinnan välinen kausaalisuhde ja lisäksi kuvaamaan 

karkealla tasolla näiden tekijöiden keskinäinen tärkeysjärjestys ja vaiku-

tusaste operaatiomuodon valintaan.  Tuloksia pystyttiin myös tulkitse-
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maan aikaisemman tutkimuksen perusteella ja voitiin todeta, että kausaa-

lisuhde on kontekstisidonnainen. 

 

4.3 Suositukset liikkeenjohdolle 

 

Suosituksia liikkeenjohdolle kuvataan sekä konseptin että liiketoiminnan 

johtamisen näkökulmista. 

Mikäli Emotion-ketjun kansainvälistymistä Venäjälle aletaan vakavasti 

suunnitella, tulisi ensimmäisenä toimenpiteenä tehdä kattava markkina-

tutkimus Venäjällä, mahdollisesti Pietarissa.  Markkinatutkimuksen tulisi 

sisältää laaja analyysi venäläisen kuluttajan ostokäyttäytymisestä, miel-

tymyksistä, ostovoimasta ja prioriteeteistä kosmetiikan ja aluspukeutumi-

sen asiakkaina.  Lisäksi tulisi tehdä syvälliset kilpailija- ja hankinta- ja ja-

kelukanava-analyysit.  Näiden tavoitteena on saada hyvä ymmärrys kil-

pailutilanteesta ja kosmetiikkayritysten kilpailukyvystä, paikallisista kaup-

pa- ja hankintatavoista sekä tavarantoimittajien ja agenttien asemasta 

toimialalla. 

Seuraavaksi tulisi määritellä, millainen konsepti voisi olla kilpailukykyinen 

ja menestyä esimerkiksi Pietarissa.  Kannattaa tarkkaan harkita, pitäisikö 

konsepti rakentaa alusta alkaen uudestaan, suoraan venäläistä asiakasta 

puhuttelevaksi, vai sopeuttaa nykyisestä Suomessa toimivasta konseptis-

ta Venäjälle sopiva versio.  Vaikuttaa siltä, ettei konseptiin olla täysin tyy-

tyväisiä Suomessakaan, vaan siitä on olemassa useita, toisistaan jonkin 

verran erilaisia toteutuksia ja konseptin kehitystyö on juuri alkanut.  Näin 

ollen saattaisi olla järkevintä kehittää Venäjän olosuhteisiin ja kulttuuriin 

täysin oma konsepti ja luoda konseptikäsikirja sekä toimintamallit siten, 

että voimakkaasti erilainen liiketoimintaympäristö tulee huomioitua ja luo-

daan näin paremmat edellytykset liiketoiminnalle menestyä.  Samassa yh-

teydessä pitäisi tutkia Emotion-nimen käytettävyys Venäjällä sekä kulutta-

jan näkökulmasta että juridisesti.  Asiakasnäkökulman selvittäminen edel-
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lyttää todennäköisesti jonkinlaisen tutkimuksen tekemistä siitä, millaisia 

mielikuvia Emotion-nimi asiakkaissa herättää ja miten se koetaan venä-

läisessä kulttuurissa.  Mikäli Venäjällä toteutettavasta konseptista tulisi 

hyvin erilainen Suomeen verrattuna, tulee nimiasiakin pohtia kokonaan 

uudestaan, huomioiden brändi kokonaisuutena. 

Kun on saatu selkeä ymmärrys siitä, millaisella konseptilla ja millaisilla 

edellytyksillä liiketoiminta olisi kannattavaa Venäjällä, tulisi Emotionille ra-

kentaa kattava kansainvälistymissuunnitelma, joka pitäisi saada kirjattua 

KT-kaupan kilpailustrategiaan.  Vain siten voidaan varmistaa kaikkien 

osapuolten sitoutuminen kansainvälistymiseen ja toimiva johto saa selke-

ät valtuudet edistää kansainvälistymistä pitkäjänteisesti. 

Kansainvälistymissuunnitelman tulee kattaa myös verkostosuunnittelu, 

jotta kasvu- ja tulospolkujen laatiminen on mahdollista.  Operaatiomuo-

doksi kannattaa tämän tutkimuksen mukaan valita omat myymälät ainakin 

pilotointivaiheessa, mutta myöhemmin, kun konsepti on todettu toimivaksi 

ja kilpailukykyiseksi, on mahdollista harkita myös franchising-

toimintamallia.  Tällöinkin olisi, kosmetiikkatoimialan erityispiirteiden mu-

kaan, todennäköisesti järkevää pitää myös omia myymälöitä franchising-

myymälöiden rinnalla.  Omien myymälöiden rooli olisi testata konsepti-

muutoksia, uusia innovaatioita sekä mahdollisesti uusia palvelumuotoja, 

kun palvelun merkitys toimialalla ja yleensäkin Venäjällä on suuri. 

 

4.4 Rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen luotettavuuden eli reliabiliteetin varmistamiseksi noudatettiin 

tutkimuksessa Yinin (2009, 114—123) esittämiä aineistonkeruun pääperi-

aatteita.  Aineistoon kerättiin lukuisia lähteitä ja niin kauan, ettei uusia nä-

kökulmia tutkimuksen aihepiiriin enää esiintynyt.  Lisäksi case-

tutkimukselle luotiin oma tiedostokansio, johon kaikki käytetty aineisto tal-

lennettiin, ja todistusketjun säilyttämisestä pyrittiin huolehtimaan kaikkien 
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tutkimusvaiheiden aikana.  Näitä Yinin periaatteita tuki tutkimuksessa to-

teutettu aineistotriangulaatio. 

Informantit valittiin huolella, heillä ei ollut vaikutusmahdollisuutta tutkimuk-

sen toteuttamiseen eikä heitä haastattelutilanteissa johdateltu.  Lisäksi re-

liabiliteettia varmistettiin nauhoitetun haastatteluaineiston huolellisella lit-

teroinnilla, koodauksella ja luokittelulla, millä on todettu olevan suuri mer-

kitys tutkimuksen luotettavuudelle (Lee & Lings 2008, 237; Hirsjärvi, Re-

mes, Sajavaara 2009, 232).  Liitteessä 2 esitetään esimerkit aineiston lit-

teroinnista, luokittelusta ja koodauksesta. 

Tutkimuksen validiteettiin vaikutettiin suunnittelemalla teemahaastattelun 

kysymykset niin, että kaikkiin tutkimusongelmiin saatiin vastaukset.  Vas-

tausten kattavuuden osalta voi kuitenkin suhtautua jonkin verran kriittises-

ti siihen, miten haastatellut osasivat arvioida operaatiomuodon valintaan 

vaikuttavien tekijöiden vaikutuksen määrää.  Vaikka informantit pystyivät 

asettamaan tekijät tärkeysjärjestykseen, ei kysymyksen asettelu toiminut 

ehkä parhaalla mahdollisella tavalla tai sitten heidän oli liian vaikea tehdä 

arviota. 

Validiteettiin vaikutettiin positiivisesti myös siten, että tuloksia esitettäessä 

annettiin aineiston puhua myös haastateltujen suorina lainauksina, minkä 

merkitystä aineiston analysoinnissa Lee ja Lings (2008, 241) ovat koros-

taneet. 

Kuitenkin on todettava, että koska kyseessä oli yhden yrityksen case-

tutkimus, on tutkimustuloksiin joiltain osin suhtauduttava varauksella.  Eri-

tyisesti yritysrakenteen taustalla oleva asiakasomistajuusajatus sekä var-

sinainen yritysrakenne ovat erityispiirteitä, jotka selkeästi vaikuttivat ni-

menomaan tämän tutkimuksen tuloksiin ja niiden yleistettävyyteen.  Li-

säksi on mahdollista, että case-yrityksen koko vaikutti siihen, että resurs-

sien ja riskinottohalun vaikutus operaatiomuodon valintaan koettiin vähäi-

seksi.  Suuremman investoinnin tai pienemmät resurssit omaavan yrityk-
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sen kohdalla tulos olisi todennäköisesti toisenlainen.  Samoin yrityksen 

tunnettuuden uskotaan vaikuttavan siihen, millainen vaikutus markkina-

olosuhteilla on operaatiomuodon valintaan ja kuinka paljon konseptia tulisi 

uudessa markkinassa sopeuttaa.  Näin ollen tutkimustuloksia ei voi sellai-

senaan yleistää esimerkiksi jo kansainvälisesti tunnettuun yritykseen tai 

brändiin. 

Tästä huolimatta kuitenkin monet tutkimustulokset tukivat vahvasti aikai-

sempia tutkimuksia ja siltä osin tulokset ovat yleistettävissä suomalaiseen 

muotikauppaan.   Tällaisia havaintoja olivat esimerkiksi muotikaupan ylei-

simmät kansainvälistymisen motiivit, konseptin tai brändin voimakas suo-

jaamishalu, kohdemarkkinan markkinaolosuhteiden huomioiminen sekä 

valikoiman sopeuttamistarve lokaalisti sen mukaan, kuinka tunnettu brän-

di tai kuinka erilainen markkina-alue on kyseessä. 

Koska edellä jo tämän tutkimuksen rajoituksena todettiin vaikeus arvioida 

operaatiomuodon valintaan vaikuttavien motiivien sekä muiden tekijöiden 

vaikutuksen määrää operaatiomuodon valinnassa, olisi se mielenkiintoi-

nen jatkotutkimuskohde.  Samoin olisi syytä tarkastella, löytyykö eri motii-

vien ja muiden operaatiomuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden väliltä 

systemaattisemminkin yhteyksiä ja toisaalta, kuinka paljon yksittäiset mo-

tiivit vaikuttavat operaatiomuodon valintaan.  Lisäksi olisi mielenkiintoista 

tutkia, millainen malli yrityksille olisi mahdollista kehittää kaikkien operaa-

tiomuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden arvioimiseksi, jotta päätöksen-

teko operaatiomuodosta perustuisi kattavaan ja laadukkaaseen analyy-

siin. 
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LIITTEET  
 

LIITE 1: Teemahaastattelun kysymykset 

 
1. Taustaa 

1.1. Mitkä ovat Emotion-ketjun vahvuudet ja kehityskohteet Suomessa? 

1.2. Onko Emotionille määritetty kasvustrategia Suomessa? 

o Millaiset kasvusuunnitelmat ja –mahdollisuudet Emotionilla on 

Suomessa? 

1.3. Mitkä ovat konseptin painopistealueet ja kehityskohteet? 

1.4. Pidetäänkö Emotion-ketjukonseptia brändinä? 

1.5. Tulisiko PT- ja KT-kaupan kilpailustrategiassa ottaa kantaa käyttöta- 

varakaupan kansainvälistymiseen myös Emotionin osalta? 

1.6. Mitkä ovat kansainvälisesti tunnistettuja kilpailijoita Emotionille? 

 

2. Kansainvälistymisestä 

2.1. Miten SOK:ssa suhtaudutaan kansainvälistymiseen? 

2.2. Miten nähdään yksittäisten johtajien ja yleisesti yritysjohdon (SOK) 

tahtotila sekä sitoutuminen kansainvälistymiseen? 

2.3. Millaisia esteitä kansainvälistymiselle voidaan havaita? 

2.4. Mitä tekijöitä pidetään kansainvälistymisessä tärkeinä? 

2.5. Kuinka tärkeinä pidetään oppimiskokemuksia ja osaamisen kehittä-

mistä kansainvälistymisestä? 

 

3. Resurssit 

3.1. Millaiset resurssit olisi saatavilla kansainvälistymiseen? 

o johtaminen 

o rahoitus 

o osaaminen 

 

4. Kansainvälistymisen hyödyt 

4.1. Millaisia hyötyjä tai etuja Emotionin kansainvälistymisellä voitaisiin 

saavuttaa? 
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5. Kansainvälistymisen riskit 

5.1. Mitä riskejä Emotionin kansainvälistymisessä voidaan tunnistaa? 

5.2. Miten ko. riskejä voidaan huomioida kansainvälistymisessä? 

 

6. Kohdemarkkina-alue 

6.1. Millainen on Venäjä markkina-alueena? 

o Millainen on kosmetiikan ja aluspukeutumisen markkinatilanne? 

o Miten se on kehittynyt? 

o Mitkä ovat Venäjän markkinalle ominaisia piirteitä? 

o Millainen vaikutus ko. piirteillä on Emotionin kansainvälistymistä 

pohdittaessa? 

 

7. Emotion-konsepti Venäjällä 

7.1. Mitkä olisivat Emotion-ketjun keskeisimmät kilpailukeinot Venäjän 

markkinassa? 

o Olisiko tarvetta sopeuttaa/lisätä ketjuvalikoimaa huomioiden lokaalit 

olosuhteet ja kulttuuri? 

o Miten valikoiman muodostus tulisi tehdä? 

7.2. Mitkä olisivat konseptin painopistealueet ja kehityskohteet Venäjällä? 

7.3. Kuinka tärkeänä pidetään Emotion-konseptin kontrolloimista Venäjäl-

lä? 

o Mitä kontrollilla halutaan saavuttaa? 

o Mikä olisi optimaalinen kontrollin aste (%)? 

7.4. Millä aikajänteellä Emotionin liiketoiminta Venäjällä voisi olla kannat-

tavaa? 

o Olisiko Venäjällä mahdollista saavuttaa suhteellisesti parempaa tu-

losta kuin Suomessa? 

7.5. Millaisia esteitä tai rajoitteita on tunnistettavissa Emotionin liiketoi-

minnalle Venäjällä? 
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8. Emotion-konseptin pilotointi Venäjällä 

8.1. Onko mahdollista ajatella pilotoida Emotion-konseptia Venäjällä? 

8.2. Kuinka monta yksikköä ja minkä kokoista pitäisi käynnistää, jotta pilo-

toinnista saataisiin riittävät kokemukset? 

8.3. Millaisia etuja pilotoinnista voitaisiin saavuttaa? 

8.4. Mitkä kaupungit koetaan kiinnostavina Emotionille? 

 

9. Muuta 

9.1. Miten Emotionin kansainvälinen liiketoiminta tulisi organisoida 

SOK:ssa? 

9.2. Miten nähdään SOK:n / S-ryhmän profiilin vaikuttavan kansainvälis-

tymiseen? 

o riskit? 

o valvonta/kontrolli? 

o joustavuus? 

o resurssien sitoutuminen? 

9.3. Millainen on Emotion-ketjun ja SOK:n suhdeverkosto? 

o Miten se vaikuttaa kansainvälistymiseen? 

9.4. SOK:n/S-ryhmän markkinointipolitiikka 

o Miten suhtaudutaan kansainvälistymiseen? 

 

10. Emotionin kansainvälistymisen motiivit, niiden arviointi ja vaikuttavuus 

10.1.  Mitkä olisivat Emotionin kansainvälistymisen motiivit? 

10.2.  Miten motiivit voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen? 

10.3.  Miten motiivit vaikuttavat  

o kontrollinmäärään 

o joustavuuteen 

o resurssien sitoutumiseen (määrä:hlöt, rahat) 

o riskeihin 
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11. Kansainvälistymisen operaatiomuodot 

11.1. millaiset näkemykset johdolla on eri operaatiomuotojen soveltuvuu-

desta Emotion-ketjulle? 

o Yleisesti? 

   shop in shop 

   franchise 

   yrityksen omat myymälät 

   shop in shop + franchise 

   shop in shop + franchise+ yrityksen omat myymälät 

o Venäjällä? 

o pilotoinnin näkökulmasta? 

11.2. Millaiset käsitykset vastaajalla on eri operaatiomuotojen eduista ja 

haitoista kosmetiikkakaupassa? 

o yleisesti 

o Venäjällä 

11.3. Millaiseen tärkeysjärjestykseen seuraavat, operaatiomuotoihin liitty-

vät tekijät asetetaan (1. tärkein, 2.tärkein jne.): 

o kontrollinmäärä 

o joustavuus 

o resurssien sitoutuminen (määrä:hlöt, rahat) 

o riskit 

o mikä olisi hyväksyttävä taso kullekin (0-100%) 

11.4. Millainen vaikutus kansainvälistymisen motiiveilla ja edellä mainituilla 

tekijöillä (kontrolli, joustavuus, resurssien sitoutuminen ja riskit) on 

operaatiomuodon valintaan? 
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LIITE 2: Esimerkit aineiston litteroinnista, luokittelusta ja koodauksesta 

 

 Esimerkki litteroinnista: 
 

Millaisia etuja pilotoinnista voitaisiin saavuttaa? 

Vastaus siihen, onko konsepti markkinassa mahdollinen ylipäätään, se tu-

lee se liiketoimintaratkaisu, on pakko pilotoida ennen kuin voidaan tehdä 

muita päätöksiä, lähdetäänkö etabloitumaan sinne maahan, ja sitten voi 

tulla äärimmäisen mielenkiintoisia asiakaskokemuksia erilaisesta markki-

nasta, kuluttajan käyttäytymisestä siellä. Tosiaan sitten se konseptin tes-

taaminen, miten se kestää tuollaisessa markkinassa. Ja kuinka hyviä me 

ollaan menemään uuteen markkinaan, kuinka organisaatio toimii, kuinka 

notkea se tällaisessa tilanteessa on. Tällainen pilotointi toisi myös virtaa 

tänne, aina hyväksi toimivalle organisaatiolle, itse asiassa saattaa antaa 

ihan uuden tyyppistä innovaatiota tännekin puolelle rajaa.  

 

 


