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The goal of the wood products wholesaler is to provide solutions to wood construction 
customers. Alongside traditional products, efforts should be made to build a wider range 
of products for customers and even provide customized products. 

Purpose of the thesis was research possibilities of vertical integration for a wholesaler in 
wood products market. In addition, selected product groups and their productization with 
possible were studied in more detail. An extensive industry analysis clarifying the current 
situation was performed for the wholesaler of the research subject.    

The empirical part of study consists of the analysis of the sales statistics of the research 
target company for the selected product groups and the general statistics of the construction 
industry. Sales statistics have been used to determine the current proportion between sales 
and the total market potential use of wood products. General statistics of construction 
industry have been used to outline the future trends of domestic wood construction.  

The result of the study was an estimate of the domestic demand of the selected product 
groups as well as a reflection on the possibilities of vertical integration by each product 
groups. In connection with the processing of productization, the possibilities of develop a 
product and company brand were also raised.  
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1.  JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta ja tarkoitus 

Tämän työn tarkoitus on tehdä taustatutkimusta määrättyjen puu- ja levytuoteryhmien 

myynnistä, kysynnästä ja markkinapotentiaalista sekä tutkia vertikaalisen integraation 

mahdollisuuksia strategisesta näkökulmasta. Tuoteryhmät ovat valittu tarkoituksella 

niihin sisältyvien kasvumahdollisuuksien vuoksi ja siksi että tällä hetkellä kyseisiä 

tuotteita valmistavat pääasiassa muut kumppanit. Tutkimustiedon lähteinä käytetään 

olemassa olevia myyntitilastoja, yleisten alan tilastoja sekä pyritään löytämään niistä 

havaittavia kehityssuuntia.  

Työssä on tarkoitus tarkastella myös koko toimialaa, jossa Puumerkki toimii, sekä alan 

kilpailutilannetta ja alan kannattavuutta. Strategiaa käsittelevässä osassa perehdytään eri 

analyysimalleihin valtaosin Michael J Porterin luomien teorioiden pohjalta ja pohditaan 

Puumerkin strategista asemaa näiden teorioiden pohjalta. 

Tutkittavien tuotekokonaisuuksien osalta on tarkoitus tutkia myös tuotebrändien 

kehittämistä ja niihin liittyvien ominaisuuksien tutkimista mahdollista tuotteistusta 

ajatellen.  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

 

1.3 Työn rajaus ja rakenne 
 

Teoriaosassa on tarkoitus pohtia myös strategiaa Puumerkin osalta ja koko tukkukaupan 

toimialaa tarkastellaan yleisesti. Brändiä käsittelevässä osassa ei rakenneta uutta 

tuotebrändiä vaan tarkastellaan eri ominaisuuksia ja niiden yhdistämistä mahdollisen 

brändin rakentamisen perustaksi.  

Työ alkaa Puumerkin ja tukkukaupan kuvauksella, jossa käsitellään historiaa, nykyistä 

rakennetta sekä ydinosaamista niin toiminnan kuin asiakkaiden osalta.  Teoriaosassa 
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tarkastellaan eri strategia analyysejä ja kilpailustrategiamalleja sekä teorian että 

Puumerkin perspektiivistä.  

 

Työssä on käytetty kirjallisuudesta poiketen termeinä useissa yhteyksissä enemmän 

tämän työn toimialaan sopivampia termejä:  

Ostajat ovat kuvattu tässä työssä enimmäkseen nimellä Asiakkaat, koska ostajat 

viittaavat enemmän hankinnan toimintoihin.  

Toimittajia kutsutaan tavarantoimittajiksi alan yleisesti käyttämien termien mukaisesti.  

Rakentamisen asiakkailla tarkoitetaan rakennusliikkeitä, jotka pitävät sisällään uudis- ja 

korjausrakentamisen toimijat.  

Jälleenmyyjiksi kutsutaan asiakasryhmää, joihin kuuluvat isot jälleenmyyjäketjut sekä 

yksityiset jälleenmyyjät 

Teollinen rakentaminen käsittää asiakasryhmänä talo- ja elementtitehtaat sekä osittain 

rakentamisen esivalmistuksen alalla toimivia yrityksiä. 

Teollisuuden asiakkaat puolestaan tarkoittaa koko puuta käyttävää teollisuutta eli 

pakkausvalmistusta, höyläämöjä, kalustevalmistusta sekä komponenttivalmistusta. 

Puumerkki on käytössä lähes koko työn ajan ja sillä tarkoitetaan Puumerkki Oy:n 

Suomen toimintoja. 
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2. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA AINEISTON KUVAUS 
 

2.1. Tutkimustavat ja markkinoiden näkymät 
 

Tutkimusta oli tarkoitus tehdä saatavissa oleviin tilastoihin perustuen sekä Puumerkin 

myyntitilastoja analysoimalla.  

Jokainen kolmesta tutkimustavasta osoittautui vaikeammaksi kuin työtä aloittaessa olin 

arvioinut. Saatua tietoa löytyi vähän syystä tai toisesta eikä kaikki tiedot pitäneet täysin 

aukottomasti paikkaansa. Paljon eri tietoa jouduttiin analysoimaan ja päättelemään sen 

perusteella mitä haluttiin tietää. 

Työtä sen sijaan helpotti huomattavasti viimeisimmät tilastot ja ennusteet, joiden 

mukaan puutuotteiden kotimarkkinat tulevat säilymään nykyisellä tasollaan vuonna 

2019 sekä lähitulevaisuudessa, vaikka kotimaan ja Euroopan rakentaminen onkin 

hidastumassa (Sipiläinen 2018). Kasvua on puolestaan mahdollista saada 

puurakentamisen kasvun kautta. Erityisesti puukerrostalorakentamisessa kasvua on 

odotettavissa huomattavasti ja sen ennustetaankin jopa tuplaantuvan vuosina 2018-2020 

(Heino & Toivonen 2018). Myös opetus- ja hoiva-alan rakennuksissa on arvioitu kasvua 

kunnille tehtyjen haastattelujen perusteella. Pientalorakentamisen vaikutus on kuitenkin 

puutuoteteollisuudelle huomattava, koska niiden rakentamisessa käytetään varsin paljon 

puuta (Sipiläinen 2018). Yksi puunkäyttöä rakentamisessa lisäävä tekijä on 

ilmastotavoitteet. Rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää käyttämällä puuta, 

kun otetaan sen koko elinkaari huomioon (Heino 2018).     

Näiden tietojen perusteella voidaan olettaa puutuotteiden kysynnän säilyvän 

vähintäänkin samalla tasolla kuin tämän työn tekemisen aikana 2019. Tämä helpottaa 

työhön valittujen tuoteryhmien kysynnän arviointia ja voidaan myös olettaa, että niissä 

olisi jopa kasvun mahdollisuuksia.    

 

2.2. Myyntitilastojen analysointi 
 

Asiakkaiden toteutuneista hankinnoista saadaan arvio ottamalla myyntiraportteja 

myyntijärjestelmästä. Arviota hankaloittaa myyntijärjestelmän lyhyt historia. 
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Puumerkki Oy siirtyi Stora Enson omistuksesta uudelle omistajalle marraskuussa 2017 

ja myöhemmin pois Stora Enson myyntijärjestelmästä kesäkuun alussa 2018. Stora 

Enson aikaisia tilastoja ei ole enää saatavissa. Tämän vuoksi on kyettävä arvioimaan 

myyntejä nykyisen myyntijärjestelmän historiatietojen perusteella vajaan vuoden 

aikajakson perusteella. 

Isommilla myyntialan yrityksillä on nykyisin käytössään myyntiohjelmat tai 

toiminnanohjausjärjestelmä. Niiden on tarkoitus automatisoida yrityksen toimintoja. 

Puumerkki Oy:llä oli käytössään Stora Enson omistajuuden aikana WPS-ohjelma 

myynnille. WPS:n käyttö kuitenkin keskeytettiin omistajuuden vaihduttua kesäkuun 

alussa 2018 ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön. Uudeksi toiminnan 

ohjausjärjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics NAV. NAV-ohjelman avulla 

tehdään pääasiassa varastotoiminnot, myyntitilaukset, ostotilaukset, laskutus sekä 

kirjanpito. Apuohjelma tilastointiin ja raportointiin on saman valmistajan Microsoft 

Power BI (Dynamics 365). Power BI-ohjelma käyttää NAV-ohjelmasta saatavia tietoja 

ja muuttaa ne raporteiksi sekä tilastoiksi, joilla voidaan seurata asiakkaan ostoja ja 

kannattavuutta sekä tuotteiden myyntiä ja varastonarvoja.   

ERP-järjestelmät (Enterprice Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmät ovat 

lähes välttämätön työkalu myös asiakassuhteiden hallintajärjestelmän, eli CRM-

järjestelmän (customer relationship management) tiedon keruun perustaksi. CRM-

järjestelmä on lyhyesti selitettynä myynnin kehittämisessä hyödynnetty työkalu (Bose 

2002: 89). 

Myyntitilastojen analysointia tähän työhön vaikeutti väärien koodien ja yksikköjen 

käyttö. Jotkin tilausten tuotteet oli syötetty järjestelmään väärällä koodilla tai 

käyttämällä sellaista koodia, joka ei kerro myydystä tuotteesta oikeita tietoja. Tuotteita 

onnistui päätellä kuitenkin toimittajan perusteella, koska tietyt toimittajat valmistavat 

vain tiettyjä tuotteita. Toinen hankaloittava tekijä oli myyntiyksikköjen käyttö, joista 

varsinkin erä-yksikkö ei kerro tuotteiden määrästä. Tämän vuoksi edes suuntaa antaviin 

määriin olisi ollut mahdollista päästä käsiksi. Samoin isoja toimituksia oli myyty yhtenä 

kappaleena, joka on vastaava kuin erä-yksikkö. Kolmas haaste tuoteryhmien 

analysoinnissa oli tuoteryhmiin kytketyt tuotteet, jotka eivät olleet oikeassa 

tuoteryhmässä.  
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Esimerkki väärästä tuoteryhmästä ovat sisäverhousten tuoteryhmässä olevat 

lehtikuusituotteet, jotka kuuluvat enemmän pihapäällysteiden ja terassirakentamisen 

tuotteisiin. Suurta ongelmaa tosin ei synny, mikäli myyntitilastojen tietoja käytetään 

vain yrityksen oman myynnin seuraamiseen vain myyntieurojen perusteella. Ongelma 

sen sijaan on olemassa, jos yritetään verrata omia tilastoja yleisiin puutuotteiden käyttöä 

koskeviin tilastoihin tai halutaan tutkia tarkemmin myytyjen tuotteiden määriä ja 

nimikkeitä. Eräkohtaisen myynnin toinen ongelma on yksittäisten tuotteiden 

myyntimäärät ja kannattavuus, jos tilaus sisältää useampia tuotteita. 

Varastomyyntiä voidaan analysoida tuotekohtaisesti myös ostotoimintojen kautta. 

Puumerkin hankinnalla on käytössä ostotoimintoihin tarkoitettu Logisticar-ohjelma, 

joka hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa ja suodattaa sitä. 

Logisticar-ohjelma on työkalu, jolla voidaan arvioida tuotteiden kiertonopeutta, 

palvelutasoa, myynninkehitystä, ostorivejä sekä työmäärää. Yrityksen ja hankinnan 

johto voivat seurata ohjelman avulla hankinnan kannattavuutta, sekä asettaa 

seurattavat mittarit ja tavoitteet. Logisticarin tavoitteena on saada hankintaan 

tehokkuutta tuoteluokitteluiden avulla sekä tulosparannusta yritykselle tehostuneen 

hankinnan avulla. Tuoteluokittelulla voidaan ohjata resursseja kunkin tuotteen 

hankintaan käytettävään aikaan ja resurssiin. Yrityksillä on mahdollisuus 

menestykseen, jos ne hallitsevat logistiikkaprosessin ja –ketjun hallinnan kilpailijoita 

paremmin (Logisticar 2020). 

 

2.3 Yleiset tilastot ja trendit 
 

Markkinaympäristön intressien ja tarpeiden määritteleminen auttavat strategiaprosessin 

rakentamiseen. Tulevaisuuden kysynnän hahmottamiseksi on puolestaan ymmärrettävä 

markkinoiden trendejä ja kehityssuuntia. Apuna tulevaisuuden selvitystyössä voidaan 

hyödyntää sidosryhmien lisäksi tilastotietoa ja aiemman kehityksen viitekenttää (Doz & 

Kosonen 2008: 93).  

Yleistä tilastotietoa on paljon saatavilla tilastokeskuksen internet-sivujen arkistoista. 

Yleisen rakentamisen tilastoja löytyi helposti ja niistä sai käsityksen, miten 

rakentamisen määrä on viime vuosina kehittynyt ja miten alan kehitys tulee kehittymään 

tulevaisuudessa. Varsinaista tukkukaupan tilastoa rakennustuote tai puutuotekaupasta ei 
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kuitenkaan ollut saatavilla. Poikkeuksena tukkukaupan vuositilasto lähes kymmenen 

vuoden takaan. Tässä kohtaan apua löytyi Puuinfosta ja heidän vuosittain Forecon 

Oy:llä teettämästä rakentamisen tilastoista, joissa puutuotteiden osuus pyritty 

erittelemään.  

Puun lisääntyneeseen käyttöön rakentamisessa on vaikuttanut omalta osaltaan trendit. 

Julkisessa rakentamisessa hankkeissa etenkin hoiva- sekä koulurakennuksissa 

sisäilmanlaatu ja terveellisyys ovat vetovoimatekijöitä (Kiinteistölehti 2018). Puun 

käyttö onkin lisääntynyt huomattavasti juuri hoiva- ja koulurakentamisessa. Kehitys 

puutuoteosissa ja -ratkaisuissa on omalta osaltaan lisännyt puun käyttöä. 
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3. TUTKIMUSKOHDE JA TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Puumerkki Oy  
 

Puumerkki on puupohjaisten rakennustarvikkeiden tukkukauppa. Puumerkki toimii 

Suomen lisäksi Virossa ja Latviassa. Puumerkin juuret ulottuvat vuoteen 1950-luvulle, 

jolloin perustettiin Pitkäpuu Oy vuonna 1952 sekä vuotta myöhemmin Pohjois-Karjalan 

Ovi ja Vaneri Oy. Pitkäpuu laajeni seuraavan neljänkymmenen vuoden aikana 

maanlaajuiseksi ketjuksi hankkimalla paikallisesti toimivia yksityisiä puutavaraliikkeitä 

ympäri Suomea. Samaan aikaan Ovi ja Vaneri Oy fuusioitui muiden pienempien 

levymyyjien kanssa Ovi ja Vaneriyhtymä Oy:ksi (Kekomäki).  

Vuonna 1991 Pitkäpuu Oy sekä Ovi ja Vaneriyhtymä siirtyivät Enso-Gutzeit Oy:n 

omistukseen. Seuraavana vuonna Pitkäpuu Oy ja Ovi ja Vaneriyhtymä Oy fuusioituivat 

ja nimi muutettiin Puumerkki Oy:ksi. 1990-luvulla Puumerkki Oy laajensi toimintaansa 

lisäämällä toimipisteitä Suomeen sekä tytäryritysten kautta Eestiin, Liettuaan ja 

Latviaan (Kekomäki).  

Puumerkin omistaja Enso Gutzeit Oy puolestaan yhdistyi Veitsiluoto Oy kanssa Enso 

Oyj:ksi vuonna 1996. Ja vuonna 1998 Enso Oyj ja ruotsalainen Stora Kopparbergs 

Bergslags Aktiebolag ilmoittivat yhdistymisestään, jonka seurauksena syntyi Stora Enso 

Oyj (Stora Enso). Enson ja Stora Enson omistajuuden aikana Puumerkki Oy:n tärkein 

rooli muun rakennustuotteiden myynnin ohella oli toimia omistajan valmistamien 

tuotteiden jakelukanavana Suomessa. Omistaja halusi keskittyä tuottajan rooliin ja näin 

ollen kotimaan myynnistä käytännössä vastasi Puumerkki Oy. Tällainen tytäryhtiön 

roolitus ei silti ollut Suomessa harvinaista, sillä myös metsäteollisuusjätti UPM Oyj:llä 

oli tytäryhtiönä Puukeskus Oy ja Metsäliitto Oy:llä omia myyntikonttoreita, jotka 

monien vaiheiden jälkeen yhdistyivät osaksi Starkki Oy:tä.     

Jos 90-luku oli laajenemisen ja investointien aikaa, niin 2010-luku luku oli melkein 

päinvastainen. Useita toimipisteitä lopetettiin ja organisaatioita kehitettiin 

tehokkaammiksi useaan kertaan. Vuonna 2017 Stora Enso myi Puumerkin ruotsalaiselle 

sijoitusyhtiölle Mimir Invest AB:lle ja toiminta on jatkunut sen jälkeen uuden omistajan 

suojissa. 
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Nykyisin Puumerkillä on kymmenen terminaalia ympäri Suomea sekä kaksi terminaalia 

Eestissä ja myyntikonttori Latviassa. Suomen ja Baltian terminaalit sekä talotehdas Oiva 

Wood Solutions muodostavat Puumerkki Konserni. Aiemmin Puumerkillä oli käytössä 

toimipistemalli, jossa kaikki toimipisteet olivat omia liiketoimintayksikköjä ja niiden 

tuloksentekokykyä seurattiin aktiivisesti. Toimipistemalli muuttui terminaali 

muotoiseksi vuonna 2015, jossa yksittäisten terminaalien tulosta ei enää tarkastella 

liiketoimintayksikkönä vaan erillisten myyntialueiden mukaan. Henkilöstöä Puumerkki 

Konsernilla on tällä hetkellä noin 170.  

     

3.2 Asiakassegmentit / Strategiset liiketoiminta alueet 
 

Työn tekemisen aikana Puumerkin asiakkaiden segmenttijako muuttui hieman 

perinteisestä segmenttijaosta, joten asiakasryhmät käsitellään sekä vanhan, että uuden 

jaon perusteella. Puumerkin asiakkaat ovat jaettu neljään eri segmenttiin strategisten 

liiketoiminta alueiden (SBA) mukaan. Jokaisella segmentillä on useita nimettyjä myyjiä 

mutta osalla myyjistä on asiakkaita myös muista segmenteistä. Syy useampaan 

segmenttiin myynnistä löytyy usein henkilökemioista, asiakastuntemuksesta ja 

yhteisestä kauppahistoriasta.  

Järjestyksessä ensimmäinen segmentti on rakentaminen eli aiemmin käytetty SBA1.  

Rakennusliikeasiakkaiden hankinnoista vastaavat henkilöt vaihtelevat asiakkaan koon 

mukaisesti. Eri hankintamalleja asiakkaissa on: 

 Keskitetty hankinta > projektihankinnat + pienemmillä tarpeeseen ostaminen  

 Työmaa hankinta > tarpeeseen ostaminen 

 Erillinen hankkija > vastuut: määrälaskenta / projektihankinta / laskentahinnat 

 Omistaja hankkii > projektihankinnat + pienemmillä tarpeeseen ostaminen 

 

Hankintamallista riippuen asiakassuhde on toiminnaltaan hyvin erilainen. Tarpeeseen 

ostavalle asiakkaalle luottamus vastuumyyjään on tärkeä. Myös nopea tavaran 

toimittaminen ja hintamielikuva ovat hyvin ratkaisevassa roolissa. Projektihankinnassa 

on sen sijaan enemmän aikaa käytössä hankinnoille, jolloin hintavertailu on tarkempaa. 

Rakennusliikkeet eivät käytännössä osta koskaan omiin varastoihinsa tuotteita. 



15 
 

 

 

Toinen segmenteistä, kauppiasmyynti eli SBA2 keskittyy jälleenmyyjäasiakkaisiin. 

Asiakkaat koostuvat eri kauppaketjuista sekä yksityisistä puutavaraliikkeistä. 

Jälleenmyyjäasiakkaat myyvät Puumerkiltä hankkimansa tuotteet edelleen omille 

asiakkailleen, joko kuluttajille tai ammattiasiakkaille. Jälleenmyyjät tilaavat 

Puumerkiltä tuotteita joko omaan varastoonsa tai asiakkaidensa tilausten perusteella. 

Hankinnoista vastaavat molemmissa asiakastyypeissä joko myymälän keskitetty 

hankinta tai yksittäiset myyjät. Pienemmissä yksityisissä puutavaraliikkeissä hankinnat 

suorittaa usein yrityksen omistaja.  

 

Teollisuusmyynti eli entinen SBA3 on kolmas segmenteistä. Teollisuusmyynti käsitti 

aiemmin kaksi ala segmenttiä: levyä käyttävä teollisuus sekä puuta käyttävä teollisuus. 

Nykyisin levyasiakkaat ovat edelleen oma ryhmänsä, mutta puuta käyttävästä 

teollisuudesta on erotettu teollinen rakentaminen omaksi ryhmäkseen. Muita puuta 

käyttävän teollisuuden asiakkaita ovat pakkausteollisuus sekä puuta jalostavat yritykset 

kuten höyläämöt. Asiakkaiden hankinnat tehdään keskitetyn hankinnan sekä tehtaan 

työnjohdon tai pienempien yritysten omistajien toimesta.  

 

Viimeisenä asiakassegmenttiä on SBA5 eli vientikaupan segmentti. SBA5 on 

vientiasiakkaisiin keskittyvä ja samalla pienin Puumerkin segmenteistä. Vientiä on ollut 

vuosien varrella jonkin verran Venäjän markkinoille mutta nykyisin kauppa on hiipunut. 

Baltian maissa kauppaa tekee puolestaan sisaryhtiö Puumerkki AS. Sen sijaan 

Puumerkin ja Baltian käymä sisäinen kauppa luetaan tämän segmentin myynniksi.       

 

 

3.3 Tukkukauppa 
 

Tukkukauppa on pääasiassa yritysten välistä kauppaa. Tukkukaupan asiakkaita ovat 

vähittäiskaupat, muut tukkukaupat, julkinen hallinto sekä teolliset käyttäjät. Yksityiset 

kuluttajat eivät kuulu tukkukaupan asiakkaisiin. Asiakasarvon tuottaminen on 

vähittäiskaupan tavoin tukkukaupan tärkein tehtävä. Asiakasarvoa tukkukaupassa 

muodostavat tuotehinnat, tuotteen laatu, toimituskyky sekä asioimisesta syntyvät 

kustannukset. Asiakas odottaa myös asioinnilta helppoutta esimerkiksi tilausten 
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tekemisessä. Pisimmälle vietynä ratkaisuna helppoon asiointiin asiakkaalla voi olla 

yhteinen organisaatioiden välinen tilausjärjestelmä (OVT) tukkukaupan kanssa. 

Toisaalta perinteinen tapa tehdä tilauksia lisää molemminpuolista henkilötuntemusta ja 

kehittää yrityksen toimitusketjua (Pouri 1997: 56).  

 

Asiakkaalle tärkeä asia on myös valikoiman laajuus, jolloin asiakas voi tilata useita eri 

tuotteita samaan toimitukseen ja saavuttaa itselleen kustannussäästöjä tukkukaupan 

matalamman hintatason avulla (Pouri 1997: 56). Tukkukaupalle sen valikoiman laajuus 

ja sisältö ovat strateginen päätös, koska samalla valitaan mitä asiakkaita halutaan 

palvella (Pouri 1997: 38).  Tukkuliike ostaa isoissa erissä tuotteita ja myy edelleen 

pienemmissä erissä. Se omistaa myös pääasiassa kaikki tuotteet, joita se myy 

asiakkailleen pois lukien myöhemmin kuvattu kaupintavarastosta myytävät tuotteet.  

 

Tukkuliike yleensä varastoi myymänsä tuotteet sekä välittää tuotteita valmistajalta tai 

toiselta tukkuliikkeeltä asiakkaalleen. Välitettävät tuotteet toimitetaan usein suoraan 

loppuasiakkaalle. Toinen tapa välityskaupassa on tuotteiden välivarastointi, jossa 

tukkuliike ottaa välitettävät tuotteet varastoonsa ja josta ne edelleen toimitetaan 

loppuasiakkaan haluamaan paikkaan. Varastoinnin ja välityskaupan lisäksi tukkukaupan 

tehtäviin kuuluu myös myynninedistäminen sekä erilaiset pakkaus ja 

logistiikkatoiminnat. Tukkuliikkeen arvoketju muodostuu karkeasti asiakaspalvelusta, 

myynnistä, hankinnasta, tuotekehityksestä, varastoinnista sekä jakelusta. (Sakki 2014: 

120). Jokaista ketjun osaa kehittämällä on puolestaan mahdollisuus parantaa 

kannattavuutta.    

 

Varastoinnin lisäksi samankaltainen menetelmä on kaupanalallakin laajalle levinnyt 

käytäntö eli kaupintavarastointi (engl VMI, vendor managed inventory), joka nimenkin 

perusteella on tavarantoimittajan hallinnoima tuotevarasto ja se sijaitsee asiakkaan 

tiloissa. Kaupintavarastossa tuotteiden omistus muuttuu vasta kun varastoija on myynyt 

kaupintavarastosta tuotteita. Myynnistä syntyy impulssi, jonka perusteella toimittaja 

laskuttaa asiakasta.  

 

Kaupintavaraston etuna tavarantoimittajalle on mahdollisuus jatkuvaan varaston arvon 

ja kulutuksen seuraamiseen. Asiakkaalle etuna on kaupintavarastossa sijaitsevien 
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tuotteiden tilauksen siirtyminen tavarantoimittajan vastuulle, joka hyötyy varaston 

riittävyydestä (Sakki 2014: 93) sekä tukkuliike ei sido pääomiaan varastoon. 

Kaupintavarasto on tavarantoimittajan taseessa ja sen inventoiminen tehdään 

sopimuksen mukaan jomman kumman osapuolen toimesta.      

 

Puu- ja levytuotteita myyvä tukkukauppa joutuu pitämään suuria varastoja, kuten 

useimmat maahantuontia harjoittavat tukkukaupat (Sakki 2014: 116). Varastoissa voi 

olla jopa kolmen kuukauden myyntimäärä, koska tuotteiden järkevä ostaminen vaatii 

suuria eräkokoja joko alhaisemman hinnan tai saatavuus syiden vuoksi. Helpommin 

saatavien tuotteiden varastotasojen harkintaan käytetään apuna myyntiennusteita sekä 

aiempia toteutumia (Pouri 1997: 54). Varaston arvoja ei ole järkevä suin päin kasvattaa 

sitoutuneen pääoman vuoksi, mutta toisaalta tukkuliikkeen asiakkaan kokemasta arvosta 

ei ole järkevää tinkiä vaillinaisten toimitusten osalta, ellei toiminta ole täysin 

merkityksetöntä (Pouri 1997: 55). 

Lyytinen (2017) kirjoitti Kauppalehden vieraskynä-palstalla tukkukaupan murroksesta. 

Hän otti esille muutoksia koko arvoketjussa, kun tukkukauppa lähestyy yhä enemmän 

loppuasiakasta. Lisäarvon ja erilaisten palveluiden tuottaminen on koko ajan entistä 

merkityksellisempää. Perusasioiden hallinta, kuten logistiikan toimivuus on edelleen 

kilpailukyvyn kannalta tärkeitä mutta muutakin lisäksi tarvitaan. Tukkukauppaa 

kuvattiinkin seuraavasti: “Roolin muutos tavaroiden toimittajasta strategiseksi, 

asiakkaan liiketoimintaa tukevaksi kumppaniksi on yksi tukkukaupan nykyisen 

murroksen ominaispiirteistä”.  

Lyytinen otti kirjoituksessaan esille myös tukkukaupan päättäjien näkemyksiä Efima 

Oy:n Taloustutkimuksella teettämänsä tutkimuksen perusteella. Päättäjät kertoivat 

tutkimuksessa asiakkaan kattavamman palvelun ja uusien palvelukonseptien olevan 

edellytys menestymiseen ja olemassaoloon. Näiden taustalla on myös digitalisaation 

lisääntyminen. Toiminnan tehokkuus ja toimitusvarmuus nostettiin korkealle 

haastateltujen päättäjien keskuudessa kilpailuedun tekijöitä listattaessa. Samalla 

tutkimus nosti esille ennustamisen ja analysoinnin vähäisen arvostuksen tukkukaupan 

päättäjien keskuudessa. Ennustamista ja analysointia kuitenkin pidetään yleisesti 

tärkeänä, koska niihin on nykyään hyvät edellytykset digitalisaation ja tiedon 

lisääntyessä.  
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Tukkuliikkeen olemassaolon ehtona on usein etenkin suorakaupassa asiakkaan 

luottoriskin hallinta. Tavarantoimittajat voivat luottaa myydessään tukkuliikkeille 

saavansa maksun tavaroista. Loppukäyttäjät saattavat asioida silti suoraan 

tavarantoimittajan kanssa tilauksien ja toimitusten osalta, mutta tukkuliike hoitaa 

laskutukset sovittujen laskutusehtojen mukaisesti.  Luottoriskiä on osattava hallita, 

koska muuten ovat vaarana kasvavat luottotappiot. Asiakkaiden taloutta ja 

maksukäyttäytymistä onkin seurattava jatkuvasti. Tavarantoimittajilla on lisäksi yleensä 

pieni myyntiorganisaatio, jonka vuoksi ne käyttävät tukkuliikkeiden 

myyntiorganisaatioita hyväkseen. Tavarantoimittajat haluavat myös keskittyä omaan 

rooliinsa eivätkä integroidu arvoketjussa eteenpäin. Joitain poikkeuksia on suurien 

loppukäyttäjien kanssa, jotka ovat tavarantoimittajille riittävän kiinnostavia 

kumppaneita ja ottavat samalla luottoriskin itselleen.      

 

3.4 Ydinosaaminen 
 

Yrityksen ydinosaaminen on yhdistelmä erilaisia kykyjä ja taitoja, jotka ovat vaikeasti 

kopioitavia. Ydinkyvykkyydet ovat puolestaan yrityksen kykyjä hyödyntää resursseja 

(Vesalainen 2010: 32). Ydinosaamisella voidaan saavuttaa kilpailuetua ja luoda 

asiakkaille lisäarvoa. (Pouri 1997: 32). Hamelin ja Prahaladin (2006: 255) mukaan 

ydinosaamiselle tunnusomaista on eri taitojen integrointi. Heidän mukaansa 

ydinosaaminen koostuu yleensä yhdistelmästä 5-15 osaamisalueesta.  

Ydinosaamisen kyvykkyyksiä on mahdollista hyödyntää eri liiketoiminnoissa. Uusille 

markkinoille laajentuessa kyvykkyydet ovat yritykselle tehokas etu. Uudet 

liiketoiminnat, joihin on tarkoitus laajentua ydinkyvykkyyksiä hyödyntämällä, tulisivat 

puolestaan olla lähellä yrityksen ydinliiketoimintaa. Tällöin osaamista voidaan 

tehokkaasti hyödyntää (Doz & Kosonen s. 41).   

Eri ydinosaamisen alueiden tunnistamiseen on apuna kolme testiä, joista ydinosaaminen 

on tunnistettavissa, mikäli se läpäisee jokaisen testin (Hamel & Pramahad 2006: 256-

260). Ensimmäisenä ydinosaamisen on lisättävä asiakkaiden kokemaa arvoa 

merkittävästi, kuten vaikkapa hyvä myyntiosaaminen, jossa asiakkaan ongelmia 

pystytään ratkaisemaan ja myymään samalla isompia kokonaisuuksia. Toinen 

ydinosaamisen tunnistamisen testaus on erilaistuminen kilpailijoista. Erilaistumisen 
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ydinosaamisella on saavutettava kilpailijoihin nähden jotain ainutlaatuista. Silti kaikki 

osaaminen ei ole ydinosaamista, jos se on helposti kopioitavissa tai kilpailijat sen myös 

yhtä lailla hallitsevat. Esimerkiksi pelkkä tehokas tilaaminen ei ole ydinosaamista, 

mikäli kilpailijat pystyvät vähintäänkin samaan. Kolmantena ydinosaamisen 

tunnistamiseen sopivana testinä on laajennettavuus. Tällä tarkoitetaan tietyn valmiuden 

tai osaamisen laajentamiseen myös nykyisen tekemisen ulkopuolelle. Hamel ja 

Pramahad (2006) ottivat samassa yhteydessä esille tiettyyn tuotekokonaisuuteen 

juurtumisen, josta johdon olisi löydettävä tapoja laajentaa aiempaa osaamista uusiin 

tuotteisiin.         

Puumerkin ydinosaamista on tuotteiden hankinta ja myynti sekä varastointi- ja 

logistiikkateknologia.  Hankinta ja myynti pitävät sisällään useita vaativia prosesseja. 

Hankinnassa on pyrittävä toimittajia valittaessa mahdollisimman hyvään hinta - 

saatavuus - laatusuhteeseen. Myynnissä puolestaan on tarve tehdä mahdollisimman 

laajasti kannattavaa kauppaa ja luottoriskit huomioiden. Ydinosaamiseksi luottoriskien 

hallintaa ei voida suoraan laskea, koska samaa tekevät kilpailijatkin. 

 

3.5 Puu- ja levytavaratukkukaupan rakenne 
 

Puumerkin kaupassa on kolme eri kauppatapaa; varasto- suora ja kauttakulkukauppa. 

Varastokaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa myydään asiakkaille varastoon ostettuja 

tuotteita. Tuotteet varastokaupassa myydään vaihtoehtoisesti joko toimittajan 

pakkauskoossa (täysin paketein) tai asiakkaan tilaamaan täsmällisen määrän mukaisesti 

(kerätty). Varastokaupassa pyritään ohjaamaan hinnoittelulla asiakasta valitsemaan 

täyden paketin kerätyn määrän sijaan, koska keräämisestä ja tuotteet uudelleen 

paketoinnista syntyy kuluja sekä kuormitusta varastotoimintoihin. Lisäarvoa tuotetaan 

asiakkaalle lähinnä nopealla saatavuudella sekä tuotteiden tilausmäärien 

valinnaisuudella. Haasteita ovat tilausten jälkeen keräystoimintojen ajoitus ja 

toimitusten suunnittelu sekä toteutus.  

Usein yritys ei toimi kaupassa muuta kuin laskuttajana ja tällainen kauppatapa on 

suorakauppa. Tuotteet hinnoitellaan myyjän toimesta asiakkaalle mutta valmistaja 

toimittaa asiakkaalle suoraan tilatut tuotteet. Suorakaupassa vastuu tavaran laadusta 

säilyy toimittajalla tilauksesta toimitukseen saakka.  



20 
 

 

Kauttakulkukaupassa, jota uudessa NAV-toiminnanohjausjärjestelmässä kutsutaan 

myös erikoiskaupaksi Puumerkki Oy:ssä, myytävät tuotteet toimitetaan Puumerkin 

varastoista. Ero varastokauppaan on kuitenkin siinä, että tuotteet tilataan vasta sen 

jälkeen, kun kauppa on sovittu. Lisäksi kauttakulkukaupan tuotteet eivät juuri koskaan 

kuulu Puumerkin varastovalikoimaan. 
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4. KILPAILUSTRATEGIA 
 

4.1 Strategia ja kannattavuus 
 

Strategia on pitkällä aikavälillä suunta ja tähtäin, jolla saavutetaan yritykselle 

etulyöntiasema yhdistämällä omat resurssit, markkinakysyntä sekä omistajan odotukset 

(Johnson & Scholes 1998). Kilpailun lisäksi olisi monimuotoisen organisaation 

kehittämiseksi tulkittava toimialan uusia uhkia ja mahdollisuuksia järjestelmällisesti ja 

jatkuvatoimisesti. Onnistunut strategia on merkki onnistuneesta johtamisesta, kun 

huono strategia taas merkki epäonnistuneesta johtamisesta (Akman, Özcan & Hatipoglu 

2015).  

Strategian luomisessa on perinteisesti käytetty suunnittelulähtöistä mallia, jossa 

määräajoin luodaan strategia, joka seuraavassa vaiheessa toimeenpannaan. 

Tuoreemman ajattelun mukaan strategian luominen ja toimeenpano tulisi yhdistää ja 

nähdä samanaikaisina toimintoina. Tällöin on strategian määrittämisessä mahdollista 

oppia sen toteuttamisesta ja kokeiluista. Strategian onnistumiseksi olisi hyvä vahvistaa 

organisaatiossa taitoja, joilla ymmärretään toimintaympäristön muutosvoimia, 

kohdistetaan huomio ja resurssit oikeisiin suuntiin, innostetaan kaikkia sidosryhmiä 

sekä viedään strategiset tavoitteet koko organisaation tietoisuuteen. Kaiken 

kehitystoiminnan tulisi lisäksi olla suunnattu strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Hannus 2004: 13).    

Ansoffin ja McDonnellin (1990: 112) mukaan liiketoiminnassa on käytössä kaksi 

strategiatyyppiä, jotka ovat kilpailustrategia ja toimialastrategia. Lyhyesti kuvattuna 

toimialastrategiassa määritetään liiketoiminta-alueet, joilla tavoitteisiin pyritään. 

Kilpailustrategiassa tarkennetaan puolestaan sellaiset keinot, joita käyttämällä yritys 

pyrkii menestymään eri liiketoiminnan strategisilla alueilla (Ansoff & McDonnell 1990:  

115). 
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4.1.1 Strateginen asemointi 
 

Strategista ajattelua voidaan kuvata visioinniksi ja eteenpäin näkemiseksi. Lisäksi 

strateginen ajattelu vaatii myös kykyä nähdä taaksepäin, jolloin on mahdollista 

hyödyntää aiempaa kokemusta ja hiljaista tietoa. (Santalainen 2009: 21). Hiljaista tietoa 

Puumerkillä on reilusti olemassa samoin kuin kokemustakin. Molemmat ovat kuitenkin 

vaarassa kadota eläköitymisen ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. Puumerkin 

tapauksessa kokemusta voidaan hyödyntää myös asiakkaiden tarvekartoituksessa, jota 

tässäkin työssä hieman arvioidaan.  

Tulevaan on mahdollista valmistautua tiedolla, kun menneisyyden menestystekijät on 

tunnistettu. Uusien liiketoimintamallien testihankkeissa voidaan hyödyntää aiempia 

kokemuksia olemassa olleista hankkeista, jotka voivat johtaa ydinliiketoimintojen 

kehitykseen (Doz & Kosonen 2008: 95).   

Kuitenkin luovasti ajatteleva yrittäjä tai yritys voi luoda sellaisia tuotteita sekä 

palveluita, joita asiakas ei osannut aiemmin toivoa (Santalainen 2009) ja mahdollisesti 

luoda uusia liiketoimintamalleja (Hannus 2004: 14).  

Hannuksen (2004: 64) mukaan asemointi voidaan tehdä asiakas/tuote/kanava –

valinnoilla, ansaintamallilla sekä kilpailustrategia ja asiakaslupaus määrittämällä. 

Asiakas/tuote/kanavan määrittelyssä päätetään mitä palveluita tai tuotteita on tarkoitus 

tarjota. Asiakassegmentit valitsemalla päätetään, kenelle tarjotaan ja miten asiakasta 

lähestytään. Kilpailustrategian valinnalla päätetään millä strategialla kilpaillaan. 

Vaihtoehtoina Hannuksen mukaan strategialle ovat Treacyn ja Wiersemanin malli joka 

koostuu operatiivisesta ylivertaisuudesta, tuotejohtajuudesta tai asiakasläheisyydestä. 

Asiakaslupauksella määritellään miksi asiakkaan kannattaa valita yritys ja sen tarjoamat 

palvelut. Ansaintamalli määrittämällä yritys päättää miten tuotteet tai palvelut 

hinnoitellaan. 

Strateginen asemointi voidaan tehdä myös yhdistelmänä yrityksen strategiaprosessin 

käynnistämistä, jolloin ensimmäisenä selvitetään markkinatutkimuksen avulla 

markkinat ja mikä on niiden ostopotentiaali. Asemoinnin kannalta tämän olisi vastattava 

kysymykseen “millaiseen markkinaan olisi vastattava?”. Kotlerin (2005) mukaan 

parasta asemointia on se, kun yritys on keksinyt, kuinka olla ainutlaatuinen ja vaikeasti 

jäljiteltävä. Toisena vaiheena tehdään päätös kohderyhmästä (targeting), joille myyntiä 
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ja markkinointia kohdistetaan. Kohderyhmien valinnan jälkeen on määritettävä 

positioinnilla mitä halutaan olla, mikä on yrityksen vahvuus sekä mikä on sen 

kilpailuetu. Lopuksi on asetettujen numeraalisten tavoitteiden jälkeen löydettävä 

ratkaisu, kuinka tavoitteisiin päästään.  

Puutuoteala on kehittynyt kannattavuuden parantamiseksi pääsääntöisesti kohti 

suurempia yksiköitä ja tuotantomääriä (Passila 2005: 114). Asiakkaiden tarpeet etenkin 

rakentamisessa ovat usein ainutkertainen listaus erilaisia tuotteita ja määriä, joita on 

vaikea saada yhdeltä toimittajalta. Massatuotteita voi saada edullisesti ostamalla usealta 

eri toimijalta mutta kokonaisuutta on silti hankala hankkia.  Ainoita elinehtoja 

tulevaisuudessa puualalla on asiakkaan tarpeisiin keskittyminen sekä sitä varten kehittää 

parempia tuotteita ja niiden valmistusprosesseja (Passila 2005: 120).   

 

4.1.2 Ansoffin tuote-markkinamatriisi 
 

Igor Ansoff julkaisi vuonna 1957 tuote-markkinamatriisin, joka on edelleen käytetty 

työkalu strategian suunnittelussa. Kuuluisassa matriisissaan Ansoff esittää tuote-

markkinastrategian avulla, kuinka yrityksellä on mahdollista saavuttaa asettamansa 

tavoitteet pitkällä aikavälillä. Hänen mukaansa yritys voi kasvaa neljän eri tyyppisen 

strategian kautta, jotka matriisissa on kuvattu nelikenttämallina (Kuva 1).  

 

 

Kuva 1. Ansoffin tuote-markkinamatriisi. (Ansoff 1987: 109) 
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Kasvustrategia mahdollisuuksia Ansoffin mukaan ovat: 

 

Markkinaan syventyminen - kasvua nykyisestä markkinasta olemassa olevilla tuotteilla 

(Veiga & Franco s. 1153). Tämän strategian riskit ovat hyvin suuret ja vaarana on 

yrityksen kasvun taantuminen. Yritystä uhkaavat kilpailijat markkinaosuudesta, uusien 

tuotteiden kehitys sekä teknologian kehitys (Metzger s. 36). Ainoa mahdollisuus 

kasvuun on asiakkaiden lisääntynyt kysyntä, joka samalla asettaa kaikki uhkakuvat 

todennäköisemmäksi. Kun yrityksen keskittyy vain itseensä, se menettää suuntansa ja 

pian edessä on yrityksen taantuminen ja kuolema (John Wiley & Sons). 

 

Markkinoiden laajentaminen - kasvua uusille markkinoille olemassa olevilla tuotteilla 

(Veiga & Franco s. 1153) ja toisin sanoen etsimällä uusia asiakkaita yrityksen nykyisille 

tuotteille (Ansoff & McDonnell s. 113). 

 

Tuotekehittely – luodaan nykyisten tilalle uusia tuotteita (Ansoff & McDonnell 1990: 

113) sekä kasvua uusien tuotteiden avulla (Veiga & Franco s. 1153).  

Asiakaslähtöinen yritys huomioi asiakkaiden tarpeet ja tuotekehittelyn avulla tarjoaa 

uusia ja erilaisia tuotteita (Metzger s. 36). 

 

Diversifikaatio - kasvua uusilla tuotteilla uusille markkinoille. (Veiga & Franco s. 1153) 

joista molemmat ovat yritykselle uusia (Ansoff & McDonnell 1990: 113). Tämän 

strategian riskinä on ymmärrys uusista markkinoista yhdistettynä kokemattomuuteen 

uusista tuotteista (Metzger s. 36). Tässä strategia sisältää enemmän riskejä kuin 

tuotekehittely ja markkinaosuuden kehitys.  

 

Ansoffin kuuluisimpiin strategia teorioihin kuuluu myös maininta yritysten olemassa 

olosta. Hänen mukaansa strategian kehittämisen tärkein asia on ymmärtää, että toimiva 

yritys on osa kokonaisuutta ja ympäristöä, joka muuttuu jatkuvasti. 

 

Ansoffin mukaan (1990: 17) päätöksenteossa on huomioitava luonnollisesti yrityksen 

pääasiallinen tehtävä, joka on tietysti voiton tuottaminen, koska muuten yrityksellä ei 

ole edellytyksiä säilyä hengissä. Heidän mukaansa strategisten päätösten taustalla ovat 

yrityksen tavoitteet, mahdollinen diversifiointi sekä nykyisen markkina-aseman 
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hyödyntäminen ja kehittäminen. Voiton tekemiseen yritys muokkaa resurssejaan 

myytäviksi palveluiksi tai tuotteiksi. Yrityksen resursseja puolestaan ovat: inhimilliset 

(osaaminen, kyvyt), fyysiset (tehtaat,varastot) ja rahalliset (lainat, rahoitus) (Ansoff 

1990: 16). Resursseja oikein säätelemällä ja kohdistamalla pyritään saavuttamaan 

mahdollisimman hyvä lopputulos, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään.     

 

 

4.1.3 Miles & Snow strategia typologia 
 

Raymond Miles ja Charles Snow julkaisivat 1978 kirjan Organisation strategy, Structure 

and Process. Kirjassa käsitellään yritysten strategioiden syntymistä tavoitteiden 

saavuttamisen kautta. Yrityksen strategia on menestyksekäs, jos se pystyy 

hyödyntämään yrityksen resursseja ja osaamista (Lin et al 2013). Lähtökohtana teorialle 

on kuinka yrityksen tulisi lähestyä ongelmia sekä haasteita kolmen eri näkökulman 

kautta. Näkökulmat ovat yrittäjyyden, suunnittelun ja hallinnon ongelmat. Yrittäjyyden 

näkökulmasta yrityksen tulee miettiä keinot, kuinka se aikoo ottaa oman osuutensa 

markkinoista ja millä eri toimilla. Suunnittelun näkökulmasta yrityksen on ratkaistava, 

kuinka se ratkaisee yrittäjyyden näkökulmasta tehdyt päätökset ja asetetut tavoitteet 

sekä millaisia resursseja se tarvitsee. Hallinnon näkökulmasta on ratkaistava puolestaan, 

millaisella organisaation rakenteella se aikoo toimeenpanna molempien aiempien 

näkökulmien, eli yrittäjyyden ja suunnittelun tekemät ratkaisut.  

Tämän lähestymistavan perusteella tietysti yritykset ratkaisevat ongelmat kukin omilla 

tavoillaan. Siitä huolimatta Miles ja Snow huomasivat yhtäläisyyksiä yritysten 

strategioissa joilla ne lähestyvät edellä käsiteltyä ongelmakokonaisuutta. Strategioiden 

yhtäläisyyksien perusteella he pystyivät jakamaan yritykset neljään eri ryhmään, joita 

ovat voiton tavoittelija (prospector), puolustaja (defender), analysoija (analyzer) sekä 

reagoija (reactor).  

 



26 
 

 

 

Kuva 2. Miles & Snow organisaatiostrategiat 

 

Voiton tavoittelija on eteenpäin pyrkivä ja innovoiva yritys, jolla on markkinoita 

kiinnostavia tuotteita. Tämä yritys ei jää paikoilleen odottelemaan tyytyväisenä 

markkina-asemaansa vaan pyrkii koko ajan kehittämään uusia valovoimaisia tuotteita 

markkinoille. Tämä yritys menestyy hyvien tuotteiden myötä mutta saattaa kärsiä myös 

takaiskuista. Pitkän aikavälin tavoite on tietysti se, että hyvin kehitetyillä tuotteilla 

menestytään useammin kuin huonosti kehitetyillä. Tähän ryhmään kuuluvat pääasiassa 

teknologiayritykset. 

Puolustaja on yleisimmin nykyiseen tilaansa tyytyväinen yritys, jolla ei ole ollut juuri 

mitään uutta tuotavaa markkinoille tai oman tehokkuutensa parantamiseen. Yritys 

katsoo enemmän menneisyyteen tulevaisuuden sijasta ja pyrkii puolustamaan omaa 

markkinaosuuttaan. Tämä yritys toimii todennäköisesti jo hyvän aikaa sitten 

kehitysvaiheen ohittaneessa markkinassa, jossa innovaatioilla on enää vaikea hakea 

menestystä. Tällaisen yrityksen on laajennuttava uusille markkinoille tai osattava 

vaihtaa strategiasta toiseen, mikäli se haluaa menestyä. 

Analysoija on tietynlainen sekoitus aiempia ryhmiä eli voiton tavoittelijaa sekä 

puolustajaa. Tämän kategorian yritykset ovat kooltaan riittävän suuria, että ne voivat 

samaan aikaan kehittää uusia tuotteita ja puolustaa aiemmin hankittua markkinaosuutta. 

Yritykset, jotka ovat maailman suurimpia brändejä, kuuluvat analysoijien ryhmään. 
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Ryhmälle on ominaista myös tarkkailla markkinoiden kehitystä ja löytää sopivia 

mahdollisuuksia, joihin tarttua. Mahdollisuuksien löydyttyä yritys usein ottaa hyödyn 

myös kilpailijoiden innovaatioista ja menestyksestä eikä itse välttämättä ole 

ensimmäisenä kehittämässä kaikkea. 

Viimeisenä ryhmistä on reagoija, joka ei ole yritysten varsinaisesti tavoittelema 

kategoria. Näillä yrityksillä ei ole varsinaista strategiaa markkinaan vaan se pyrkii 

reagoimaan kulloinkin ilmentyneisiin muutoksiin.  

Myöhemmin Miles ja Snow (2005: 24) kirjoittivat jatkuvasta innovaatiosta. Heidän 

mielestään innovointia ei ole aina järkevää rajoittaa pelkästään keskittymisellä olemassa 

oleviin palveluihin tai tuotteisiin. Ajatuksia tuotteista ja markkinoista voisi jakaa myös 

yrityksen ulkopuolelle kanssa muodostamalla strategisia ryhmittymiä toimijoiden 

kanssa. Syy miksi Miles ja Snow (2005: 1) ehdottavat innovointia muiden kanssa, on 

teoria siitä, että vain sisäisesti innovoimalla palveluita tai tuotteita, ei innovaatioista 

saada kaikkea mahdollista irti. Ryhmittymän tietotaitoa hyväksi käyttämällä kaikki 

hyötyvät syntyvistä innovaatioista ja voivat hyödyntää muiden hylkäämiä innovaatioita.        

   

  

4.2 Toimialan rakenteellinen analyysi 
 

Strategian olisi tärkeää olla toimintaympäristöön sopiva. Toimintaympäristö ja kilpailu 

voi olla kuitenkin varsin laaja (Porter 1980: 3). Toimialan rakenteellinen analyysi 

voidaan tehdä Porterin viiden voiman avulla. Yrityksen kilpailutilanteeseen vaikuttaa 

useampia voimia kuten uudet markkinoille pyrkivät toimijat, tuotteiden ja palvelujen 

toimittajat, aiempia korvaavat uudet tuotteet ja asiakkaat sekä tietysti kilpailijat. Nämä 

muodostavat Porterin viisi voimaa, joita voidaan käyttää muodostettaessa yhtiön 

strategiaa sekä alan rakenneteen ymmärtämisessä (Porter 1980: 4). Edellä mainitut viisi 

voimaa ovat myös mahdollisuus tarkastella yrityksen kannattavuutta.  

Porterin viittä voimaa käytetään myös viiden kilpailutekijän mallina, jolla selvitetään 

toimialan kannattavuutta. Tämä on myös tapa suorittaa toimialan rakenteellinen 

analyysi (Porter 1988: 16) eli lyhyemmin toimiala-analyysi.   Strategian laatijoiden 
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tavoite onkin löytää yritykselle sellainen sijainti, josta se pystyy parhaiten 

puolustautumaan haitallisilta voimilta sekä toimimaan eri voimien kanssa ja joita se 

parhaimmillaan voi käyttää hyödykseen (Porter 1998: 22).  

Toimiala-analyysillä pyritään selvittämään millainen toimialan tuotto voisi olla. Hamel 

& Pramahadin mukaan (2006: 332) toimialan rakenneanalyysi sopii tarkasteluun ja 

hahmottamiseen kilpailukyvyn luonteesta ja vastaa kysymykseen mikä tekee yrityksestä 

tai toimialasta muita tuottavamman.  Kaikkien voimien ollessa otollisia on mahdollista 

saavuttaa hyvää tulosta ja voittoja mutta mikäli jokin tai jotkin voimista ovat 

epäsuotuisia, niin tuloksen ja voittojen saavuttaminen hankaloituu (Porter 1988: 17). 

Esimerkkinä tarjontaa suurempi kysyntä ei toimikaan automaattisesti kannattavuutta 

lisäävänä tekijänä, jos toimialalla vallitsee tiukka kilpailu (Porter 1988: 23).  

 

 

Kuva 3. Viiden kilpailuvoiman malli. (Porter 1984) 

 

 

4.2.1 Uusien tulokkaiden uhka ja alalle tulon esteet 
 

Markkinoille tulevien uusien tulokkaiden uhkalla tarkoitetaan uusien toimijoiden 

pyrkimystä valloittaa osaa markkinoista. Tulokkaita houkutteleva tekijä on alan 
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markkinoiden hyvät tuotto-odotukset. Uhka uusista toimijoista riippuu myös alalle 

pääsyn esteistä sekä alalla jo toimivien yritysten reaktioista uusiin tulokkaisiin (Porter 

1984: 27). Sitkeästi alalle pyrkivät uudet tulokkaat voivat kuitenkin kaventaa nykyisten 

toimijoiden liikevaihtoa ja voittoja.  

Alalle pääsyn esteitä on Porterin mukaan yhteensä kuusi tekijää. Ensimmäinen esteistä 

on taloudellinen koko. Uuden tulokkaan koko ei ole yleensä taloudellinen pienen 

kokonsa vuoksi ja siksi sen tuottaman tuotteen tai palvelun yksikköhinta nousee. Jos 

uusi tulokas haluaa pienentää yksikköhintaa, niin sen on laajennettava tuotantotekijöitä 

ja otettava riskiä enemmän kuin muiden toimijoiden. Toinen yhtä huono vaihtoehto on 

aloittaa toiminta suurilla yksikkökustannuksilla ja sen vuoksi heikolla 

kannattavuustasolla. Hyötyjä taloudellisesta koosta on nähtävissä koko organisaation 

toiminnoissa, kuten hankinnassa, tuotannossa tai myynnissä. Kokoluokasta koituvaa 

etua voidaan hyödyntää diversifoinnilla eli monipuolistamalla toimintoja. 

Diversifioinnilla voidaan hyödyntää aineetonta omaisuutta kuten kokemusta tai 

brändejä. Vertikaalinen integraatio on myös esteenä uusille tulokkaille, kun alalla olevat 

yritykset toimivat tuotannon ja jakelun eri vaiheissa. Uuden tulokkaan onkin 

integroiduttava tai sen kustannustasosta karkaa liian suureksi.      

Tuotedifferointi on toinen este uusille tulokkaille. Brändien ja tuotemerkkien avulla 

asiakasuskollisuutta saaneet yritykset pakottavat uusia tulokkaita suuriin investointeihin 

tunnettavuuden parantamiseksi. Tunnettavuuden ja asiakasuskollisuuden voittamiseksi 

voi kulua pitkiä aikoja. Toimialasta riippuen tuotedifferointi voi olla suuri este alalle 

tulemiselle.  

Pääomavaatimuksien este alalle tulemiseen riippuu paljon alan pääomatarpeesta. 

Tuotantotilat, varastot sekä asiakasluotot vaativat pääomia. Unohtamatta toiminnan 

käynnistämistä sekä edellä mainittuun asiakasuskollisuuteen ja tunnettavuuteen vaaditut 

panostukset nostavat pääoman tarvetta. Pääoman vaatimuksista muodostuva riski 

puolestaan nostaa lainarahan hintaa, vaikka pääomia olisikin hyvin tarjolla 

rahoitusmarkkinoilla.  

Vaihtokustannukset puolestaan tarkoittavat niitä kustannuksia, joita asiakkaalle 

muodostuu, kun se vaihtaa tarvitsemiensa tuotteiden toimittajaa. Tuotteen tai palvelut 

eivät sovi välttämättä suoraan asiakkaan aiemmin käyttämien tilalle ja vaatii asiakkaalta 
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investointeja, että vaihtaminen onnistuisi. Tässä tapauksessa uusi tulokas joutuu 

tarjoamaan asiakkaalle paljon etutekijöitä, jopa hinnan alennuksia, että se vaihtaisi 

uuteen tuotteeseen. Uuteen tuotteeseen vaihtaminen voi aiheuttaa myös 

uudelleenkoulutusta tai toimintatapojen muuttamista ja siksi vaihtaminen voi käydä liian 

suureksi esteeksi.  

Viides alalle tulon este uudelle tulokkaalle on pääsy jakelukanaviin. Mikäli uusi toimija 

tai tukkuliike myy valmistamiaan tuotteita, tarvitsee se jakelukanavia, jotta tuotteet 

päätyisivät loppuasiakkaille. Jakelukanavan saamiseksi on saatava vähittäiskauppa 

ottamaan tuotteet myyntiin. Tämä voi vaatia vaihtokustannusten tapaan hintatason 

pudottamisen, jolloin sen voitot pienenevät. Jakelukanavan saamiseksi tarvitaan hyvin 

todennäköisesti myös paljon markkinoinnin ja myynninedistämisen toimenpiteitä. 

Alalle tulon este on sitä suurempi, mitä vähemmän on jakelukanavia ja kuinka hyvin 

muut toimijat ovat sitouttaneet niitä.    

Taloudellisesta koosta riippumattomat kustannusongelmat on toiseksi viimeinen 

Porterin (1984: 31-32) alalle tulon esteistä. Alalla jo olleilla yrityksillä voi olla hyvin 

vaikeasti kopioitavia ja varsin kehittyneitä kustannusetuja. Niistä ensimmäinen on 

yksinoikeus tuotteen valmistukseen, joka voi olla patentoitu tuoteteknologian tai muun 

tuoteosaamisen vuoksi. Yrityksillä voi olla myös kehittynyt tapa raaka-aineiden 

hankintaan, jolla se saa kustannusetua ostamalla raaka-aineita edullisemmin. Alalla jo 

olleet yritykset ovat voineet päästä hyvin otollisiin sijainteihin, joiden hinta voi olla 

uusille tulokkaille hyvin korkea yleisen arvonnousun vuoksi. Sijainteihin voi olla myös 

vaikea päästä, jos sopivia sijainteja ei ole tarjolla tilojen vähäisen tarjonnan vuoksi. 

Kustannusetuja on voinut tulla myös valtiovallan jakamien tukien kautta, joihin uudet 

tulokkaat eivät pääse käsiksi tai ainakaan heti alalle tultuaan. Viimeinen 

kustannuseduista on kokemuksen kautta syntyneet tavat tuottaa tuotteita tai palveluja 

edullisemmin. Menetelmistä ja taidoista syntynyt kustannusetu on kehittynyt 

kumulatiivisesti vuosien saatossa ja pitkällä aika välillä voivat olla todella merkittävä 

uuden toimijan menetelmiin nähden. 

Viimeinen alalle tulon este on Valtiovallan noudattama politiikka. Valtiovalta asettaa 

erilaisia rajoitteita etenkin Valtion säätelemille aloille erilaisten valmistuslupien ja 

rajoitusten vuoksi. Myös ympäristöluvat ja muut vastaavat voivat olla esteenä alalle 

tuloon. Näiden lisäksi alalle tuloa hidastavia tekijöitä ovat laatuvaatimukset sekä 
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standardit kuten vaikkapa VTT:n tekemien testien läpäisyvaatimus, jotta tuote olisi 

hyväksytty ja sovelias käytettäväksi. 

Kokemuksen muovaavat tavat toimia ovat vaikeasti kopioitavia varsinkin 

hankintapuolella, jossa yrityksen hankinta onnistuu tehokkaasti ja monipuolisesti 

ostamaan tarvittavan määrän tuotteita oikeaan hintaan. Hankaluuksia uusille alalle 

tulijoille aiheuttanee tavarantoimittajille tehtävät allokoinnit, joiden mukaan tavaraa 

valmistetaan ja sitoudutaan ostamaan. Lisäksi vapaana olevaa kapasiteettia ei 

välttämättä esimerkiksi kotimaisesta vanerituotannosta löydy ja näin ollen valmistaja 

pitäisi saada vakuutettua, että yritys pystyy osansa markkinasta ottamaan.  

Viimeinen esteistä eli Valtiovallan asettamat esteet tulevat esiin puutuotteita myyvälle 

kaupalle sertifioinnin muodossa ja tuotteissa nuo esteet sen sijaan näkyvät enemmänkin 

välillisesti. PEFC-sertifikaatti on lähes välttämätön puutavarakauppaa tekevälle 

kaupalle. Sertifikaatin käyttöoikeuden voi saada, kun yrityksen toiminta on sertifioitu. 

Kyseisellä sertifikaatilla voidaan osoittaa kotimaisten puutuotteiden alkuperä (PEFC 

Suomi 2019). Myytävien tuotteiden osalta esteet näkyvät välillisesti eivätkä välttämättä 

suoraan myyjälle asetetuista vaatimuksista.  

Valtaosan myytävistä tuotteista on oltava sertifioituja, CE-merkityillä tuotteilla 

vakuutetaan taas niiden täyttävän EU:n määräämät ominaisuudet ja osalla on oltava M1-

päästöluokitus. CE-merkinnän käyttö vaatii valmistajaa laatimaan tuotteelle 

suoritustasoilmoituksen eli DoP:n (Declaration of Performance), jolla varmistutaan 

tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttämisestä. Lujuutta vaativilla tuotteilla kuten 

esimerkiksi lujuusluokitelluilla rakennepuutavaroilla tai liimapuupalkeilla on lisäksi 

oltava esittää lujuuden testaukseen liittyvien standardien toimivuus ja valvonta. Näiden 

lisäksi on vielä erilaisia ominaisuuksia, joita varsinaisen tuotteen valmistukselta, 

laadulta tai pintakäsittelyltä vaaditaan, jotta ne täyttävät asiakkaan asettamat 

vaatimukset.   

 

4.2.2 Toimialan sisäinen kilpailu 
 

Vahvin voima Porterin viidestä voimasta ovat nykyisen kilpailun luonne ja muut 

kilpailijat, jotka määrittävät samalla alan kannattavuuden. Vahvinkin yritys voi kohdata 
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vaikeuksia, mikäli esimerkiksi tuotteiden valmistuskustannuksissa on epävarmuutta 

(Porter 1998: 23). Kilpailun voimakkuutta kuvaat useat eri tekijät.  

 Kilpailijoita on paljon tai kilpailijat ovat yhtä vahvoja kokonsa ja tehokkuutensa 

perusteella 

 Alan kasvu on hidasta, jolloin yritykset pyrkivät laajentamaan markkinaosuuttaan  

 Alan yritysten kiinteät kustannukset ovat korkeat 

 Myytävät tuotteet voivat pilaantua, jolloin syntyy kiusaus pudottaa hintoja.  

 Tuotteet ovat kilpailijoilla vastaavia ja kysynnän laskiessa hintakilpailua syntyy 

herkästi.  

 Ylituotannosta johtuvat hintojen alennukset  

 Jos alalta poistumisen esteet ovat liian korkeat 

 Kilpailijoiden suuret erot strategioissa   

Toimialan muuttuessa kypsemmäksi laskevan kasvun myötä alan kannattavuuskin 

sellaisenaan laskee. Tuotantotekniset kehitysaskeleet sen sijaan parantavat 

kannattavuutta, mikäli kehityksen avulla saadaan kustannuksia pudotettua. Samoin 

onnistuneella laajentumisella toiselle toimialalle voidaan joissain tapauksissa hyödyntää 

aiempaa osaamista tai toimiala on muun luonteensa vuoksi lähellä ydinliiketoimintaa. 

Yrityksen on joka tapauksessa sopeuduttava vallitsevaan kilpailuun. Osa kilpailun 

voimakkuuden syistä voivat olla juurtuneet niin syvälle, että niihin saattaa olla 

mahdotonta omalla toiminnalla vaikuttaa. Yrityksen on alan kilpailutilanteesta riippuen 

välttääkseen hintakilpailu, erikoistuttava asiakkaiden kustannuksiin perehtymällä tai 

lisättävä markkinointia, tuotekehitystä sekä tuotevalikoimaa.   

 

4.2.3 Korvaavien tuotteiden uhka 
 

Porter tarkoittaa korvaavien tuotteiden uhkalla sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa 

asiakkaalla on vaihtaa käyttämänsä tuote toisen yrityksen tarjoamaan tuotteeseen. 

Korvaava tuote on yksinkertaistettuna sellainen, joka pystyy täyttämään korvattavalle 

tuotteelle asetetut vaatimukset. Korvaavasta tuotteesta käytetään myös nimitystä 

substituuttituote. Korvaavan tuotteen hintaan vaikuttavat samoin kuin alan sisäisessäkin 

kilpailussa korvaavan tuotteen valmistajien ylikapasiteetti ja kova kilpailu.  
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Tuotteen vaihdettavuutta puolestaan voidaankin arvioida eri näkökulmista. Hintasuhde 

korvattavassa tuotteessa määrittää myös mahdollisuuksia korottaa oman tuotteen hintaa, 

ja näin ollen asettaa kannattavuusrajan. Onnistuneena esimerkkinä Porter käytti 1970-

luvun lopussa lasivillateollisuuden suuria voittoja kylmän talven ja 

lämmityskustannusten noustua. Lasivillan kysyntä oli suurta mutta hintaa ei onnistuttu 

korottamaan loputtomiin, sillä mineraalivilla ja styrox asettivat korvaavina tuotteina 

rajan hinnankorotuksille.  

Kun tuote on täysin korvattavissa, rajoittaa korvattavan tuotteen hintaa korvaavan 

tuotteen hinta. Korvattavuudelta ja hintakilpailulta voivat suojata brändit, palvelu tai 

muut kokonaisuudet, jolla kilpailuetua saavutetaan. Silti trendien vaikutuksesta 

korkeampia voittoja ja kysyntää nauttineet tuotteet ovat erityisesti uhattuna 

substituuttituotteista samoin kuin korkeita voittoja saavuttavat tuotteet. Uudet 

innovaatiot ovat osaltaan itse korvaavia tuotteita mutta tuotteeseen mahdollisesti 

liittyvillä lisäominaisuuksilla on mahdollista perustella tuotteen korkeampaa hintaa. 

Rakentamisen alalla kotimaisten valmistajien lakot tai mahdollinen alituotanto ovat 

omiaan lisäämään kaupanalaa ja asiakkaita etsimään korvaavia tuotteita. Tuotteiden 

kysynnän ollessa suurta normaalin volyymin vuoksi erityisesti rakentamisessa 

tarvittavia tuotteita on lopulta löydyttävä, koska muuten ne aiheuttavat toiminnan 

keskeytymistä ja rakennuskohteiden myöhästymisiä, jotka puolestaan johtavat 

taloudellisiin menetyksiin.   

 

4.2.4 Asiakkaiden neuvotteluvoima 
 

Asiakkaiden ja ostajien tapa parantaa omaa kannattavuuttaan on kilpailuttaa ja vertailla 

toimittajia sekä vaatimalla parempia palveluita ja laatua. Yrityksen on vaikea vain 

sanella hintaa asiakkaille, mikäli jostain ainutlaatuisesta tai vaikeasti saatavasta 

tuotteesta ei ole kysymys. Porterin mukaan asiakkaiden neuvotteluvoima on suuri, 

mikäli jokin seuraavista kahdeksasta tekijästä on olemassa.  

Ensimmäinen tekijä on asiakasryhmän keskittyneisyys ja suuret volyymit, jolloin 

asiakasryhmä tai suuri yksittäinen asiakas on yrityksen tulokselle merkittävässä roolissa. 
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Suuria volyymeja ostavat asiakkaat ovat todella vahvoilla, kun alan omakustannushinnat 

ovat korkealla raaka-aine- ja energiakulut pois lukien.  

Toinen vallitseva tekijä on voimassa, mikäli tuotteet ovat asiakkaalle erittäin 

merkitsevässä roolissa. Tässä tapauksessa asiakas on varsin tietoinen ostamansa 

tuotteen hinnasta ja sen onkin huolehdittava, että tuotteet ostetaan mahdollisimman 

tehokkaasti ja edullisella hinnalla. Hyvin samankaltainen ja samalla kolmas tekijä 

asiakkaan kohonneeseen neuvotteluvoimaan on asiakkaan matalat voitot. Voittojen 

ollessa matalat, kasvaa tarve ostaa tuotteet erittäin tehokkaasti. Pelkän hinnan lisäksi 

asiakas tarvitsee tuotteet mahdollisimman tehokkaasti toimitettuna ja ostoerien koko 

mahdollisimman optimoituna. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa asiakkaan voitot ovat 

korkeita, matalat ostohinnat eivät välttämättä muodostu tärkeimmäksi tekijäksi 

hankinnoissa. Tällöin asiakas voi kokea tärkeämmäksi tavarantoimittajan 

kannattavuuden ja näin varmistaa vakaa kumppanuussuhde.     

Aiemmin korvaavien tuotteiden uhkaa käsiteltäessä tarkasteltiin substituuttituotteita. 

Helposti korvattavat ja differoimattomat tuotteet ovat neljäs tekijä, jonka vuoksi 

asiakkaiden neuvotteluvoima voi kasvaa suureksi. Mikäli markkinasta löytyy useita 

paljon vastaavia tuotteita eikä tuotannosta synny saatavuusrajoitteita on voimakas 

hintakilpailu hyvin todennäköistä ja asiakas voi hyödyntää mahdollisuuden kilpailuttaa 

mahdollisimman monta toimittajaa sekä näin ollen maksimoida oman hyödyn.  

Viides tekijä on uhka asiakkaan taaksepäin kohdistuvasta integraatiosta. Taaksepäin 

suuntautuvalla integraatiolla tarkoitetaan toimijan siirtymistä arvoketjussa taaksepäin. 

Lyhyesti kuvattuna vähittäiskaupan toimijalla se tarkoittaa siirtymistä tukkukaupan tai 

maahantuojan paikalle ja tukkukaupan kohdalla taas laajentumista kohti tuottajan roolia. 

Tämän uhkan ollessa mahdollinen on asiakkaan helpompi neuvotella edullisempia 

ostohintoja, koska tavarantoimittaja haluaa mitä todennäköisemmin säilyttää asiakkaan. 

Vertikaalista integraatiota sen sijaan tarkastellaan tarkemmin myöhemmissä 

kappaleissa.   

Päinvastoin kuin edellä taaksepäin integroituva yritys, on kaventunutta integraatiota 

hyödyntävän yrityksen neuvotteluvoima vahva omalla tavallaan. Kapean integraation 

yritys valmistaa itse vain vähän tuotteita mutta ostaa muut tuotteet ulkopuolelta. Vaikka 

yritys ei muodostaisi taaksepäin suuntautuvaa integraation uhkaa, se pystyy 
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hyödyntämään omasta tuotannosta saatua kokemusta valmistuksen ja raaka-aineen 

hinnoista ja näin ollen neuvottelemaan voimakkaammin. 

Toiseksi viimeinen tekijä asiakkaan suureen neuvotteluvoimaan on voimassa silloin kun 

tuotteella ei ole merkitystä asiakkaan laatuun tai lopputuotteisiin. Tässä tilanteessa 

tuotteen differoinnilla eikä tuotteen laadulla ole merkitystä asiakkaalle, eikä asiakas näin 

ollen ole valmis maksamaan näistä ominaisuuksista. Mikäli tuote vaikuttaisi 

päinvastaisesti asiakkaan tarpeisiin olisi sen hinta perusteltavissa korkeammaksi.  

Viimeisessä ja kahdeksannessa tekijässä asiakas saa täydellistä tietoa. Asiakas tässä 

tilanteessa pystyy hyödyntämään tietoa vallitsevista hintatasoista, valmistamisen 

kustannuksista ja raaka-aineen hinnoista. Tätä tietoa hyödyntämällä on mahdollista etsiä 

edullisinta tuotetta ja neuvotella hinnoista. Yksi esimerkki tiedon kasvusta on useiden 

tavaran toimittajien tekemät tarjoukset ja hinnastot, joista löytyy helposti vertailtavaa. 

Alan sisäisestä tiedosta, tilastoista ja toteutuneista kaupoista on myös mahdollista kerätä 

tietoa. 

Näitä edellä kuvattuja tekijöitä vastaan on strategian avulla mahdollista suojautua. 

Yritykselle olisi kannattavaa valita asiakkaita, joiden neuvotteluvoima on matalampi. 

Tämä on mahdollista löytämällä sopivia segmenttejä, joista parempaa kannattavuutta on 

saatavissa. Eri asiakkaille merkitsevät myös eri tavoin tuotteen yhteyteen rakennetut 

palvelut sekä tuotteen ominaisuudet differointia hyödyntämällä. On silti tärkeä muistaa, 

ettei kaikilla aloilla asiakkaiden valinta ole mahdollista, eivätkä asiakkailla ole 

välttämättä suuria eroja keskenään.  Asiakkaiden valinnassa Porter luettelee neljä 

kriteeriä asiakkaiden strategiseen tarkasteluun:  

 Asiakkaan tarpeet – tavarantoimittajan mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen 

 Asiakkaan kasvupotentiaali  

 Asiakkaan neuvotteluvoima 

 Asiakkaan tarvitseman palvelun kustannukset  

Asiakkaan valinnassa voidaan lisäksi huomioida oma osaaminen sekä mahdollisuudet 

laajentaa asiakkaalle tarjottavaa kokonaisuutta. Toisin sanoen tarkastellaan asiakkaita, 

joille voidaan tarjota asiakkaan tarpeellisena pitämiä ominaisuuksia, joiden avulla 

asiakas on valmis maksamaan enemmän. Tällaisia ovat: 
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 Toimivaa palvelua asiakkaalle 

 Tekninen tuki 

 Luotto ja nopeita toimituksia 

 Kehitetään uusia tuoteominaisuuksia 

 

Neuvotteluvoimaltaan vahvoille asiakkaille myymällä hintataso on matalampi kuin 

heikoille asiakkaille myytäessä ja tällöin myös myyntikate pienenee, mutta 

myyntivolyymit voivat sen sijaan kasvaa. Suuren volyymin myötävaikutuksella on 

myös mahdollista menestyä vahvan neuvotteluvoiman omaavien asiakkaiden kanssa. 

Tällöin hyödynnetään volyymiostamiseen yrityksen omaa neuvotteluvoimaa ja 

hyödynnetään hinnannousuja sekä -laskuja. Samalla on keskityttävä pitämään yrityksen 

kustannustaso kilpailijoita alempana. 

 

4.2.5 Tavarantoimittajien neuvotteluvoima 
 

Tavarantoimittajien neuvotteluvoima on viimeinen Porterin toimiala-analyysin viidestä 

voimasta. Isot toimijat pystyvät vaikuttamaan asiakkaisiin hinnankorotuksilla ja 

tuotteisiin kohdistuvilla muutoksilla. Tavarantoimittajien nostaessa hintoja voi 

vaikutukset asiakkaan kannattavuuteen olla suuret, mikäli asiakas ei kykene siirtämään 

nousseita hintoja omiin tuotteisiinsa. Tavarantoimittajien neuvotteluvoimaan on miltei 

mahdoton vaikuttaa yksittäisenä yrityksenä. Sen vuoksi yrityksen olisikin lähestyttävä 

uhkaa strategian avulla lisäämällä esimerkiksi taaksepäin kohdistuvan integraation 

uhkaa ja vaikuttaa näin tavarantoimittajan neuvotteluvoimaan.  Porter listasi 

edellytykset tavarantoimittajien vahvaan neuvotteluvoimaan: 

 Tavarantoimittajia on vähän ja toimiala on keskittyneempi kuin asiakkaiden toimiala 

 Korvaavien tuotteiden (substituuttituotteiden) uhka on matala ja vaikutukset 

heikkoja 

 Asiakkaan toimiala ei ole tavarantoimittajalle kovinkaan merkityksekäs 

 Tavarantoimittaja on onnistunut differoimaan tuotteitaan riittävästi asiakkaan 

tarpeisiin 

 Tavarantoimittajalla on mahdollisuus eteenpäin suuntautuvaan integraatioon 
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Lähes tavarantoimittajan vertaiseen asemaan Porter nostaa yrityksen henkilöstön. 

Henkilöstöllä on pätevyyden ja osaamisen kautta mahdollista vaikuttaa yrityksen 

kannattavuuteen. Järjestäytyminen ammattiliitoihin voi vaikuttaa palkkauksen tasoon ja 

työaikoihin. Edellä listatut edellytykset tavarantoimittajien neuvotteluvoimaan ovat 

lähes samat henkilöstönkin osalta.  

 

4.3 Perusstrategia mallit 
 

Viiden kilpailuvoiman perusteella voidaan löytää kolme perusstrategia mallia (Porter 

s.35). Ensimmäinen on yleinen kustannusjohtajuus eli Overall cost leadership, jossa 

yrityksen kulurakenne on kilpailijoita kevyempi ja näin mahdollistaa kilpailuedun. 

Toinen perusstrategia malli on Differointi eli erikoistuminen. Yrityksellä on mahdollista 

erottautua muista toimijoista, kun se pystyy tarjoamaan jotain asiakkaalle arvokasta ja 

ainutlaatuista. Erikoistuminen tapahtuu tuotteen tai palvelun avulla, jotka ovat 

asiakkaalle arvokkaampia kuin alhainen hinta (Porter 1985: 152). Kolmas ja viimeinen 

perusstrategia on keskittyminen. Keskittymisellä tarkoitetaan yrityksen keskittymistä 

tiettyyn asiakassegmenttiin ja pyritään palvelemaan valittua ryhmää tehokkaammin kuin 

laajemmalla alalla toimivat kilpailijat (Porter 1984: 62).   

 

4.3.1 Kustannusjohtaminen  
 

Entisen kokemuksen hyödyntäminen ja kulujen jatkuva seuranta ovat tapa saavuttaa ja 

lähestyä kustannusjohtajuutta. Etenkin kehittymisvaiheen ohittaneilla ja taantuvilla 

toimialoilla yritykset joutuvat hyvinkin haastavaan hintakilpailuun (Miles & Snow 

2005: 34). Kustannusjohtajuutta kohti yritys voi pyrkiä melkein jokaisessa organisaation 

osassa eri toimintoja tarkastelemalla ja tehostamalla säilyttääkseen saavutettujen 

tuottojen määrän. (Porter 1984: 58). Erilaisten perusstrategioiden noudattamiseen 

vaaditaan tarkoitukseen sopivaa yrityskulttuuria. Kustannusjohtajuus vaatii tarkkaa 

kustannusten seuraamisen ja valvonnan kulttuuria.  (Porter 1985: 40). 

Kustannustasoa alentamalla on myös mahdollista puolustautua vahvoja ostajia vastaan. 

Matalan kustannustason saavuttaminen tarvitsee useimmiten erilaisia vahvuuksia 
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kilpailijoihin nähden kuten muita vahvemman markkina-aseman tai muita paremman 

hankinnan (Porter 1984: 59). Markkinaosuuden kasvattamiseksi kustannusjohtajuus 

vaatii suurempia pääomia varastoihin sekä aggressiivista hinnoittelua, joka vaikuttaa 

taas katetuoton mahdolliseen alenemiseen. Porterin mukaan kasvaneella 

markkinaosuudella on puolestaan mahdollista säästöihin hankinnassa vahvistuneen 

neuvotteluvoiman ansiosta. Jotta markkinaosuutta voitaisiin kasvattaa, niin 

kustannussäästöjä myyntivoimasta ei voida hakea eikä palvelutasokaan voi laskea. 

Kustannusjohtajuuden strategiakaan ei ole riskitön, mikäli kilpailijat onnistuvat 

jäljittelemään sitä tai kustannusjohtamiseen käytetty tekniikka jostain syystä muuttuu 

(Porter 1985: 36).     

Kun yrityksen arvotoiminnoista syntyvät yleiskustannukset ovat muita toimijoita 

matalammat, on se saavuttanut kustannusedun. Kustannusetuun kohdistuu sama 

kopioitavuuden riski ja siksi siitä koituva etu ei ole pysyvä. Tavoitteena olisi silti pyrkiä 

säilyttämään asiakkaalle tuotettua arvoa riittävällä tasolla. Muussa tapauksessa yritys 

voi joutua laskemaan myyntihintojaan ja kustannusedusta saatu hyöty pienenee (Porter 

1985: 125). 

Toimituskyky, palveluaste ja luotettavuus muodostavat osan palveluasteesta (Sakki 

2014: 58) jonka taas asiakkaat toivovat olevan hyvällä tasolla. Parempaan varaston 

kiertoon tähtäävät toimet puolestaan voivat johtaa pahimmillaan ostohintojen nousuun 

menetettäessä täysistä kuormista koituva hintahyöty sekä huonommin kiertävien 

tuotteiden vähentämisestä syntyvä asiakkaan kokeman arvon aleneminen 

tuotevalikoiman heikentyessä.  

Kustannusjohtajuus ei ole täysin riskitöntä ja varsinkaan pysyvää, kuten edellä jo 

kopioitavuudesta mainittiin. Kun yritys on investoinut ja opetellut 

kustannusjohtajuuteen, on se kuitenkin erilaisten uhkatekijöiden armoilla. Porter 

luetteleekin (1984: 69) muutamia kustannusjohtamisen uhkatekijöitä kirjassaan. 

Yrityksen käyttämiä menetelmiä, tekniikoita ja toimintatapoja voidaan jäljitellä 

kilpailijoiden toimesta. Samoin jokin uusi teknologinen käänne voi tehdä 

kustannusjohtajuuteen johtaneet toimet kilpailijoiden saavutettaviksi turhankin helposti. 

Markkinointiin tai tuotteisiin kohdistuvat muutospaineet saattavat jäädä huomioimatta 

pelkkiin kustannuksiin keskittymällä.  Lisäksi nousevat hinnat vähentävät edellytyksiä 

olla kilpailukykyisiä muiden toimijoiden tuotebrändejä ja erikoistumistoimia vastaan. 
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4.3.2 Differointi eli erikoistuminen 
 

Toinen malli perusstrategiasta on erikoistuminen eli differointi. Erikoistumisella 

pyritään luomaan jotain harvinaista koko toimiala huomioiden ja tavoitteena on myös 

pyrkiä saavuttamaan keskimääräistä korkeampia tuottoja. Differointi on onnistunut, kun 

asiakas valitsee yrityksen tuotteen tai palvelun ja on valmis maksamaan siitä enemmän. 

Valinnan perusteena on silloin tuotteen tai palvelun kyky alentaa asiakkaan 

kustannuksia tai parantaa asiakkaan omaa suorituskykyä (Porter 1985 s. 165). Tämä on 

merkki onnistumisesta koska loppuasiakkaan pyrkimys on ostaa tarvitsemansa tuotteet 

mahdollisimman edullisesti.  

Harvinaista tai ainutlaatuista voidaan hakea tuotesuunnittelusta, tuotemerkki-imagosta, 

asiakaspalvelusta, erikoisosaamisesta tai jostain muusta, joka tuo muihin toimijoihin 

nähden selvää eroavaisuutta (Porter 1984: 60). Erikoistumisen strategialla voidaan 

puolustautua hyvin viideltä kilpailuvoimalta kuten myös kahdella muullakin 

perusstrategialla. Muusta kilpailusta on lisäksi mahdollista välttyä, kun onnistunut 

tuotemerkki tai –kokonaisuus on rakennettu (Porter 1991: 62). Onnistunut 

erikoistuminen lisää asiakasuskollisuutta ja mahdollistaa paremman tuoton.  

Differointiin liittyviä riskejä ovat kilpailijoiden tekemä kopiointi ja jäljitteleminen. 

Riskit myös kasvavat, mikäli differoinnin merkitys asiakkaille heikkenee (Porter 1985: 

36). Heikkeneminen voi johtua kustannuseron kasvamisesta liikaa matalan 

kustannustason ja erikoistuneen yrityksen välillä, eikä yrityksen tarjoamat tuotemerkki 

tai erityisominaisuudet ole enää asiakkaalle riittävä perustelu sitoutumiseen (Porter 

1984: 70). Differointi on strateginen lähtökohta yritykselle, joka haluaa panostaa 

brändin kehittämiseen.  Strategisena valintana differoinnilla on mahdollista saada 

tuotteista alan keskiarvoa parempaa hintaa ja näin ollen myös parempaa 

tuloksentekokykyä (Laakso 2003: 31).               
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4.3.3 Keskittyminen 
 

Kolmantena mallina on keskittyminen (Focus) jolla tarkoitetaan keskittymistä tiettyyn 

kohteeseen, kuten tiettyyn asiakassegmenttiin tai tuoteryhmään. Tiettyyn segmenttiin 

keskittyminen on järkevää, jos segmentin kannattavuus on tavallista parempi (Hamel & 

Pramahad 2006: 331). Keskittymisstrategian riskinä on kohdesegmentin 

heikkeneminen. Heikkenemisen syynä voi olla kohdesegmentin kysynnän lasku alan 

rakenteellisen muutoksen tai talouden vaikutusten vuoksi (Porter 1985: 36). 

Keskittymisellä siis valitaan tietoisesti kapeampi asiakaskunta ja myyntivolyymi kuin 

muissa perusstrategioissa. Toki mahdollista on saavuttaa myöskin päinvastainen tilanne 

kuten vaikkapa huonekaluteollisuuden segmenttiin keskittymisellä, joka kasvoi vuonna 

2017 Suomessa peräti 6% ja arvonlisäyksenä mitattuna kasvua oli 350 miljoonaa euroa 

(Sipiläinen, Huonekaluala 2018). 

 

4.3.4 Perusstrategioiden vertailua 
 

Kilpailuetua yhdellä perusstrategialla ei yksistään voida saavuttaa, jollei se ole pitävä 

kilpailijoihin nähden. Jokaiselle toimialalle yhtä sopivaa perusstrategiaa on vaikea 

löytää. Eri perusstrategioita on kuitenkin mahdollista käyttää yhtäaikaisesti (Porter 

1989: 64). Toisaalta “puolitiehen jääväksi” kutsutaan myös jokaista kolmea 

perusstrategiaa noudattava yritys, joka ei onnistu niistä yhdessäkään, eikä siten saavuta 

minkäänlaista kilpailuetua (Porter 1985: 31). Voidaan olettaa, että puolitiehen jäänyt 

yritys ei ole tahtonut valita miten sen tulisi kilpailla. Kahden perusstrategian 

valitseminen onkin yksi keino kilpailla. Keskittyminen puolestaan on miltei 

mahdotonta, mikäli halutaan samaan aikaan palvella useampia segmenttejä. Lisäksi 

keskittyminen on samalla tietoinen valinta rajoittaa myyntivolyymia. 

Kustannusjohtajuus ja differointi ovat mahdollisia yhdistettäviä keskenään. Näiden 

yhdistäminen voi jopa tuottaa hyvää voittoa, koska molemmat ovat tapa parantaa 

kannattavuutta.  

Porterin (1985: 34) mukaan on olemassa kolme ehtoa kustannusjohtamisen ja 

differoinnin toteuttamiseksi: Ensimmäisenä ehtona on kilpailijoiden puolitiehen 

jääminen, jota edellisessä kappaleessa käytiin läpi. Tällainen tilanne voi jäädä 
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väliaikaiseksi, kun joku kilpailijoista valitsee ja alkaa toteuttaa vahvasti yhtä 

perusstrategiaa. Markkinaosuuden on oltava toisen ehdon mukaan riittävän suuri. 

Riittävän suurella tarkoitetaan kustannusjohtajuuden säilyttämistä, vaikka kustannukset 

nousisivat differoinnin vuoksi. Kolmas ehto on merkittävän innovaation tai vaikeasti 

kopioitavan tuotekokonaisuuden tuominen markkinoille. Innovaation ei ole 

välttämätöntä silti olla vain tuote vaan se voi olla myös tekninen innovaatio tuotannossa 

tai uusi tapa toimia valmistajien kanssa. Innovaatioilla pyritään saamaan lisäarvoa itselle 

sekä asiakkaalle.  Parhaimmillaan lisäarvoa tuottavat innovaatiot saavat aikaan 

positiivisen kehityksen kierteen, joka puolestaan mahdollistaa volyymien tuloksellisen 

kasvun, kun yhdistetään differointi ja kustannusjohtajuus perusstrategioista (Santalainen 

2009: 143).              

Tulevaisuuden ennakoinnissa ja strategiaprosessin yhteydessä kannattaa kuunnella 

myös tuotteiden loppukäyttäjiä. Loppukäyttäjät muodostavat kysynnän tuotteille ja sen 

vuoksi on tärkeää ymmärtää heidän tarpeensa. Pitkälle ulottuvalla tähtäimellä voidaan 

silloin tiedostaa markkinoiden kehitystä (Doz & Kosonen 2008: 92).  

 

4.3.5 Vertikaalinen Integraatio 
 

Vertikaalinen integraatio tarkoittaa yrityksen strategista valintaa, jolla yritys voi 

laajentaa liiketoimintaansa arvoketjun sisällä. Tukkuliike voi esimerkiksi siirtyä 

arvoketjussa taaksepäin valmistajaksi tai päinvastoin valmistaja siirtyy tukkuriksi ja 

tukkuri vähittäismyyjäksi. Kysymys on lopulta siitä, mitä yritys tekee itse ja mitä se 

hankkii toisaalta (Porter 1985: 76). Vertikaalinen integraatio on vastaus markkinoiden 

tehottomuuteen eteen ja taaksepäin suuntautuvassa integraatiossa (Joskow 2010: 550). 

Taaksepäin suuntautuvalle integraatiolle löytyy mahdollisuuksia, kun isot tuottajat ovat 

ulkoistaneet ydintoimintojen ulkopuolelle jääneitä toimintoja. Koska loppuasiakkaat 

vaativat koko ajan nopeampia toimitusaikoja ja edullisempia hintoja (Möller & Halinen 

1999) niin integrointi antaa siihen mahdollisuuksia asiakkaan kokeman arvon 

lisäämiseksi.  

Integraatio on mahdollista laajentamalla omaa toimintaa esimerkiksi oman tuotannon tai 

verkostojen avulla. Verkostojen koko sekä määrä olisi hyvä pitää silti kohtuullisen 

kokoisena, ettei energiaa tai resursseja kulu liikaa useiden kumppanuuksien ylläpitoon. 
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Lisäksi kumppanuussuhteet, jotka eivät olekaan riittävän läheisiä, ovat vaarassa siirtyä 

kilpailijoille hyödynnettäviksi. (Möller & Halinen 1999). Vertikaalinen integraatio ei 

silti pelkästään tarkoita tuotteita tai tuotteiden valmistusta, vaan se voi liittyä myös 

palveluihin tai muihin aineettomiin toimintoihin. 

Taaksepäin suuntautuvalla integraatiolla yritys voi varmistaa, että sen tarvitsemien 

tuotteiden erityispiirteet ja valmistukseen liittyvät tiedot eivät kulkeudu kilpailijoille 

helposti kopioitaviksi. Näin ollen on mahdollista suojata oman tuotteen valmistus. 

Integraation avulla voidaan myös valmistettavaa tuotetta differoida paremmin kuin 

aiemmin. Tuotteen laadun ja ominaisuuksien kehittämiseenkin on helpompi vaikuttaa 

(Porter 1984: 359). Lisäksi uusia tuoteratkaisuja on etenkin tuotekehityksen 

näkökulmasta helpompi hallita ja kehittää. Kilpailuetua käsiteltäessä todettiin jo 

innovaatioiden vaikutus kestävän kilpailuedun lähteenä (Akman, Özcan & Hatipoglu 

2015). 

Päätös taaksepäin suuntautuvasta integraatiosta on samalla kysymys valmistaako itse 

vai ostaako valmis tuote. Kysymystä voidaan puolestaan lähestyä kahdesta 

näkökulmasta, markkinoiden tai organisaation näkökulmasta.  

Markkinoiden näkökulmasta on tehtävä laaja tarkastelu mitä itse valmistamalla voidaan 

hyötyä. Markkinat itsessään varmistavat kilpaillulla alalla sen, että hintataso tuotteelle 

on kilpailukykyinen sekä laatu ja muut ominaisuudet ovat pitkälle kehittyneet. 

Integroitumista kannattaa harkita, mikäli kilpailutilanne ei jostain syystä ole riittävän 

tehokas tai omaa sijaintia markkinassa voidaan hyödyntää ja sen myötä saavuttaa 

synergiaetuja. Saavutetuilla synergia eduilla on mahdollista saada etua tuotanto-, 

kuljetus- tai suunnittelukustannuksiin.   

Vertikaalisella integraatiolla on mahdollista vaikuttaa toimiala-analyysissä tarkasteltuun 

tavarantoimittajien neuvotteluvoimaan. Markkinoilla kilpailun ollessa täydellinen ei ole 

juurikaan syitä integroitua, koska kilpailu pitää huolen hintatasosta ja saatavuudesta. 

Mutta etuja löydettäessä integroituminen on järkevää. Kilpailijoita edullisemmin 

tuotetut tuotteet ovat mahdollisuus parempaan kannattavuuteen. Kannattaa myös seurata 

kilpailijoita ja ovatko he integroituneet. Mikäli eivät ole integroituneet, niin kilpailuetua 

on silloin helpommin mahdollista saavuttaa kuin jos he olisivat integroituneet (Gerdner 

& Getz 1999). Arvotoiminnot lähempänä loppuasiakasta ovat tuottavampia kuin 
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perustuotanto (Vesalainen 2010: 15), joten yrityksen ei ole välttämättä kannattavaa 

siirtyä tuotteiden jatkojalostusta taaemmaksi integraatiossa. 

Eteenpäin suuntautuvassa integraatiossa liikutaan arvoketjussa eteenpäin. Tukkuliike 

esimerkiksi voi siirtyä asiakkaiden suuntaan jälleenmyynnin, vähittäismyynnin tai 

jakeluverkostojen suuntaan. Eteenpäin suuntautuminen ei tarkoita välttämättä asiakkaan 

alalle laajentumista, vaan integraatiota on myös asiakkaan toimintoihin osallistuminen. 

Asiakkaan toimintoihin osallistumista voivat olla vaikkapa suunnittelu tai 

huoltopalvelut (Porter 1985: 75). Eteenpäin suuntautuvaa integraatiota voi tapahtua 

kaupan alalla nykyään yleistyneiden kaupintavarastojen avulla (Sakki 2014: 93), joissa 

tavaran valmistaja siirtää omassa omistuksessa olevia tuotteita myyntiin asiakkaan 

varastoon. Toinen esimerkki valmistajan eteenpäin suuntautuvasta integraatiosta on 

sahateollisuuden oman jalostusasteen nostaminen. Jossa se jalostaa itse raaka-aineen 

välijalosteteollisuuden sijaan ja myy tuotteet jalostettuina suoraan 

lopputuoteteollisuudelle (Passila 2005: 109). Vertikaalisessa integraatiossa voidaan 

hyödyntää yrityksen mahdollisia ydinkyvykkyyksiä, jotka ovat tuotteiden sijaan taitoja 

kehittää onnistuneita tuotteita ja palveluita (Vesalainen 2010: 30).  

 

 

 

Kuva 6. Sahateollisuuden eteenpäin suuntautunut integraatio (Passila 2005: 109) 
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4.4 Kilpailuetu 
 

Kilpailueduksi kutsutaan sitä, että yrityksen saamat voitot ovat suuremmat kilpailijoihin 

nähden. Vahvan kilpailuedun luominen on haastavaa jopa huippujohtajille. Strategian 

avulla vahvan kilpailuedun saavuttaminen on kuitenkin mahdollista varmistamalla 

resurssit ja kehittämällä ydinkyvykkyyksiä (Lin et al 2013). Kestävän kilpailuedun 

saavuttaminen on mahdollista myös uusien ratkaisujen, kuten innovaatioiden, avulla 

niiden tullessa välttämättömäksi osaksi yrityksen toimintaa (Akman et al 2015). 

Kilpailuedun lähteenä onkin usein joko kustannusedun tavoittelu tai differointi. 

Kilpailuetua selvittäessä (Vesalainen 2010: 16) olisi hyvä tunnistaa ja arvioida yrityksen 

omat resurssivarannot (Santalainen 2009: 82). Resursseista koostuvan kilpailuedun 

lisäksi on hyvä tutkia kuinka yritys käyttää resurssejaan (Vesalainen 2010: 16). 

Yrityksen resursseja ovat: 

 Fyysiset resurssit 

 Taloudelliset resurssit 

 Organisatoriset resurssit 

 Henkilöresurssit 

 Intellektuaaliset resurssit 

 ulkopuoliset kumppanuusresurssit     

Hannuksen (2004: 74) mukaan resurssit voidaan jakaa kahteen osaan materiaalisiin ja 

immateriaalisiin. Materiaalisille resursseille (koneet, tilat, varastot) on olemassa 

laskennallinen arvo mutta immateriaalisille resursseille (yritys- ja tuotebrändit, patentit, 

sopimukset, menetelmät) arvoa on vaikea laskea. 

Kestävään kilpailuetuun vaikuttaa suuresti kilpailuympäristö, jonka arviointi onnistuu 

Porterin viiden kilpailuvoiman mallin avulla, jota aiemmin käsiteltiin. 

Markkinajohtajuus on monille yrityksille tavoitteena, kun markkinaosuuksia seurataan. 

Strategisena tavoitteena liiketoiminnalle pitäisi olla sen sijaan kilpailuedun luominen 

eikä markkinajohtajuuden, joka on enemmän seuraus saavutetusta kilpailuedusta. 

(Porter 1985: 42). Kilpailuedun määrittämiseen käytetään yrityksen arvoketjua.  
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Porterin mukaan (1985: 58) toimialasta riippumatta yrityksellä on kilpailussa viisi 

arvoketjun perustoimintoa ja neljä tukitoimintoa. Kilpailuedun näkökulmasta jokainen 

toiminto on merkittävä.  

Perustoimintoja ovat: 

 Tulologistiikka  

 Operaatiot 

 Lähtölogistiikka 

 Myynti ja markkinointi 

 Huolto 

Tukitoimintoja ovat: 

 Yrityksen infrastruktuuri 

 Inhimillisten voimavarojen hallinta 

 Tekniikan kehittäminen 

 Hankinta 

 

Kuva 8. Arvoketju (Porter 1985: 55) 

  

Yrityksen arvoketju (kuva 8.) ja arvoketjun toimintojen toteutus kuvaavat yrityksen 

strategiaa ja kulttuuria. Toimialalla toimivien yritysten arvoketjut poikkeavat toisistaan. 

Suurin syy poikkeavuuksiin on kilpailukentän vaikutus jolla yritys voi saavuttaa 
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mahdollisuuden kilpailuetuun (Porter 1985: 53). Kilpailukenttiä puolestaan ovat 

segmenttikenttä, integrointiaste, maantieteellinen kenttä sekä toimialakenttä.  

Segmenttikenttä pitää sisällään eri tuote- tai asiakassegmentteihin keskittymistä. Päätös 

valinnasta onkin vaikea ja sisältää perusstrategiassa käsiteltyyn differointiin liittyviä 

haasteita. Markkinasegmentoinnin tavoite on havaita eroja asiakkaiden 

ostokäyttäytymisessä ja tarpeissa, jotta yritys löytäisi segmentit, joihin sen osaaminen 

ja viestintä voitaisiin parhaiten kohdistaa (Porter 1985: 281). Toimialasegmentoinnissa 

keskitytään sen sijaan asiakkaiden hankintaan ja omiin tuotantokustannuksiin sekä 

asiakkuuden aiheuttamiin kustannuksiin. Näiden avulla voidaan arvioida segmenttien 

välistä houkuttelevuutta. 

Integrointiasteella voidaan vaikuttaa siihen, päätetäänkö siirtyä raaka-aineen tai 

palvelun ostamisen sijasta tuottamaan itse niitä vai pyritäänkö valmistamaan itse entistä 

vähemmän. Toimialan ja yrityksen tilanteesta riippuen molemmat vaihtoehdot voivat 

tuoda kilpailuetua. Lisäksi yritys voi siirtyä tarjoamaan osan asiakkaiden toiminnoista 

jolloin se integroituu eteenpäin.    

Maantieteellisestä kentästä voidaan saavuttaa kilpailuetua sekä kustannustehokkuuden 

että differoinnin näkökulmasta. Eri alueilla sijaitsevia toimintoja voidaan hyödyntää 

kustannusedun kannalta, mikäli niitä voidaan yhdistää keskenään tai jakaa osan muiden 

yksiköiden tehtävistä tietyllä alueella sijaitsevalle. Kilpailuetua voidaan saavuttaa myös 

yhdistämällä logistisia toimintoja eri alueiden kesken. Eri alueilla toimimisesta voidaan 

saavuttaa etua myös erikoistumisessa koska eri yksiköistä voidaan tavoittaa paremmin 

alueellista markkinaa sekä hyödyntämään lisäksi toisen yksikön osaamista.    

Toimialan kenttä kilpailukenttiä arvioidessa tarkoitetaan eri yksiköiden yhteiskäyttöä. 

Yritys voi hyödyntää eri yksiköille yhteistä myyntiä ja eri myyjien osaamista jolloin 

yritys voi differoitua monipuolisella osaamisellaan. Sama onnistuu yhteishankintojen 

avulla tai yhdistämällä logistiikkaa. Samat toiminnot voidaan muuttaa myös 

kustannusedun tavoittelemiseksi.  

Porter otti kantaa myös tukkukaupan perustoimintoihin. Kriittisimmät toiminnot ovat 

hänen mukaansa tulo- ja lähtölogistiikka.  

Varastoimalla tuotteita pyritään siis parempaan toimituskykyyn, joka on asiakkaille 

tärkeintä (Sakki 2014: 76). Usein ajatellaan, että mahdollisimman pieni varaston arvo ja 
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nopea varaston kierto tuottavat parhaimman tuloksen. Kaupankäyntiin sekä 

valmistukseen liittyvät reunaehdot kuitenkin asettavat haasteita varastojen optimointiin 

(Sakki 2014: 78). Hyvää tulosta voidaan saavuttaa paremmalla toimituskyvyllä, jonka 

seurauksena myyntiä voidaan kasvattaa. Toimituskyvyn parantaminen onnistuu 

puolestaan sillä, että varastossa ovat oikeat tuotteet ja oikeat määrät asiakkaita varten 

(Sakki 2014: 78).    

 

4.5 Kilpailutilanne  
 

 

4.6 Kilpailija-analyysi 
 

Yrityksen asemoinnilla on tarkoitus hakea sellainen asema kilpailijoihin, jolla se 

menestyy kilpailussa.  Asemoinnilla sen on määriteltävä millä tekijöillä se erottautuu 

kilpailijoista. Erottautuminen on kuitenkin hyvin hankalaa tai miltei mahdotonta, jollei 

tietoa kilpailijoista ole. Ennen yrityksen asemointia onkin tehtävä mahdollisimman 

huolellinen kilpailija-analyysi, ettei laadinta perustuisi pelkkien arvailujen varaan. 

Etenkin vakiintuneilla markkinoilla on etua tuntea muiden kilpailijoiden liikkeet (Lotti 

s. 62). Porter loi oman kilpailija-analyysinsä vuonna 1980. Se on edelleen raameiltaan 

varsin käyttökelpoinen sekä hyvin laajalti käytetty.  
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Kuvio 9. Kilpailija-analyysin osa-alueet (Porter 1984: 73) 

 

Porterin kilpailija-analyysi koostuu neljästä erilaisesta arviointi osa-alueesta: kilpailijan 

tulevista päämääristä, nykyisestä strategiasta, olettamuksista sekä valmiuksista. Näiden 

neljän osa-alueen perusteella on mahdollista tehdä arvio kilpailijan reaktioprofiilista. 

Reaktioprofiililla tarkoitetaan niitä reaktioita, joita kilpailijan arvioidaan tekevän. 

Kuvassa 9. Porterin kilpailija-analyysin osa-alueista kaksi oikealla ovat sijaitsevaa ovat 

helpommin käsiteltävissä. Ne kertovat yrityksen nykyisestä strategiasta, sekä 

heikkouksista että vahvuuksista. Vasemmalla sijaitsevat osa-alueet ovat sen sijaan 

hieman hankalampia arvioitavia. Ne ovat kuitenkin osa-alueita, jotka ohjaavat 

kilpailijan odotettavissa olevia ratkaisuja.   

Ensimmäiseksi on hahmotettava ketkä ovat kilpailijoita, joita tullaan analysoimaan. 

Tämän hetkisten kilpailijoiden lisäksi on otettava huomioon myös sellaiset kilpailijat, 

jotka saattavat tulla alalle. Alalle mahdollisesti tulevan kilpailijan voi hahmottaa 

toimijoista, joilla on kevyet valmiudet sekä halua tulla alalle. Lisäksi alalle voivat tulla 

eteenpäin tai taaksepäin toimintaansa integroivat toimijat tai sellaiset, joiden 

yrityskuvaan alalle tulo olisi luontevaa.  
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Ensimmäinen osa-alue kilpailija-analyysistä tarkastelee kilpailijan tulevia päämääriä. 

Siinä tarkastellaan, onko kilpailija tuloksiinsa ja asemaansa tyytyväinen sekä miten se 

tulee reagoimaan ulkoa päin tuleviin uhkiin ja muutoksiin. Päämääriä voidaan arvioida 

seuraavilla kysymyksillä: 

 Mitkä ovat kilpailijan taloudelliset tavoitteet? 

 Miten kilpailija suhtautuu riskeihin? 

 Onko kilpailijalla päämääriin vaikuttavia arvoja tai uskomuksia? (esim 

markkinajohtajuus) 

 Mikä on kilpailijan organisaation rakenne ja niiden suhteellinen asema?  

 Millainen hallinto- ja palkkausjärjestelmä on käytössä? 

 Miten kilpailijan kirjanpitojärjestelmä toimii? 

 Millaisia johtajia kilpailijalla on ja mistä taustoista sekä heidän vaikutuksensa 

toimintaan? 

 Onko kilpailijan johdolla yhteinen ymmärrys yrityksen suunnasta? 

 Millainen on kilpailijan johtoryhmän tai hallituksen rakenne? 

 Onko kilpailijalla sitoumuksia tai rajoituksia lisensseistä tms? 

 Onko kasvua rajoittavia sopimuksia yhteistyöstä tai aiempia luotto-ongelmia?  

Kilpailija voi olla myös suuremman yrityksen liiketoimintayksikkö. Silloin 

analysoidaan myös emoyhtiön päämääriä ja näkemystä liiketoimintayksikön 

olemuksesta. Strategisessa asemoinnissa yksi mahdollisuus on löytää markkinoilta 

sijainti, jossa se voi toimia haluamallaan tavalla olematta vaaraksi muille toimijoille. 

Uusia tulokkaita tällainen markkinaosuus varmasti kiinnostaa mutta jos alalle tulon 

esteet ovat jo muutenkin riittävän korkealla tasolla niin vaara ei välttämättä ole kovin 

suuri. Jos valitaan strategiaksi välttää kilpailu ja kilpailijan vahvat reaktiot, on kilpailijan 

päämäärien selvittäminen erittäin tärkeää. Etenkin kilpailijalle tuottavimmat segmentit, 

joita sen oletetaan puolustavan aggressiivisesti. Yhteentörmäyksiltä tuskin vältytään 

mutta seurauksiin voidaan vaikuttaa. 

Olettamuksilla tarkoitetaan kilpailijan näkemystä itsestään sekä alasta ja muista alan 

yrityksistä. Niiden pohjalta kilpailija toimii. Kilpailija voi pitää itseään esimerkiksi 

markkinajohtajana, laadukkaimpien tuotteiden valmistajana tai alan edullisimpana 

toimijana. Nämä olettamukset antavat kilpailijoille mahdollisuuksia omiin strategisiin 
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ratkaisuihin. Kilpailija voi saada mahdollisuuden, jos laadukkaana toimijana itseään 

pitävä yritys ei kuitenkaan erottaudu varsinaisesti laadullaan tai laadukkuuden 

argumentointi ei tavoita asiakkaita. Kilpailijan olettamuksia voidaan tunnistaa 

päämäärien tavoin erilaisilla kysymyksillä: 

 Millainen kilpailijan mielestä on sen suhteellinen asema hintoihin, laatuun ja muihin 

keskeisiin tekijöihin nähden verrattuna sen julkikuvaan?   

 Onko kilpailijalla vahva usko omiin toimintoihin tai tuotteisiin, joita se haluaa 

noudattaa? 

 Vaikuttaako toiminta-alueen tai ympäristön perinteet kilpailijan tapaan toimia? 

 Löytyykö yrityksen perustamisesta lähtien juontuvia toimintamalleja tai arvoja, joita 

otetaan huomioon päätöksenteossa? 

 Mitä kilpailija ajattelee tulevasta? Ymmärtääkö se väärin alan kehityksen ja tekee 

vääriä ratkaisuja? 

 Vähätteleekö vai liioitteleeko kilpailija muiden toimijoiden pyrkimyksiä ja 

mahdollisuuksia? 

 Uskooko kilpailija alalla vakiintuneisiin käsityksiin, joissa ei oteta uusia 

toimintatapoja ja kehityssuuntia riittävän vakavasti? 

 Näkeekö kilpailija toimialan nykytilanteen omien vanhojen tai nykyisen strategian 

kautta? 

Kilpailijan päämäärien ja olettamuksien arviointia kannattaa lähestyä yrityksen 

kehitystä ja sen ylintä johtoa arvioimalla. Muutamia kysymyksiä selvittämisen avuksi 

on tähänkin olemassa:  

 Millaisia kilpailijan tulokset ja taloudellinen tilanne ovat alan kehitykseen nähden? 

 Onko kilpailija onnistunut vai epäonnistunut toimialalla? 

 Millä segmenteillä kilpailija on onnistunut? Tuotteilla, markkinoinnilla, palveluilla 

vai muilla tavoin? 

 Onko kilpailija reagoinut toimialan muutoksiin hitaasti vai nopeasti? 

 Johdon tausta ja miten se näkyy kilpailijan toiminnassa? 

 Millaisten strategioiden toimivuudesta johdolla on kokemusta?  

 Millainen yrityshistoria johdolla on ollut ja millaisia strategioita niissä on käytetty? 
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 Mitä johdon ajatuksista on julkisuudessa tiedossa ja millaisista suhdanteista on 

kokemusta? 

 Millaisia konsulttipalveluita tai neuvonantajia kilpailija käyttää?   

Kolmas Porterin kilpailija-analyysin osa-alue on kilpailijoiden nykyinen strategia eli 

yrityksen käytössä oleva strategia ja miten se sitä noudattaa. Kilpailijan strategia on 

voinut syntyä harkinnan ja suunnittelun kautta eli eksplisiittisesti. Toinen tapa strategian 

synnylle on aiemmin opitun ja koetun perusteella tehty eli strategia on muotoutunut 

implisiittisesti. Saatavilla olevasta tiedosta on kerättävä oleellisimmat palaset, jotta 

saadaan muodostettua kokonaiskuva kilpailijan strategiasta.   

Viimeinen analyysin vaihe ennen reaktioprofiilin muodostamista on kilpailijan 

valmiudet. Kilpailijan heikkouksia ja vahvuuksia arvioimalla pyritään tekemään 

analyysi kilpailijan mahdollisuuksista reagoida strategisiin toimiin. Laajassa analyysissä 

vertaillaan kilpailijan sijaintia markkinassa toimialan rakenneanalyysin viiteen 

kilpailutekijään. Suppeammassa versiossa heikkouksia ja vahvuuksia arvioidaan 

yrityksen tärkeimmissä toiminnoissa seuraavilla osa-alueilla. Tuotteista tarkastellaan 

valikoiman laajuutta ja niiden asemaa eri markkina-alueilla. Jakelukanavista 

kannattavuutta, laatua sekä palveluastetta ja millaiset kilpailijan suhteet jakelukanaviin 

on. Markkinoinnista ja myynnistä markkinoinnin osaamistaso sekä tuotesuunnittelun 

taidot, joiden lisäksi myynnin osaaminen ja kyvyt. Toiminnot pitää puolestaan sisällään 

kaikki osa-alueet tuotannon arvioinnista omaisuuden hoitoon ja hankinnan 

kustannuskykyyn. Tutkimusta ja insinööritaitoja voidaan tarkastella patenttien 

näkökulmasta sekä mahdollisuudesta tuotekehittelyyn ja henkilöstön luovuuteen. 

Kilpailijan suhteellisten kokonaiskustannusten arviointi. Rahoituksellisten vahvuuksien 

arvio kassavirran ja luotonsaannin perusteella. Organisaation tehokkuus, vireystila, 

selkeys ja yhtenäisyys. Yrityksen johdon johtamistaitojen ominaisuudet ja taustat. 

Liiketoimien asemoituminen yrityksen voimavarojen suhteessa liiketoiminnan 

kehitykseen.  

Näiden lisäksi vahvuuksia ja heikkouksia voidaan arvioida vielä ydinvalmiuksien, 

kasvukyvyn, reagointinopeuden ja sopeutumiskyvyn sekä kestokyvyn perusteella. 

Lopulta päästään kilpailija-analyysissä varsinaisen reaktioprofiilin analysointiin, jolla 

saadaan selvitettyä kilpailijan tapaa reagoida. Kilpailijan reaktio on joko hyökkäävä, 
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jolloin se itse tekee ensimmäisen siirron tai puolustava, jolloin se reagoi kilpailijoidensa 

tekemiin aloitteisiin. Näitä reaktioita voidaan selvittää jälleen kysymysten avulla: 

 Onko kilpailijalla tahtotila strategiseen muutokseen? 

 Mitä kilpailija tulee todennäköisesti tekemään ja miten se käyttäytyy vahvuuksiensa 

tai heikkouksiensa kanssa?    

 Kuinka suuria strategiset toimenpiteet ovat?   

 Mitkä alan muutokset tai kilpailijoiden toimet ovat yritykselle vahingollisia? 

 Millaiset muutokset tai kilpailijoiden toimet johtavat välittömiin 

vastatoimenpiteisiin? 

 Millaisiin muutoksiin tai kilpailijoiden toimiin ei yritys pysty riittävän tehokkaasti 

vastaamaan?  

Kun kilpailijat vastaavat reaktioprofiilin mukaisesti yrityksen strategisiin toimiin, on 

valittava sopivin taistelukenttä, jossa vastatoimiin ryhdytään. Useasti reaktiot tapahtuvat 

kustannuksista taistelemalla. Reaktiot saattavat liittyä myös tuotteisiin, 

asiakassegmentteihin tai vaikkapa laajentamiseen.  

Porterin kilpailija-analyysiä voidaankin lopulta hyödyntää alan ennustamisessa. Kun 

analyysissä koottuja arvioita kilpailijoiden osa-alueista vertaillaan keskenään, nähdään 

miten ne vaikuttavat kilpailijoiden keskuudessa ja ovatko ne samankaltaisia vai 

poikkeavatko toisistaan. Lisäksi voidaan tehdä arvioida avaavatko muiden kilpailijoiden 

strategiset suuntaukset jonkin markkinaraon itselle. Lopuksi arvioidaan vaikuttavatko 

kilpailijoiden toimet alan kokonaisrakenteeseen.  

Miten kilpailijatietoja sitten pitäisi kerätä?  Tiedot voivat olla hyvin pirstaleina ja vaikeat 

tulkita. Porter esittää kilpailija-analyysin päätteeksi erillisen kilpailijatiedoston 

perustamista tietojen keräämiseksi sekä käsiteltäväksi ja kuinka se muotoutuu kilpailija-

analyysiin. Kuviossa 10. näkyy yksinkertaistettu versio alkuperäisestä.  
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Kuvio 10. Porterin kilpailijatiedoston eri toiminnot 

 

4.8 Strategiasta liiketoimintamalliksi 
 

Gary Hamel (2000: 20) piti tutkimuksessaan järkevänä koko organisaation jäsenten 

osaamisen yhdistämistä strategiasuunnitteluun ja samalla mahdollisuutena ymmärtää 

ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Organisaatiossa eri tasoilta voi löytyä erilaista 

näkemystä asiakkaiden tarpeista sekä mikä tärkeintä, ymmärrys yrityksen omasta 

suorituskyvystä. Suunnitteluhyödyn ja uusien näkemysten lisäksi organisaation 

osallistamisella strategian sisältö sekä ajatus ovat kaikkien helpompaa hyväksyä. Koko 

organisaation oppimista puolestaan voidaan kehittää aloittamalla pieniriskisiä kokeiluja 

markkinoilla, jolloin nähdään niiden vaikutukset reaaliympäristössä (Hamel 1998: 4).     
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5. MAKE OR BUY 
 

5.1 Omaa tuotantoa alihankinnasta 
 

Ostaa vai tehdä –päätökset ovat tuotantologistiikan tärkeitä päätöksiä. Päätökset ovat 

tarpeelliset myös strategian osalta, koska strategian valitsemiseksi on oltava tehty päätös 

ostamisesta tai itse tekemisestä ennen kuin strategiaa voidaan alkaa toteuttamaan 

(Ansoff & McDonnell 1990: 176).  

Yrityksissä pyritään suuntaamaan resurssit ydinliiketoimintoihin ja jättämään muut 

liiketoiminnassa tarvittavat tekemiset valituille kumppaneille (Pouri 1997: 3). 

Alihankinta ja verkostot ovat tapa valmistaa ja hankkia tuotteita yrityksen tarpeisiin 

valitulta kumppanilta. Tukkukaupassa voidaan alihankinnan kautta valmistaa itse 

tuotteita, joita on vaikea ostaa muilta valmistajilta tai se ei ole muista syistä järkevää.  

Alihankintaa puoltaa muitakin käytännön syitä. Etenkin uusiin tuotemarkkinoihin 

laajentumisessa on suuria alkukustannuksia ja niiden lisäksi vaikeasti arvioitavia 

toimialaan sidoksissa olevia kuluja. Tällaisia kuluja ovat organisaation luominen, 

työntekijöiden palkkaus ja hallinnon järjestäminen. Vielä vaikeampi on arvioida uuden 

prosessin virheistä syntyvät kulut sekä aika ja ponnistelut, joilla asiakkaat saadaan 

ostamaan uusia tuotteita (Ansoff & McDonnell 1990: 84).     

Alihankinta mahdollistaa JOT-ajattelun hyödyntämisen tukkukaupassa. JOT on 

kaupassa ja teollisuudessa käytetty johtamisfilosofia, jolla pyritään parantamaan 

tehokkuutta tuotanto- tai myyntiprosessissa. JOT tulee alun perin englannin kielen 

lyhenteestä JIT eli ”Just in time”, mutta se on käännetty suomenkielessä JOT muotoon 

eli ”juuri oikeaan tarpeeseen”. Olennaista JOT-ajattelussa on tehdä juuri oikeat asiat eli 

kaupan alalla hankitaan tai valmistetaan juuri sen verran tuotteita, kun tarvitaan. 

Oikeiden määrien lisäksi hankinnan ja valmistuksen on tapahduttava JOT-ajattelussa 

oikea-aikaisesti (Heikkinen 1987: 4). Koska oikeiden määrien ennustaminen on vaikea 

menekin vaihteluiden vuoksi, on tärkeää, että alihankkija saa tietoa mahdollisimman 

hyvin tilaajalta. Jossain tapauksissa alihankkijalle voidaan antaa pääsyoikeus tilaajan 

toiminnanohjausjärjestelmään ennustamisen helpottamiseksi. JOT-ajattelu siis 

mahdollistaa varastojen pienentämisen mutta liian pienet valmistuserät voivat tulla 
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kalliiksi logistiikka kustannusten kautta (Pouri 1997: 189). Siksi onkin tärkeää, että 

logistiikkanäkökulma otetaan huomioon alihankintapäätöksiä tehdessä.  

 

Päätös siitä, ostaako tuote valmiina vai tuottaa se itse alihankintana, vaatii harkintaa 

useista näkökulmista. Alihankkijan tekninen osaaminen on ensimmäinen asia ja se 

kertoo vastauksen siihen, onko tuote tai tuotteet mahdollisia alihankkijalla valmistaa. 

Pääomaa ei sitoudu niin paljon kuin omassa tuotannossa laitteisiin ja tiloihin mutta 

toisaalta raaka-aineet saattavat olla tilaajan taseessa ostosta valmiiseen tuotteeseen ja 

edelleen kunnes loppuasiakas on ne ostanut. Alihankintaa käyttävän yrityksen 

kilpailukyky ja menestys perustuvat myös alihankkijan kilpailukykyyn (Passila 2005: 

109). Alihankinta vaatii myös tarkkaa kulujen seurantaa, koska tiheämmät toimitukset 

ja pienemmät valmistuserät voivat johtaa siihen, että toimittaja lisää hintoihin syntyneet 

kustannukset tavalla tai toisella. Toisin sanoen haluttu lopputulos kustannusten 

alenemiseen alihankintaprosessin kehittämisessä ei toteudu (Pouri 1997: 189).   

5.1.2 Alihankinta Puumerkki Oy:ssä 
 

 

5.1.2 Alihankkijoiden kyvykkyydet 
 

Alihankkijaa valittaessa ja verrattaessa niitä keskenään täytyy tehdä analyysia 

kyvykkyyksistä. Kun halutaan omiin tarpeisiin sopiva alihankkija, on järkevää valita 

arvioitavat kyvykkyydet tarpeiden mukaan (Vesalainen 2010: 103). Kyvykkyyksiä 

arviointiin voi olla vaikkapa tuotantokyvykkyys, palvelukyvykkyys, 

kumppanuuskyvykkyys ja laatukyvykkyys. Sopiva tapa tähän on systemaattinen 

kyvykkyysanalyysi, johon voidaan soveltaa R-O-T-S-periaatetta. Sen neljä 

kyvykkyyden arvioinnin osa-aluetta ovat: 

1) Resurssit 

2) Osaaminen ja tieto 

3) Toimintatapa tai -periaate, organisoituminen 

4) suorituskykytekijät 
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Resurssien analyysissä tarkastellaan allokointinäkökulmasta resurssien kohdentamista 

tietyn kyvykkyyden rakentamiseen. Resurssinäkökulmasta arvioidaan resurssin 

suorituskykyä ja ominaisuuksia.  

Osaamisen analyysissä tarkastelun kohteena ovat ihmisten ammattitaidosta ja 

organisaation osaamisesta ja tiedosta.  

Toimintaa tarkastelevassa analyysissä seurataan yritykselle kannattavia sekä asiakkaalle 

lisäarvoa tuottavia tehtäviä ja kuinka niihin saadaan resursseja riittävästi. Tähän liittyy 

myös yrityksen toimintaperiaatteita, joilla mahdollistetaan lisäarvon tuottokykyä. 

Tällainen voi olla esimerkiksi puualan yrityksessä valmistuksessa tarvittaviin raaka-

aineisiin varautuminen ja varastointi.  

Suorituskykytekijöitä puolestaan ovat kannattavuus ja asiakastyytyväisyys. 

Kannattavuuteen liittyy oleellisesti sitoutunut pääoma, resurssien käytön tehokkuus ja 

työntuottavuus. Asiakastyytyväisyyteen puolestaan taas hinta, laatu ja toimitusvarmuus 

(Vesalainen 2010: 127).  

Kumppaneiden ominaisuuksista tehdyn kyselytutkimuksen mukaan tärkeimmiksi 

muodostui alihankkijan reagointikyky ja joustavuus. Muita tärkeitä ominaisuuksia 

olivat luotettavuus ja sitoutuminen sekä henkilöstön motivoituneisuus ja sitoutuminen. 

Vähiten merkityksellisiä olivat ICT-hallinta, modernit suunnittelujärjestelmät, laajat 

palveluverkot sekä laaja palvelutarjonta (Vesalainen 2010: 65). 

Alihankintakumppania valittaessa voidaan R-O-T-S-periaatteeseen yhdistää   R-O-T-S 

–kortti, johon arviointi osa-alueet voidaan kirjata. Esimerkki alihankintakumppanille 

suunnatusta kortista löytyy kuvasta 11. 
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Kuva 11. Esimerkki R-O-T-S kortista alihankkijoiden vertailuun (Vesalainen 2010:132) 

 

Alihankkijan valintaprosessiin olisi hyvä liittää myös alihankkijan sijainti ja logistiikka, 

jotka ovat kuljetuskulujen hallinnan ja energiatehokkuuden kannalta tärkeitä 

ominaisuuksia.  

Alihankintaan liittyvät myös tilaajan vastuullisuuslupaukset, jotka liittyvät tuotteiden 

sertifiointiin. PEFC ja FSC ovat metsäsertifiointijärjestelmiä, joiden tarkoitus on 

parantaa ekologista ja taloudellista metsätaloutta koko maailmassa. Näissä 

sertifiointijärjestelmissä puun alkuperä on kyettävä selvittämään koko toimitusketjun 

vastuullisuuden merkiksi.  

 

5.2 Tuotantoa omasta tuotantolaitoksesta 
 

Omaa tuotantolaitosta ei ole välttämätön perustaa kokonaan alusta alkaen 

tuotantotiloineen tai -koneineen. Yrityksellä on mahdollisuus integroitua myös 

yritysoston kautta ja hyödyntää omiin tarpeisiin ostettavan yrityksen osaamisen parhaat 

osat. Samalla voi karsiutua lisäarvoa tuottavaa toimintaa mutta sitä voi hyödyntää myös 

strategisiin tavoitteisiin (Santalainen 2009: 149). Tarvittava tuotantotila tai koneet 

voivat löytyä lopettaneiden yritysten jäljiltä, koska toimialan yrityksiä lopettaa paljon 

vuosittain. Syitä kaikille lopettamisille on vaikea arvioida. Yksi suuri syy lopettamisiin 

on puutuotealan pk-yritysten omistajien ikääntyneisyys ja perillisten vähäinen 

halukkuus sukupolvenvaihdoksiin (Passila 2005: 13). Puuntuoteteollisuudessa 
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lopettaneita yrityksiä oli esimerkiksi vuonna 2016 Puun sahauksen, höyläyksen ja 

kyllästyksen -alatoimialalla 53 kun uusia aloittaneita yrityksiä oli ainoastaan 24 

(Sipiläinen 2014). Näin ollen lopettaneita yrityksiä toimialalla oli 29. Tämän lisäksi on 

olemassa myös yrityksiä, joissa puu on osa käytettävistä materiaaleista kuten vaikkapa 

huonekaluteollisuudessa (Passila 2005: 90).  

Toinen hyötynäkökulma sijainnilla on myös mahdollisen keskittymän tai klusterin 

hyödyntäminen. Porter (1998: 197) esitti klustereista saatavan kilpailuedun olevan 

hyödyksi yritykselle.  Klusteri koostuu hänen mukaansa tietylle alueella keskittyneestä 

ryhmästä yrityksiä, jotka hyötyvät toistensa osaamisesta yhteistyön avulla.  

 

5.3 Oma tuotanto yhdistettynä ERP:iin  ja organisointi 
 

Yhdistämällä omaa tuotantoa joko oman tuotantolaitoksen tai alihankinnan kautta 

voidaan hyödyntää integroinnin mahdollisuuksia myös varastoon tehtävien ostoerien 

optimointiin yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tilausten valvomiseen 

käytettäviä resursseja voidaan tällöin kohdistaa toisaalle. Toisaalta kuljetuskustannuksia 

on valvottava, ettei liian tiheän tilaamisen sekä liian pienien tilausmäärien vuoksi 

kokonaishyöty heikkene (Sakki s. 88).       

Aiemmin alihankintaan liittyvässä osiossa JIT - ”Just on time”  eli suomalaisittain JOT-

ajattelu pohjautuu käsitteenä materiaalin imuohjaukseen (Sakki 2014: 91). Omassa 

tuotannossa on käytettävä imuohjauksen sijaan tuotantomateriaalien tilaamiseen 

liittyvää ennakointimenetelmää työntöohjaus (engl. push-system). Työntöohjauksessa 

materiaali “työnnetään” prosessissa eteenpäin, kun imuohjauksessa materiaalia ohjataan 

imun avulla. Pääasiallinen väline työntöohjauksen suunnitteluun on 

materiaalitarvelaskenta (engl. MRP, materials requirements planning) jota 

hyödynnetään myynnin, varastomäärien sekä tuotteen raaka-ainevaatimusten pohjalta 

(Sakki 2014: 90). Materiaalitarvelaskennan käyttö on sujuvaa, mikäli tuotetaan vain 

tilaustarpeisiin tai tuotanto on jatkuvaa. Mikäli tuotanto ei ole jatkuvaa, niin tarvitaan 

ennusteita tulevasta menekistä, joiden pohjalta tarpeista tehdään oletuksia. 

Materiaalitarveharkinnassa tarkastellaan seuraavia seikkoja: (Sakki 2014: 91) 

 Mitä valmistetaan? (tuote, ennusteet) 
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 Mitä tarvitaan? (työvoima, tuotantokapasiteetti, raaka-aineet) 

 Mitä on olemassa? (nykyinen varastotilanne) 

 Milloin tarvitaan? (tuotannon vaatima aikataulu raaka-ainetilauksineen) 

 

Valmistetaanpa tuotteita joko alihankinnan avulla tai omassa tuotantolaitoksessa, on 

järkevää erottaa strateginen sekä tuotannollinen toiminta omiin organisaatioihin. 

Vaihtoehtona on erillisorganisaatiot, jolloin kehitys, myynti sekä muut yrittäjähenkiset 

toiminnot toimivat omana organisaationa ja tuotanto sekä siihen liittyvät logistiikka ja 

markkinointi omassaan. Toinen keino on laajentaa tuotantoon liittyvän organisaation 

vastuualueeseen myös sen strateginen kehitystyö ja strategiseen ryhmään uusien 

markkinoiden luominen (Ansoff & McDonnell 1990: 253). Kummallakin tavalla 

luodaan niin kutsutut rinnakkaisorganisaatiot. Mitä pidemmälle innovoinnin tarve 

tuotteissa kasvaa, sen monimuotoisemmiksi muuttuvat rinnakkaisorganisaatiot (Ansoff 

& McDonnell 1990: 254). 

 

5.4 Kilpailuun sopeutuminen brändin avulla  

 

Tukkukauppaa käsittelevässä osiossa aiemmin mainittiin tukkukaupan tärkeimmiksi 

asiakasarvoa tuottaviksi tekijöiksi hinta, laatu, toimituskyky ja asiakkaalle syntyvät 

kustannukset (Pouri 1997: 56). Kun toimialalla toimivat yritykset lähentyvät toisiaan 

tuotteilla ja hinnalla niin asiakaspalvelu on tärkeä tekijä asiakaskokemuksen kannalta. 

Markkinoinnin osalta yritysten välillä käytävän kaupan, eli B2B-kaupassa teollinen 

markkinointi eroaa paljolti kuluttajamarkkinoinnista. Suurimpana erona lienee 

asiakkaiden määrä, joita on paljon enemmän kuluttajamarkkinoinnin piirissä. Muita 

tärkeitä eroja on B2B-kaupan ja teollisen markkinoinnin suora kontakti asiakkaaseen, 

B2B-kaupan ostoprosessin monimutkaisuus sekä henkilökohtaisen myynnin suuri 

merkitys B2B-kaupan asiakkaaseen (Salminen 2017) (Kotler 2003: 23). Tärkeää on 

myös tuntea B2B-asiakkaan ostopäätökseentekoon vaikuttavat tekijät sekä myytävän 

tuotteen imago. 
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Kilpailuun sopeutumisessa voidaan ottaa avuksi brändäys. Brändi voi olla tuotemerkki, 

logo tai pakkaus, jolla pyritään erottautumaan muista kilpailevista tuotteista. 

Valmistajan imago ja merkkituotteet ovat kilpailussa hyvin tärkeitä (Pouri 1997: 39). 

Etenkin jos markkinoilla on asiakkaalle useita eri vaihtoehtoja valittavana.   

Yritysbrändi kokemuksella tarkoitetaan tuntemuksia, joita asiakas kokee. 

Digitalisoitumisen vuoksi kilpailuympäristö on samankaltaistunut ja sen vuoksi brändit 

ovat harvoja tapoja erottautua (Storbacka et al 1999: 71). Vahvan yritysimagon 

rakentamiseen tarvitaan tunnuslauseen, logon, värien ja graafisten yksityiskohtien 

yhdistelmää halutun mielikuvan synnyttämiseksi (Kotler 2003: 196). Brändin 

tunnettavuuteen panostaminen on yksi ulottuvuus yrityksen strategisissa valinnoissa 

(Porter 1984: 161) ja auttaa osaltaan kokonaiskuvan hahmottamiseen yrityksen asemasta 

(Porter 1984: 163). Brändin rakentamisessa tulisi kohderyhmän olla reilusti kapeampi 

kuin yrityksen asiakasryhmät ovat, koska laajalle kohderyhmälle brändin rakennus voi 

olla hyvin hankalaa (Storbacka et al 1999: 74).   

Brändin käsite on ollut kehityksen kohteena pääasiassa epäjatkuvissa asiakkuuksissa. 

Pysyvämmissä asiakkuuksissa selvin havaittava brändi on lähinnä yrityksen imago 

(Storbacka et al 1999: 72). Useat alan tutkimukset ovat yhtä mieltä myös yritysbrändin 

vaikutuksesta asiakasuskollisuuteen B2B-kaupassa (Cassia et al 2017: 722) (Kotler 

2003: 196) Kilpailijan ja yrityksen oman brändin aseman jatkuva arviointi liittyvät 

osaltaan myös markkina-analyysin tekemiseen (Lotti 2001: 28). Kotlerin (2003: 196) 

mukaan kuitenkin tärkeintä brändin ja yritysimagon kehittämistä on suoriutuminen 

omalla alallaan.  

 

5.5 Tuotteen positiointi 
 

Positioinnilla tarkoitetaan asiakkaalle syntyviä mielikuvia ja ominaisuuksia tuotteesta, 

joita brändin nimi synnyttää. Mielikuvien syntyyn voidaan vaikuttaa 

markkinointiviestinnällä (Laakso 2003: 150). Muista alan toimijoista poikkeavaa 

tuoteominaisuutta on kutsuttu ainutlaatuiseksi myyntiväittämäksi- ”Unique Sales 

Proposal”. Koska tuottava kaupallinen toiminta vaatii menestyviä tuotteita, on niiden 

hyvistä ominaisuuksista kyettävä viestimään asiakkaille. Viestinnän tulee kertoa, kuinka 

tuote eroaa kilpailijoiden tuotteista ja miksi asiakkaan pitäisi se valita.  
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Pelkästään tuotteen ominaisuuteen keskittyvässä positioinnissa on sekä hyviä että 

huonoja puolia. Mikäli brändiä rakennetaan pelkästään tuotteen ominaisuuksien 

ympärille, ovat ne kilpailijoille helposti plagioitavissa tai todennäköisesti kilpailijat 

lisäävät omien tuotteittensa ominaisuuksiin parempia ominaisuuksia. Hyvä puoli taas on 

se, että tuoteominaisuuksiin keskityttäessä markkinointiviesti ei eksy liian kauas 

tuotteen ympäriltä ja menetä näin ollen tehoaan.  

Ennen yrityksen brändäystä tuotekonseptin olisi oltava hyvin suunniteltu ja testattu 

(Lotti 2001: 84).  Samoin ominaisuudet tuotteelle tulisivat olla harkittuja ja toimivia. 

Tuotteen ominaisuuksien tulee olla myös asiakasta puhuttelevia ja ominaisuuksien on 

hyvä olla helposti ymmärrettäviä. Tuotteeseen onnistuneesti liitetty ominaisuus on 

vahvuus, koska kilpailijoilla on hankala ottaa samaan ominaisuutta oman tuotteensa 

markkinointiin (Laakso 2003: 167).            

 

 
 

5.6 Vastuullisuus 
  

Normaalin asiakasmarkkinoinnin lisäksi on mahdollista tuoda esille brändiin tai 

toimintaan liittyviä asioita yrityksen julkaisemien julkisten tiedotteiden tai julkisella 

tiedottamisella omien kotisivujen kautta. Alla kuvassa 12. esimerkki 

Verkkokauppa.com:in (2019) vuosikertomuksesta, jossa tuodaan esille kierrätyksessä 

sekä energiankulutuksessa saavutetut tulokset. Tässä yhteydessä raportissa painotettiin 

saavutuksia tuloksekkaasta ympäristö- ja energiatyöstä, kierrätysvolyymin kasvusta, 

uusiutuvan energian käytöstä sekä energiantehokkuuden parantamisesta.  
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Kuva 12. Kierrätys ja sähkönkulutus 2018 vuosikertomuksessa, Verkkokauppa.com 

2019 s.14 

 

Kuva 13. Vastuullisuus ja henkilöstön avainasioita 2018 vuosikertomuksessa, 

Verkkokauppa.com 2019 s.14 

 

Vastuullisuuden näkökulmaa lähestyttiin samaisessa vuosikertomuksessa henkilöstön 

kehityksen, kehittämisen ja ominaisuuksien kautta. Painotuksena käytettiin 

henkilökunnan määrän kasvua ja monipuolistumista sekä henkilöstön arvoja ja 

sitoutuneisuutta kuten myös sisäisiä urapolkuja yrityksessä. Kuvassa 13. näkyy 

puolestaan yritysjohdon ja henkilöstön näkemysten pohjalta luodut yrityksen arvot, 

joiden kerrotaan kuvaavan perustaa henkilöstön tekemälle työlle. Näiden arvojen 

kerrotaan olevan myös ytimenä yhtiön visioon, tavoitteisiin ja strategiaan.  

Stora Enso (2018) sen sijaan nosti vuosikertomuksessaan asioita hieman eri tavalla. 

Yhtiö on globaalisti toimiva metsäteollisuusjätti, jolla on tehtaita monissa eri maissa. 

Vastuullisuutta korostettiin ihmisoikeuksien, raaka-ainetoimittajien ja liiketoiminnan 

eettisyyden, metsien ja maankäytön sekä hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen kautta. 

Vuonna 2020 (Stora Enso) vastuullisuus oli otettu osaksi strategiaa. Erona aiempaan 

vuosikertomukseen (kuva 14.) on liiketoiminnan eettisyys, joka oli siirretty sosiaalisen 
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ohjelman alle ja hiilidioksidipäästöt oli muutettu ympäristöohjelman alle, joka sisältää 

luonnonvarojen vastuullisen käytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan. Taloudellisen 

ohjelman alla on asiakkaiden vastuullisuuden edistäminen sekä raaka-ainetoimittajien 

vastuullisuus valintakriteerinä. Eli voi huomata kuinka vastuullisuuden määritelmää on 

kehitetty.  

     

Kuva 14. Vastuullisuus, Stora Enso 2020. 

 

  

 

5.7 Massaräätälöinti 
 

Moderni teknologia mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen 

prosessia ja tuotteita moduloimalla. Yritys voi toimia kustannustehokkaasti, mutta 

samalla valmistaa asiakkaille räätälöityjä ratkaisuita (Hannus 2004: 14). Yleisimmät 

tavat lähestyä markkinoiden ja tuotannon välistä suhdetta ovat uniikki käsityö ja 

massatuotanto. Uniikki käsityö valmistaa asiakkaille ainutlaatuisia tuotteita, joiden 
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tuottaminen usein vie aikaa ja hinta tuotteelle on korkea. Päinvastainen tapa valmistaa 

tuote tai palvelu asiakkaalle on massatuotanto. Massatuotannon avulla tuote 

valmistetaan suurissa erissä tehokkaasti ja näin ollen sen hintaa saadaan alemmaksi. 

Massatuotannossa tuotteet ovat vakioituja ja keskitytään tuottamaan pitkiä sarjoja. 

Näiden tuotantotapojen väliltä löytyy myös etenkin massatuotantoa hyödyntävä 

tuotantotapa massaräätälöinti (Ahoniemi 2007: 15).  

Massaräätälöinnillä tarkoitetaan yksilöllisiä tuotteiden valmistamista massatuotantoa 

hyödyntämällä. Massatuotettu tuote tai palvelu voidaan jalostaa asiakkaan yksilöllisiin 

tarpeisiin erillisissä toimintojen avulla. Tällainen on esimerkiksi uusien henkilöautojen 

myynti asiakkaan valitsemilla lisävarusteilla, asiakkaalla on mahdollisuus tällöin valita 

valmiista lisävarustevalikoimasta tarvitsemansa lisävarusteet. Auton valmistaja 

hyödyntää tehokasta massatuotantoa auton tuotannossa ja erillisessä tuotantovaiheessa 

lisätään valitut lisävarusteet. Lisävarusteiden myynnistä saadaan erillinen hinta tai 

asiakas voi mieltää ne myös kokonaisuutena koko ostopäätökseen. Asiakas myös voi 

ostovaiheessa päättää ovatko lisävarusteet niiden hinnan arvoisia ja onko mahdollisen 

toimitusajan pidentyminen sen arvoista.     

 

Kuva 17. Tuotteen tai palvelun ja prosessin muuttamiseen perustuvat lähestymistavat 

(Ahoniemi 2007: 15). 

Periaatteena on yksittäistuotannon monipuolisten tuotemahdollisuuksien ja 

massatuotannon tehokkuuden hyödyntäminen Tuotteen on täytettävä asiakaskohtaiset 



65 
 

 

vaatimukset mutta valmistettuna lähes yhtä tehokkaasti kuin massatuotannossa. 

Lähtökohtana massaräätälöinnissä on asiakaslähtöisyys, toisin sanoen vastata 

yksilöllisiin asiakastarpeisiin valmistettavista palveluista tai tuotteista. Asiakkaat 

hyötyvät massaräätälöinnistä kasvavasta ja enemmän mahdollisuuksia tuottavasta 

tuotevalikoimasta (Logistiikan maailma 2020). Massaräätälöinnillä on mahdollista 

parantaa yritysten ja toimialojen kilpailukykyä tuotetarjonnan kasvaessa sekä tuotteen 

kannattavuuden parantuessa (Ahoniemi 2007: 17).  

 

Kuva 18. Massaräätälöinnin avulla yhdistetään massatuotannon tehokkuus ja 

yksittäistuotannon tuotevariaatiotaso (Ahoniemi 2007: 17).  

 

Teollisessa massatuotannossa voidaan tehokkaiden tuotantolinjojen läheisyyteen luoda 

pienempiä tuotantoyksiköitä, joissa tuotteita voidaan yksilöllisemmin räätälöidä 

häiritsemättä varsinaista massatuotantoa. (Ahoniemi 2007: 32). Toinen yleistynyt tapa 

on valmistaa massaräätälöity lopputuote verkostoja hyödyntämällä esimerkiksi 

alihankintaa hyödyntämällä. Verkostojen avulla resurssitarvetta voidaan vähentää 

jalostusvaiheissa ja hyödyntää verkostojen asiantuntemusta sekä osaamista. Haasteena 

verkostojen käytössä on tuotantoketjun kontrollointi. Tuotteiden siirto ja epäluotettava 

kumppani voivat viivästyttää toimitusaikoja sekä lisätä lopputuotteen 

omakustannushintaa (Ahoniemi 2007: 57). 



66 
 

 

Haasteena massaräätälöintiin on selvittää markkinoilta tuotteiden kysyntä ja onko 

räätälöidyille tuotteille tarvetta. Asiakkaiden tarpeiden selvittämiseen voidaan 

hyödyntää koko palveluketjua ja sen eri osien keräämää asiakastietoa.  

Tärkeää on myös löytää räätälöidylle tuotteelle sellainen hinta-asetanta ja yksilöinnin 

taso, josta asiakas on valmis hyväksymään standardituotetta korkeamman hinnan ja 

pidemmän toimitusajan. Tähän olisikin hyvä löytää sopivia argumentteja asiakkaan 

vakuuttamiseen räätälöidystä tuotteesta saatavasta lisäarvosta. Räätälöinti vaatii myös 

eri jalostusvaiheita, jotka vaikuttavat toimitusaikaan ja siksi niiden tunteminen on 

tärkeää toimitusvarmuuden säilyttämiseksi.  

Käytännön haasteita voi puolestaan syntyä tuotekehityksen ja suunnittelun kasvavista 

vaatimuksista sekä hyvin monipuolisen osaamisen tarpeesta. Myynnin ja markkinoinnin 

on osattava omalta osaltaan rajoittaa yksilöinnin määrää, ettei aliteta tietoisesti 

asiakkaan odotuksia.   

Puutuoteteollisuudessa hyödynnetään laajasti massaräätälöintiä. Massatuotannossa 

valmistettavaa sahatavaraa jalostetaan eri muotoihin myöhemmissä tuotantovaiheissa. 

Suurin muutos onkin meneillään suurien valmistajien keskittyessä tehokkaaseen 

vakiotuotteiden valmistukseen ja samalla luopuessaan omista jatkojalostusyksiköistään. 

Jatkojalostus onkin siirtynyt enemmän joko alihankintaverkostojen suuntaan, tai 

kokonaan erillisille toimijoille, jotka ostavat vakiotuotteita ja myyvät ne jalostettuna 

eteenpäin.  
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6.TUTKITTAVAT TUOTERYHMÄT 
 

6.1 Pre-cut ja Cut to Size –tuotteet 
 

Pre-cut-järjestelmä on puolestaan Suomessa yleisesti käytetty rakentamisjärjestelmä 

(Laitinen 1995: 57). Tällainen ajattelu voi vaatia tilaajalla totuttuun toimintakulttuuriin 

muutosta (Laitinen s.60). Pre-cut-järjestelmä asemoituu paikalla rakentamisen ja 

elementtirakentamisen välimaastoon (Siikanen 2016: 327).  Samalla se määrittää 

kuuluuko tuote välijalosteteollisuuden vai jatkojalostusteollisuuden piiriin. Mikäli pre-

cut-tuote myydään suoraan rakentajalle tai paikalla rakentamiseen, kuuluu se 

jatkojalostustuotteiden piiriin, koska kyseessä on niin sanottu lopputuote. Tuote kuuluu 

sen sijaan välijalostuksen piiriin, mikäli tuote on B-to-B-kauppaa ja vasta osa tulevaa 

lopputuotetta, kuten pre-cut-osien käyttö puuelementeissä (Passila 2005: 35). 

Teollisessa rakentamisessa puuelementtitehtaat käyttävät myös varsin paljon pre-cut-

tuotteita. Elementtivalmistuksessa on yleensä kyse pitkistä tuotantosarjoista ja 

vakioiduista tuotteista. Seuraavaksi luetelluissa puuelementtijärjestelmissä kaikkien 

järjestelmien runko valmistetaan pre-cut-tuotteilla.  Suomessa on 

elementtirakentamisessa käytetty pienelementtijärjestelmää, suurelementtijärjestelmää, 

pilaripalkkijärjestelmää sekä tilaelementtijärjestelmää.  

Pienelementtijärjestelmän (pienlevyjärjestelmä) käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi 

suuren elementti ja elementtisaumojen vuoksi (Siikanen 2016: 327).  

Suurelementtijärjestelmä (suurlevyjärjestelmä) on puolestaan menestynyt hyvin. 

Suurelementtijärjestelmää käytetään yleisimmin asuinpien-, luhti- sekä rivitaloissa. 

Lisäksi suurelementtirakenteita käytetään teollisuus-, tuotanto, myymälä ja 

koulurakennusten ulkoseinissä (Siikanen 2016: 327).  

Pilari-palkkijärjestelmässä käytetään runkorakenteessa puisia pilareita sekä palkkeja, 

jotka ovat teollisesti esivalmistettuja. Pilari-palkkijärjestelmää käytetään Suomessa 

yleisimmin pientaloissa, hallirakennuksissa sekä puukerrostaloissa.  

Tilaelementtijärjestelmässä rakennus on tehtaalla valmistettu pystysuoriksi 

viipalemaisiksi osiksi, jotka liitetään rakennuspaikalla yhteen. Rakennuksen pystytys 

tällä järjestelmällä voi tapahtua nopeimmillaan vuorokaudessa.  Käyttökohteina 
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tilaelementtijärjestelmälle ovat yleisimmin asuinpientalot, tilapäiskoulut sekä työmaa-

asuntolat ja toimistot (Siikanen 2016: 331) 

 

6.2 Sisäverhoustuotteet 
 

Sisäverhoustuotteet kuuluvat muotohöylättyjen lautojen tuoteryhmään. Näiden 

tuotteiden käyttölape on sileähöylätty ja vastakkainen lape karkeahöylätty (Puulehti 

2017).   Sisäverhoustuotteita käytetään rakennusten sisäpuolisten tilojen verhoiluun. 

Puulajeina yleisimmät ovat kuusi ja mänty. Saunatuotteissa myös leppä ja haapa ovat 

varsin yleisiä, mutta raaka-aineet joudutaan tuomaan pääasiassa Baltiasta Suomeen ja 

tämän vuoksi myös tuotantokin tapahtuu käytännössä ulkomailla. Yleisimpiä kuusesta 

ja männystä valmistettuja sisäverhoustuotteita ovat muotoon höylätyt laudat sekä listat. 

Nimikkeellisillä muotoon höylätyillä tuotteilla tarkoitetaan kirjainlyhenteellä 

ilmoitettavaa höyläysprofiilia jonka mitat voivat vaihdella valmistajasta riippuen 

(Puulehti 2017).  

 

 

6.3 Ulkoverhoustuotteet 
 

Ulkoverhouslaudat kuuluvat sisäverhoustuotteiden tapaan muotohöylättyjen lautojen 

tuoteryhmään. Muotohöylätyllä tarkoitetaan suorakaiteesta poikkeavaa profiilia. 

Ulkoverhoustuotteissa käyttölape on yleisimmin hienosahattu, mutta käyttölape voi olla  

 

6.5 Konseptisuunnittelu 
 

Tuotteet ovat osaltaan yrityksen osaamisen ilmentymiä (Storbacka et al 1999: 155). 

Ennen varsinaista tuotteen kehitystä tehdään konseptisuunnittelu, jossa hahmotellaan 

kehitettävää tuotetta. Tuotteen teknisten ominaisuuksien, rakenteen tai visuaalisen 

ilmeen kehittäminen etenee tuotekehittelyssä vaiheittain. Tuotekonseptihankkeissa 

voidaan hahmotella sen sijaan tuotteiden yhteyteen liiketoimintayhteyksiä. 

Konseptihanke ei johda valmiiseen tuotteeseen vaan siinä keskitytään hahmottamaan 
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vaihtoehtoisia tuotantotapoja, uusia markkinoita sekä brändin kehittämiseen ja 

mainontaan sopivaa tukimateriaalia. Kokonaisen tuotteen kehittämistä tehdään 

tuotekonsepteina ja tuotteen tiettyä ominaisuutta kehitetään osakonsepteina (Kokkonen 

et al 2005: 17).  

Tuotekonseptin ja tuotteen kehityksessä on kaksi osa-aluetta (kuva 25). Ensimmäinen 

osa-alue on tuotteen käyttökonteksti (use context), joka käsittelee tuotteen 

käytettävyyteen ja käyttötarpeeseen liittyviä ominaisuuksia. Toinen kehityksen osa-alue 

puolestaan on tuotteen fyysinen toteutus (design context), jolla kehitetään tuotteen 

ominaisuuksia. Innovaatiot syntyvätkin joko käyttökontekstin tai tuotteen 

ominaisuuksien kehittämisen ja valmistuksen yhteydessä (Kokkonen et al 2005: 21). 

Konseptointiin käytettävä aikajänne vaihtelee konseptointityypistä. Ratkaiseva 

konseptointi tapahtuu 0-2 vuoden välillä ja tulevaisuuteen tähtäävä visioiva konseptointi 

yli kymmenen vuotta (kuva 26).   

 

 Kuva 25. Tuotteen käyttökonteksti ja fyysinen toteutus (Kokkonen et al 2005: 22)   
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Kuva 26. Konseptikategoriat (Kokkonen et al 2005: 20)   

Tuotteen markkinapotentiaalin arviointia voidaan tehdä hyödyntämällä tämän hetkisten 

markkinoiden ja tuotemarkkinoista saatavia tietoja. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten 

kehityksen ymmärtäminen teknologiakehityksen lisäksi auttavat tulevaisuuden 

konseptien kehittämisessä (Kokkonen et al 2005: 106). Yrityksen menestykseen 

vaaditaan usein osaamista ennustamisesta asiakkaiden ja talouselämän kehityssuunnasta 

(Kotler 2003: 24). Silti liikaan tuotekeskeisyyteen panostaminen voi aiheuttaa joidenkin 

asiakassegmenttien unohtamisen ja menettämisen, koska heidän tarpeensa voivat olla 

erilaisia (Kotler 2003: 10). Kulttuuri riippuu kuitenkin paljon organisaatiosta. Jos 

organisaatio on pitkälti tuotepohjainen, niin koko yrityksen ohjaus perustuu tuotteiden 

varaan. Organisaation perustana tulisikin olla asiakkaat, jos yritys haluaa olla 

asiakaslähtöinen. Tärkeää olisikin löytää yritykselle sopiva tasapaino tuotekeskeisyyden 

ja asiakaslähtöisyyden väliltä (Storbacka et al 1999: 154-155).  

 

 

6.8 Forecon-tilastojen analysointi 
 

Forecon Oy tekee tilauksesta PuuInfo Ry:lle vuosittain tilastoja kotimaisesta puun 

käytöstä sekä puurakentamisesta. Forecon Oy on erikoistunut kotimaisen 
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rakennusmarkkinan tilastointiin ja analysointiin. Tietoa on heiltä saatavilla eri 

rakennusalan toimijoille avuksi arvioinnissa rakentamisen kehityksestä ja tulevan 

ennakointiin. Puutuotealan toimijoiden joka vuotisessa puupäivä-tapahtumassa 

Foreconin tekemät tilastot ja ennusteet on esittänyt useiden vuosien ajan neuvonantaja 

Pekka Pajakkala. Foreconin julkaisemat tilastot ovat puutuotealan eri toimijoille tärkeitä 

apuvälineitä, koska puutuotteiden sekä puurakentamisen tilastoja ei ole muuten 

juurikaan saatavilla.   

Tässä työssä Foreconin tilastot ovat tärkeä apu kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

Työssä tutkittavien tuoteryhmien menekkejä ei voida suoraan lukea Foreconin tilastoista 

mutta arviointi tuotteiden nykyisestä ja tulevasta käytöstä on helpompaa tilastojen 

avulla. 
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