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Työn tavoitteena on tutkia sijoittajan näkökulmasta Sprouts Farmers Market nimisen 
yrityksen erilaisia tapoja tuottaa arvoa omistajilleen. Yritys toimii Yhdysvalloissa 
vähittäistavarakaupan markkinalla keskittyen luomutuotteiden myyntiin.  Lisäksi tutkitaan 

yhtiön toimintaympäristöä, kilpailuetuja, riskejä sekä taloudellista tilannetta ja 
kannattavuutta. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Käytetyn kirjallisuuden apuna on 
hyödynnetty yrityksen julkaisemia materiaaleja sekä dataa toimialan kehityksestä ja 
tulevaisuuden suunnista. 

Aluksi analysointiin yhtiön toimintaympäristöä PESTEL työkalun sekä Porterin viiden 
voiman mallin avulla. Tämän jälkeen tutkittiin yrityksen strategiaa sekä analysointiin 
kilpailuetuja VRIO analysointikehystä soveltaen. Työn lopuksi tarkasteltiin yrityksen riskejä 
riskimatriisia hyödyntäen sekä tutkittiin yhtiön kannattavuutta tilinpäätösinformaation 
avulla.   

Työssä on saatu selville arvonluonnin perustuvan pääosin uusien myymälöiden 
rakentamiseen. Myös omien osakkeiden ostot markkinalta on havaittu yhtiön tavaksi luoda 
arvoa omistajillensa. Markkinadatasta on nähty verkkomyynnin osuuden räjähdysmäinen 
kasvu vuoden 2020 aikana sekä kuluttajien kasvaneet preferenssit terveellisiä tuotteita 
kohtaan. Yrityksen kilpailuetuna markkinalla on sen luomutuotteisiin keskittyvä brändi. 
Väliaikaseksi kilpailueduksi on havaittu luomutuotteiden myynti, mutta suurempien ketjujen 
lisätessä niiden tarjontaa, kilpailuetua ei voida kutsua kestäväksi. Yrityksen taloudellinen 
tilanne on vakaa kannattavuuden, pääomarakenteen sekä maksukyvyn osalta. Yritys pystyy 
rahoittamaan investoinnit kasvuun sekä selviämään rahoituksellisista tarpeistaan 
orgaanisesti liiketoiminnan rahavirroilla. 
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1 Johdanto 
 

 

Tämän kappaleen alussa pohditaan kulujen vaikusta sijoittamisesta saataviin tuottoihin sekä 

sitä, miksi yritysten analysointi on tärkeä aihe. Tämän jälkeen esitellään työn tavoite, 

tutkimuskysymykset ja rajaukset. 

 

1.1 Sijoittamiseen liittyvät kulut 

 

Sijoittaminen nähdään vain rikkaille kuuluvana etuoikeutena. Matalatuloisimmilla ei ole 

mahdollista sijoittaa tuhansia taikka kymmeniä tuhansia euroja varallisuuden 

kartuttamiseen, rahoja tarvitaan elämän muilla osa-alueilla. Pienillä pääomilla sijoittaminen 

nähdään turhana, koska tuottojen luullaan olevan hyvin mitättömiä. Asia ei kuitenkaan ole 

näin, jopa pienemmillä summilla voi saada tuntuviakin tuottoja korkoa korolle ilmiön 

vuoksi. 

Kuvasta 1 nähdään 50 vuoden ajalta karttuvan sijoitusvarallisuuden arvo, jos henkilö 

sijoittaa 100 euroa kuukaudessa ja sijoituksilla on 7 % vuotuinen tuotto. Tuotto-odotus on 

hyvinkin saavutettavissa oleva. Esimerkiksi S&P 500 indeksi, joka seuraa Yhdysvalloissa 

toimivien 500 suurimman yrityksen arvoa, on tuottanut vuodesta 1957 vuoteen 2018 

välisenä aikana noin 8 % vuosittain (Maverick 2021). Sijoitettuna varallisuus olisi noussut 

noin 500 000 €:n. Jos säästöt olisi sijoittamisen sijaista laitettu pankkitilille, varallisuus olisi 

50 vuoden kuluttua 60 000 €. Summa on huomattavasti pienempi, mitä sijoittamista 

hyödyntämällä olisi kartutettu. 
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 Kuva 1. Sijoitusvarallisuuden tuotot verrattuna nollakorollisen pankkitilin tuottoon 

(Pörssisäätiö 2021)  

Sijoituksiin liittyvät kulut voivat syödä hyvinkin paljon sijoittajien tuotoista. Kuvasta 2 

nähdään, kuinka vain 1,5 %:n kuluista sijoittaja saattaa menettää jopa monia kymmeniä 

tuhansia euroja kymmenen vuoden aikana. Pidemmällä aikavälillä menetetty summa kasvaa 

eksponentiaalisesti, joten hyvinkin maltillisten kulujen maksaminen ei ole järkevää. 

Varsinkin rahastosijoittajalla kulut voivat nousta jopa muutamiin prosentteihin hoitokulujen 

osalta. Kyseisiä kuluja ei yksittäisiä yrityksiä ostettaessa tarvitse sijoittajan maksaa.  

Kuva 2. Kulujen vaikutus tuottoihin (Sijoittaja.fi 2021) 
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Analysoimalla potentiaalisia sijoituskohteita, sekä tekemällä sijoituspäätöksiä analyysin 

perusteella huomataan, onko liiketoimintaan kannattavaa (Seppänen 2011, s. 9) ja onko 

siihen järkevää sijoittaa. Tällöin on myös mahdollista löytää yrityksiä, jotka tuottavat 

enemmän kuin vertailuindeksi, jolloin vuotuiset tuotot voivat olla hyvinkin paljon suurempia 

verrattuna rahastosijoittajaan. 

Yrityksen analysointiin liittyvää teoriaa löytyy kattavasti. Saatavilla on sekä laajasti aihetta 

käsitteleviä teoksia, että tiettyä analyysin vaihetta tarkasti käsittelevää teoriaa. Analysointia 

kokonaisuutena käsittelevät teoriat ovat pysyneet vuosien varrella suhteellisen 

muuttumattomina. Tärkeänä on pidetty ja pidetään edelleen liiketoimintaympäristön, 

strategian ja kilpailuetujen, riskien sekä tilinpäätöksen analysointia. Laajemmassa kuvassa 

yrityksiä analysoidaan yhä kyseisiä osa-alueita hyödyntäen. Uusin teoria aiheeseen liittyen 

löytyy tiettyä analysoinnin vaihetta tarkasti käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista. Näiden 

avulla huomataan, millaiset asiat vaikuttavat analysointiin ja mitä pitäisi ottaa huomioon 

yritysten analysoinnissa 2020-luvulla. 

 

1.2 Työn tavoite, tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 

 
Työn tavoitteena on selvittää Sprouts Farmers Market, Inc. (jatkossa yrityksestä käytetään 

nimeä Sprouts Farmers Market tai Sprouts) yrityksen kykyä luoda arvoa omistajilleen 

sijoittajan näkökulmasta. Tarkoituksena on analysoida yrityksen liiketoimintaympäristöä, 

sen strategiaa ja riskejä sekä yhtiön tilinpäätöstä. Lyhyesti tutustutaan myös muutaman 

suurimman kilpailijan mahdollisiin kilpailuetuihin sekä niiden strategisen suunnan 

painopisteisiin.  

Työn pääkysymys on seuraava: 

- Millä tavoin yritys kykenee luomaan arvoa omistajilleen? 

Pääkysymystä tukevat osakysymykset ovat: 

- Millaiselta näyttää yhtiön toimintaympäristö yrityksen kasvun kannalta? 

- Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut? 

- Millainen on yrityksen taloudellinen tilanne? 
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Tutkimus toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jotta aiheesta saadaan 

mahdollisimman laaja kokonaiskuva. Kirjallisuuskatsaus on menetelmä, jossa tutkitaan, 

tiivistetään ja arvioidaan olemassa olevaa julkaistua aineistoa alasta, johon työ liittyy (Fink 

2014, s. 3). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan aihetta laaja-alaisesti ilman 

suurempia sääntöjä, siitä käytetään myös nimitystä yleiskatsaus. Tutkimuskysymykset ovat 

laajoja, jolloin aiheesta saadaan laajempi ymmärrys ja käsitys. (Salminen 2011, s. 6)  

 

1.3 Työn rakenne ja rajaus 

 

Työssä tarkastellaan Sprouts Farmers Market nimistä yritystä. Sprouts toimii Yhdysvalloissa 

päivittäistavarakaupan markkinalla, sen niche on luomu- sekä terveystuotteiden myynti 

jakelukanaviaan pitkin. Yrityksen brändi keskittyy vahvasti luomutuotteisiin, joita 

myymällä yritys pyrkii oleman markkinalla nähdyn trendin aallonharjalla. Tällä hetkellä 

yhtiöllä on 363 kauppaa eri puolilla USA:a sekä verkkokauppa, jonka kautta kuluttajat 

voivat tilata tuotteita koteihinsa (Sprouts Farmers Market 2021a).  

Yritys on valittu kahdesta eri syystä, markkinalla tapahtuvan muutoksen sekä yhden 

liiketoimintayksikön takia. Koronapandemian aikana markkinalla tapahtuva kasvu verkko-

ostoksissa kiihtyi entisestään, useiden vuosien kasvu nähtiin vuoden 2020 aikana (Aull, 

Perkins, Kohli & Marohn 2021a). Yksi liiketoimintayksikkö toisaalta helpottaa 

kokonaiskuvan saamista yrityksen liiketoiminnasta sekä luo mahdollisuuden laajemmalle 

analyysille.  

Rajauksena on lisäksi vuosien 2018–2020 tilinpäätökset, sekä vuoden 2021 

puolivuosikatsaus. Rajaus alkaa vuodesta 2018, koska työhön haluttiin mukaan myös 

vanhan strategian tilinpäätöksiä sekä taloudellisia lukuja ajalta ennen koronapandemiaa. 

Tämä mahdollistaa tarkastelun uuden strategian ja koronapandemian vaikutuksista 

taloudellisiin lukuihin. Jokaisen luvun alussa on lyhyt kappale seuraavaksi analysoitavan 

aiheen teoriasta. Analysoinnin lomassa, omaa analyysiä täydennetään alan viimeisimmillä 

tutkimuksilla sekä datalla. Työ on jaettu viiteen osaan: 

- Toimintaympäristön analysointi: PESTEL työkalun avulla analysoidaan yrityksen 

makroympäristöä. Lisäksi tarkastellaan markkinaa ja kilpailutilannetta Porterin 

viiden voiman työkalua hyödyntäen. 
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- Strategian analysointi: Tarkastellaan yrityksen strategisia painopisteitä ja 

analysoidaan niiden sopivuutta markkinatrendeihin. VRIO viitekehyksen avulla 

tutkitaan yrityksen sekä sen muutaman suurimman kilpailijan kilpailuetuja. 

- Riskien analysointi: Riskianalyysissä listataan yrityksen suurimpia riskitekijöitä, 

sekä tarkastellaan niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta yrityksen liiketoimintaan 

riskimatriisin avulla. 

- Tilinpäätöksen analysointi: Tarkastellaan taloudellisten lukujen kehitystä sekä 

toiminnan kannattavuutta. 

- Synteesi ja johtopäätökset: Nivotaan analyysi yhteen SWOT työkalun avulla sekä 

vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Työssä tarkastellaan toimintaympäristöä, strategiaa, riskejä ja tilinpäätöksiä, koska yrityksen 

liiketoiminnasta halutaan muodostaa mahdollisimman laaja kuva. 
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2 Toimintaympäristö 
 

 

Toimialan analysoinnissa tärkeimmät kysymykset ovat: onko toimiala houkutteleva ja onko 

siellä mahdollista hankkia kilpailuetua (Seppänen 2011 s. 27). Analysoinnissa on 

kiinnitettävä myös tarkkaa huomiota markkinan trendeihin, esimerkiksi makrotaloudellisiin, 

sosioekonomisiin- ja teknologisiintrendeihin (Seppänen 2011 s. 33). Näitä ovat esimerkiksi 

kulutuskäyttäytymisen muutos, taloudellisen tilan muutos tai uusi alaa disruptoiva 

teknologia.  

Toimialan analysointiin on valittu PESTEL Political, Economic, Social, Technological, 

Environmental, Legal) työkalu, joka sopii hyvin yritysten toimintaympäristön erityisesti 

makroympäristön tarkasteluun. Työkalun avulla on mahdollista hahmottaa 

liiketoimintaympäristön nykytilaa sekä huomata tulevaisuuden trendejä (Yüksel 2012, s. 

53). Toimialassa vaikuttavat poliittiset- taloudelliset-, sosiaaliset-, teknologiset-, 

ympäristöön- ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät, joihin yritys kykenee vaikuttamaan vain 

vähissä määrin (Juuti, Laukkanen, Puusa & Reijonen 2013, s. 36). Näitä elementtejä 

tarkastelemalla saadaan laaja kuva yrityksen toimintaympäristöstä, siihen vaikuttavista 

tekijöistä sekä markkinaan vaikuttavista trendeistä. On myös tärkeää huomata, että nämä 

tekijät ovat usein riippuvaisia toisistaan (Johnson, Scholes & Whittington 2007, s. 65). 

PESTEL analyysia tukevaksi malliksi on valittu Porterin viiden voiman työkalu, joka sopii 

hyvin yrityksen kilpailutilanteen ja toimintaympäristö tarkasteluun. Työkalu edistää 

PESTEL mallin analyysiä painottuen enemmänkin kilpailutilanteeseen sekä toimialaan. 

Mallissa analysoidaan viittä voimaa, jotka vaikuttavat tutkittavaan yritykseen: uusien 

tulokkaiden uhka, asiakkaiden neuvotteluvoima, toimittajien neuvotteluvoima, korvaavien 

tuotteiden uhka ja kilpailu nykyisten toimijoiden välillä (Johnson, Scholes & Whittington 

2009, s. 30). Jotta toimialan olisi houkutteleva, yritykseen vaikuttavien voimien tulisi olla 

mahdollisimman pienet (Porter 2008b, s. 80). 

Analysoinnissa tulisi tunnistaa suurimmat yritykseen vaikuttavat voimat ja keskittyä niihin. 

Kyseisten voimien tunnistamisen avulla voidaan nähdä yritys kyseisten voimien vaikutusten 

alaisena ja havaitsemaan millaisilla kilpailueduilla se pyrkii mahdollisesti vaikuttamaan 
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niihin. Yrityksen strategian tulisi vastata suurimpiin näistä viidestä voimasta. (Porter 2008b, 

s. 80). 

 

2.1 Makroympäristö 
 

Makroympäristöllä tarkoitetaan kansantalouden kokonaisuutta (Investopedia 2021), se 

vaikuttaa kaikkiin kansantaloudessa toimiviin yrityksiin. Makroympäristön analyysissä 

tarkastellaan taloutta laajasta näkökulmasta. Kuvasta 3 nähdään Sprouts Farmers Marketin 

makroympäristön trendejä. 

 

Verkkokauppa 

Yksi suurimmista vähittäistavarakaupan markkinatrendeistä on kuluttajien siirtyminen 

verkkoon (Howard, Horst, Orndoff & Schottermiller 2016. s.3). Vuoden 2020 alkukesästä 

verkkokaupan osuus ruoan myynnistä oli 10 % – 15 % välillä ja tiheästi asutuilla 

kaupunkialueilla jopa 20 % koko myynnistä (Aull et al. 2021a). Tulevaisuudessa kuluttajat 

haluavat yhä vähemmän käydä itse kaupoissa, he odottavat kauppojen tekevän tuotteiden 

keräämisen sekä kuljettamaan tilatut tuotteet heidän kotiovellensa (Howard et al. 2016. s.3). 

Ruoan verkkokauppa on vähittäistavarakaupan tulevaisuus ja yritykset investoivatkin siihen 

pysyäkseen kasvussa. Ruuan verkkokaupan myynnin on ennustettu kasvavan 66 % vuosien 

2021 ja 2024 välisenä aikana (Statista 2021a). Kivijalkakaupoillakin on omat vahvuutensa 

verkkokauppoja vastaan (Wessel & Christensen 2021 s. 64; Aull et al. 2021a), esimerkiksi 

halvempi hinta toimitusmaksujen jäädessä hinnasta pois. Täten yritysten tulee myös 

keskittyä kivijalkakauppojen kehittämiseen. 

 

Kulutuskäyttäytyminen 

Toisena trendinä ruuan päivittäistavarakaupoissa on ihmisten asenteiden muutos 

epäterveellisiä ruokia kohtaan sekä mielenkiinnon kasvaminen terveelliseen elämäntapaan. 

Myös kuluttajien kasvaneet preferenssit tuotteiden laatua ja hintaa kohtaan ovat positiivinen 

muutos niche tuotteita myyvän Sprouts:n kannalta (Howard et al. 2016. s. 16). Vuodesta 

2016 lähtien luomutuotteiden myynti on kasvanut noin 7,5 %:n vuosivauhtia (Statista 
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2021b). Luomutuotteet kiinnostavat ihmisiä, mikä näkyy suoraan tuotteiden myynnin 

kasvussa. Luomutuotteiden osuus koko ruuan myynnistä oli 2019 vain 5,8 % (Organic Trade 

Association 2021a). Kasvuvaraa löytyy siis vielä runsaasti luomutuotteiden myynnin ollessa 

suhteellisen pieni osa koko ruuan myynnistä.  

Luomutuotteiden myynnin positiivinen trendi on kiihtynyt koronaviruksen takia, kasvua on 

odotettavissa myös tulevaisuudessa. Koronavirus on saanut ihmiset ajattelemaan terveyttä, 

jonka myötä kiinnostus terveellisempää ruokaa kohtaan on kasvussa (Aull et al. 2021a). 

Markkinoilla on havaittavissa vahva kehityssuunta kohti terveellisempiä vaihtoehtoja. Tästä 

on suoraan hyötyä Sprouts Farmers Marketin tapaisten luomutuotteiden sekä terveyttä 

edistävien valmisteiden myyjille. 

 

Covid-19 

Koronan vaikutus päivittäistavarakauppojen toimintaan on ollut positiivinen. Yhteiskunnan 

sekä varsinkin ravintoloiden sulkeutuessa, ihmisillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, kuin 

syödä kotona. Kauppojen myynnit ottivatkin suuren hyppäyksen vuoden 2020 aikana (US 

Census Bureau 2021). Normaaliin kasvuun palaaminen on alkanut vuoden 2021 aikana, kun 

yhteiskunta on alkanut aukeamaan ja ihmiset siirtyivät etätöistä takaisin konttoreille 

(Shearman 2021). Vuoden 2020 kaltaisia kasvulukemia ei voida odottaa tulevaisuudessa.  

 

Kuva 3. Sprouts Farmers Marketista tehty PESTEL-analyysi 

 

Suurimpina trendeinä markkinalla voidaan havaita ruuan verkkokauppa, sekä ihmisten 

kasvavat preferenssit terveellisiä tuotteita kohtaan. Kysynnän kasvuun Sprouts on 
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positioinut itsensä täydellisesti, mutta verkkokaupan osalta, kilpailijoiden ylivoimainen 

kokemus sekä resurssien suuri määrä on niille suuri kilpailuetu tulevaisuutta ajatellen. 

Koronan vaikutus markkinoilla toimivien yritysten myyntiin ja tulokseen on ollut 

positiivinen. Yhteiskunnan auetessa kasvu on palannut tasolle, jolla se on ollut ennen 

koronaa.  

 

2.2 Liiketoimintaympäristö 
 

Liiketoimintaympäristöllä tarkoitetaan yrityksen välittömässä ympäristössä olevia tekijöitä 

(Monash Business School 2021). Kuvassa 4 nähdään näiden tekijöiden olevan uudet alalle 

tulijat, toimittajat, asiakkaat, kilpailijat sekä korvaavat tuotteet. Sprouts Farmers Market:n 

tavoiteltujen kohdeasiakkaiden markkina on noin 200 miljardin dollarin suuruinen (Sprouts 

Farmers Market 2021a). Luomutuotteiden markkina kasvoi vuonna 2020 yli kaksi kertaa 

nopeammin (12 %) kuin koko ruoan vähittäistavarakaupan markkinat (4,9 %), myyntiä 

luomutuotteilla oli yhteensä noin 62 miljardia dollaria (Organic trade association 2021b).  

 

Korvaavien tuotteiden uhka 

Suurin korvaavan tuotteen uhka on ihmisten lisääntyvä kulutus ravintoloissa. Yhteiskuntien 

auetessa, sekä ihmisten palatessa etätöistä konttoreille, ruoan valmistus kotona vähenee. 

Toistaiseksi vuoden 2021 aikana vaikka yhteiskunta on auennut, ruokakauppojen myynnin 

positiivinen trendi ei ole kadonnut (Shearmann 2021). Sproutsin sekä muiden kauppojen 

tarjoamat valmisruoat sekä deli palvelut pienentävät uhkaa merkittävästi, antaen ihmisille 

toimivan valinnan ravintolassa kuluttamisen vaihtoehdoksi. Korvaavien tuotteiden uhka ei 

ole merkittävä Sprouts Farmers Marketin kannalta.  

 

Toimittajien neuvotteluvoima 

Toimittajien neuvotteluvoima ei vaikuta yritykseen suuresti. Vaikka noin 40 % vuoden 2020 

myydyistä tuotteista ostettiin samalta toimittajalta, vaikutus on vain kohtalainen. Sprouts on 

suuri sekä tärkeä asiakas kyseiselle toimittajalle. Tämä laskee toimittajan neuvotteluvoimaa 

(Johnson et al. 2009, s. 34). Sama ajatus pätee pienempiin tuottajiin, joilta Sprouts hankkii 
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tuotteita. Tuottajien ollessa pienempiä ne ovat riippuvaisia Sproutsin kokoisen yrityksen 

yhteistyöstä. Myös toimittajien määrän lisääntyminen on laskenut yksittäisten toimittajien 

neuvotteluvoimaa. 

 

Uusien alalle tulijoiden uhka 

Vähittäistavarakaupan alalle tuloon on useita esteitä, mikä tekee uusien toimijoiden 

saapumisesta haastavaa. Toiminnan käynnistämiseen sekä pyörittämiseen tarvitaan suuria 

pääomia. Ala on myös erittäin kilpailtu sekä muutamien yritysten skaalaedut vaikeuttavat 

pääsyä markkinalla. Suurien alalla toimivien yritysten brändit sekä luottamus tekevät 

kuluttajista uskollisia markkinalla olemassa oleville yrityksille. Nämä vaikeuttavat 

pienempien tulokkaiden selviytymistä markkinalla. Jos tarkastellaan pelkästään 

luomutuotteiden niche:tä, alalle tulon esteet ovat minimaaliset, kun tarkastellaan 

vähittäistavarakaupan alalla jo toimivia yrityksiä. Mikään ei estä suurempia yrityksiä 

myymästä luomutuotteita. Tämä tekee Sproutsin tilanteesta haastavamman asiakkaiden 

valinnanvaran kasvaessa luomutuotteiden kategoriassa. 

 

Asiakkaiden neuvotteluvoima 

Asiakkaiden neuvotteluvoima on erittäin suuri Sprouts Farmers Marketin kannalta. Alalla 

on useita toimijoita, jolloin kuluttajilla on paljon valinnanvaraa. Tämä pätee nykyään myös 

luomutuote kategoriaan, koska suurimmat yritykset ovat laajentaneet valikoimaansa tällä 

saralla. Vaihtokustannukset ovat markkinalla pienet, mikä tekee palvelun vaihtamisesta 

erittäin helppoa. Ajallinen, rahallinen sekä vaivaan liittyvät menetykset ovat mitättömiä, 

jolloin asiakkaiden preferenssit korostuvat tuotevalinnoissa. Tästä syystä asiakkaiden 

preferensseillä on suuri merkitys alalla toimiviin yrityksiin. 

 

Kilpailu toimijoiden välillä 

Toinen suuri voima, joka vaikuttaa yritykseen on markkinalla toimiva kilpailu. Ruuan 

vähittäistavarakaupan markkina on Yhdysvalloissa erittäin kilpailtu. Walmart on johtava 

yritys alalla, mutta sen jälkeen kilpailu on tasaista (Statista Recearch Department 2021). 

Varsinkin pelkästään luomu- ja terveysruokiin keskittyviä ketjuja ei ole monia ja selvää 

johtajaa markkinalla ei vielä ole, mikä luo otollisen mahdollisuuden markkinajohtajuuden 
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saavuttamiseen. Johtajuuden hankkimista vaikeuttaa kuitenkin muidenkin ketjujen 

suurentunut fokus luomutuotteita kohtaan ihmisten preferenssien kasvaessa niihin. Tällöin 

skaalaetuja omaavat yhtiöt voivat kilpailla tuotekategoriassa hinnalla, joka vaikuttaisi 

negatiivisesti pienempien toimijoiden tulokseen. 

 

 

 

Kuva 4. Porterin (1980) viiden voiman mallin soveltaminen Sprouts Farmers marketin 

liiketoimintaympäristöön 

 

Suurimpina liiketoimintaympäristöön vaikuttavista voimista ovat kilpailu toimijoiden välillä 

sekä asiakkaiden neuvotteluvoima. Luomutuotteiden markkinalla kilpailu on koventunut 

suurimpien kauppojen kasvattaessa luomutuotteiden tarjontaansa niiden kysynnän 

noustessa. Asiakkailla on tästä syystä paljon valinnanvaraa, mikä tekee niiden 

neuvotteluvoimasta suuren. 
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3 Strategia 
 

 

Yrityksen liiketoimintamallia ja strategiaa analysoidessa on tärkeintä huomata, onko 

yrityksellä kilpailuetua, jolla se kykenee luomaan lisäarvoa omistajilleen (Seppänen 2011, 

s. 27). Tärkeää on varsinkin se, onko kilpailuetu ylläpidettävä ja kestävä. Saadakseen 

houkuttelevia voittoja yrityksen pitää olla houkuttelevalla markkinalla sekä omistaa kestäviä 

kilpailuetuja (Collis 2021, s. 85). Tästä syystä on tärkeää analysoida yrityksen 

toimintaympäristöä lisäksi sen strategiaa. 

 

3.1 Kilpailustrategiat 
 

Kilpailustrategiat voidaan jakaa kahteen osaan: kustannusjohtajuus ja erilaistaminen 

(Seppänen 2011, s. 29). Kustannusjohtajuudessa skaalaedut ovat tärkeässä asemassa 

kustannusten matalan tason tavoittelussa. Jos kilpailustrategiana on differointi: brändi, 

tuotteen erilaisuus sekä asiakkaan kokema arvo ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. 

Esimerkiksi vähittäistavarakaupan alalla skaalaedut tuovat kilpailuetua hintakilpailuun ja se 

onkin ollut Walmartin yksi suurimmista kilpailueduista (Basker 2007, s. 179; Collis 2021, 

s. 87). Sprouts Farmers Marketin strategiana on erilaistaminen, johon se pyrkii pelkästään 

terveellisten- ja luomutuotteiden myynnin kautta. Erilaistamista pidetään yleisesti hyvänä 

kilpailuilla markkinalla (Quain 2018). 

Kilpailuedun lähteitä ovat lokaatio eli saatavuus, kustannusten taso, brändi ja teknologia 

(Porter 2008a, s. 11). Myös vaihtokustannukset, tuotteen ekosysteemi, verkostovaikutus ja 

kriittiset pääomat ovat kilpailuedun lähteitä (Clemons 2019, s. 95–98). Vaihtokustannukset 

syntyvät, jos asiakas vaihtaa palvelusta toiseen, kustannus voi olla rahallinen, psykologinen, 

ajallinen tai vaivaan liittyvä (Grand 2020). Ekosysteemissä tuotteet tuovat lisäarvoa 

toisilleen, jolloin asiakkaan kokema arvo kasvaa, mikä voidaan havaita esimerkiksi Amazon 

Prime palvelun kohdalla. Kriittisillä pääomilla viitataan esimerkiksi tietotaitoon sekä 

jakeluverkostoon.  
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Analysoinnin ohessa sovelletaan VRIO (Value, Rarity, Imitability, Organization; 

Arvokkuus, Harvinaisuus, Jäljiteltävyys ja Käyttö) viitekehystä kilpailuetujen ja 

kompetenssien analysointiin, niiden arvokkuuden, harvinaisuuden, jäljittelemättömyyden 

sekä hyödyntämisen perusteella. Työkalun tavoitteena on huomata yrityksen kestävät 

kilpailuedut. Kompetenssin ollessa yleinen, se ei voi olla kilpailuetu. Sama pätee 

jäljittelemättömyyteen, jos kilpailijoiden on helppoa kopioida kompetenssi, kilpailuetu ei 

ole kestävä, koska siitä tulee silloin yleinen (Barney 1991, s. 106–107). Mallin avulla 

mahdolliset kilpailuedut on helpompi tunnistaa, saadaan myös selville, mitkä kestävät aikaa. 

Kilpailuetujen avulla yritys kykenee käyttämään hyväkseen mahdollisuuksia sekä 

neutralisoida uhkia (Barney 1995, s. 50). Tästä syystä kilpailuetujen olemassaolo on 

hyvinkin tärkeää yrityksille.  

 

3.2 Sprouts Farmers Marketin strategia 

 

Uuden toimitusjohtajan astuessa virkaan vuoden 2019 aikana, Sproutsin strategia koki 

suuren päivityksen. Aikaisemmin keskityttiin massoille markkinointiin sekä kaikille 

houkutteleviin tarjouksiin. Nykyään fokus on siirtynyt tarkkojen asiakassegmenttien 

tavoitteluun sekä kohdennetumpiin tarjouksiin internetin välityksellä. Massoille 

markkinointia jatketaan, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa kuin ennen. Suotavaa on 

kohdentaa markkinointia massoille, silloin on mahdollista saada asiakkaita, jotka eivät ole 

vielä kenellekään lojaaleja. Nämä asiakkaat tarjoavat suurimman potentiaalin yrityksen 

kasvuun (Favaro, Romberger & Meer 2009, s. 66).  

Toinen suuri muutos, jonka strategia on kokenut, on uusien kauppojen formaatin 

uudistaminen. Uusista myymälöistä rakennetaan noin 25 % pienempiä, kuin aikaisemmin. 

Uudistuksen tavoitteena on saada kustannussäästöjä sekä rakentamisessa, että ylläpidossa. 

Säästöjen tavoitteena on näkyä yrityksen tuloksessa positiivisesti, vaikkei liikevaihto 

kasvaisikaan. Sprouts Farmers Marketilla on neljä strategista pääkohtaa: voita 

kohdeasiakkaat, tarkenna brändiä ja mainontaa, laajene valituille markkinoille päivitetyllä 

kauppaformaatilla ja luo toimiva toimitusketju (Sprouts Farmers Market 2021a). 
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Taloudelliset tavoitteet 

Yrityksen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat ROIC:n (Return on Invested Capital, 

sijoitetun pääoman tuotto) vakaa kasvu sekä vuotuinen 10 % tuloksen paraneminen. 

Sproutsin määritelmä ROIC:sta on: liikevoitto verojen jälkeen, sisältäen leasing sopimukset, 

jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla. Arvo on noussut vuoden 2017 9,7 %:sta 

vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olleeseen 13,8 %:n. Yrityksen kyky tuottaa 

voittoja ja täten myös tehokkuus on parantunut huomattavasti kyseisellä aikavälillä. ROIC 

kertoo, kuinka hyvin yritys kykenee käyttämään varojaan tuottaakseen voittoja (Hayes 

2021). Positiivinen arvo ei kerro vielä kykeneekö yritys käyttämään varojaan tehokkaasti, 

vaan arvoa tulee verrata pääoman hintaan, jotta voidaan tietää todellinen varojen käytön 

tehokkuus (Hayes 2021). Sprouts Farmers Marketin tapauksessa kasvu rahoitetaan 

pelkästään yrityksen liiketoiminnan rahavirroilla, mistä voidaan päätellä yrityksen kyky 

tuottaa varoillaan voittoja erittäin hyväksi.  

 

Markkinointi ja brändi 

Markkinoinnin suunnan muutos nähdään erittäin positiivisena asiana, strateginen 

suuntautuminen tiettyihin paljon tuottaviin asiakassegmentteihin edistää brändin 

rakentamista. Yritys on segmentoinut kohderyhmäkseen terveysintoilijat sekä kokemusten 

etsijät. Kyseisiä ihmisiä löytyy kaikista ikä- sekä tuloluokista. Tarkat asiakassegmentit sekä 

niille personoidut markkinointikampanjat ovat paljon tehokkaampia keinoja, kuin massoille 

tehtävä mainonta. (Reczek, Summers & Smith 2016) Päivittäistavarakauppojen tulisi 

tunnistaa tuottavimmat asiakassegmentit ja positioida itsensä uudelleen houkutellakseen 

nämä asiakkaat (Howard et al. 2016. s.3). Juuri tähän Sprouts Farmers Marketin uusi 

strategia pyrkii. Tavoitteena ei ole enää tarjousten perässä juoksevat kuluttajat, vaan 

uskolliset, paljon tuottavat asiakassegmentit. Tietoisuus Sproutsista ei ole levinnyt vielä 

kaikille ihmisille. Vasta noin 64 % kuluttajista tuntee brändin, joten kasvulle on vielä paljon 

tilaa.  

Ihmiset maksavat mielellään tuotteista enemmän, jos tuote on paikallinen tai se on 

luomutuote (Statista 2020c; Howard et al. 2016. s. 19). Oikeanlaisella tuotevalikoimalla 

pyritään pysymään trendin mukana, tässä Sprouts Farmers Market on onnistunut 

täydellisesti. Yhteistyöllä paikallisten tuottajien kanssa voidaan tarjota asiakkaille 

tuoreimmat tuotteet mahdollisimman läheltä. Tällöin tuotteet ovat differoinnin kannalta 
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eksklusiivisia, joita muualla ei ole tarjolla. Noin 90 % jäädytetyistä tuotteista ovat tällaisia, 

mikä luo tuotteiden osalta pientä kilpailuetua, varsinkin tuotteiden ollessa suosittuja 

kuluttajien keskuudessa. Sama pätee private label (yrityksen oma tuotebrändi) tuotteisiin. 

Sprouts brand on Sprouts Farmers Marketin private label brändi. Vuoden 2020 aikana 16 % 

yrityksen liikevaihdosta tuli Sprouts brändiltä. Private label tuotteet ovat yrityksen itse 

kehittämiä tuotteita (Kotler & Keller 2016, s. 563), kyseisten tuotteiden kulut ovat 

alhaisempia, jolloin asiakkaille voidaan myydä tuote halvemmalla hinnalla verrattuna 

brändättyihin tuotteisiin. Tätä kautta aukeaa mahdollisuus halvempien tuotteiden tarjontaan, 

minkä on nähty nousevan myös kuluttajien preferensseissä (Begley & McOuat 2021). 

Yrityksillä on myös suuremmat marginaalit private label tuotteissa, jolloin halvemman 

myyntihinnan lisäksi saadaan tuotteiden myynnistä suuremmat voitot.  

Iso fokus private label tuotteissa, kertoo kuluttajien keskittymisestä tuotteiden arvoon eli 

hintaan (Aull et al. 2021a). Kallis hinta on ollut suuri este luomutuotteiden ostamisessa 

monille kuluttajille, jolloin alhaisempi private label tuotteen hinta voisi olla sopiva 

vaihtoehto hintatietoisille asiakkaille (Van loo, Minnens & Verbeke 2021, s. 1). Täten olisi 

mahdollisuus kasvattaa asiakaskuntaa myös hintatietoisten asiakkaiden osalta, mihin 

Sprouts pyrkii kasvattamalla Sprouts brändiään.  

Mahdollisuutena on luoda vaihtokustannuksia lojaaleiden asiakkaiden kohdalla Sprouts 

Brändin avulla. Tarjoukset private label tuotteissa lojaalien kuluttajien osalta on nähty 

lisäävän kyseisten tuotteiden houkuttelevuutta ja kulutusta, jolla saadaan nostettua asiakkaan 

uskollisuutta (Florez-Acosta 2021, s. 184). Näin saadaan luotua vaihtokustannus asiakkaalle. 

Vaikkakin kyseinen kilpailuetu on heikko tarjonnan suuruudesta johtuen, oikealla 

brändäyksellä on mahdollista saada etua.  

 

Laajentuminen 

Sproutsin tavoitteena on laajentua vähintään 300–400 myymälän verran Yhdysvalloissa 

alueille, joilla yrityksellä on jo toimintaa. Tällöin on helppoa hyödyntää kyseisellä alueella 

jo toimivaa konseptia (Favaro et al. 2009, s. 70). Tavoitteena on, että myymälöiden 

lukumäärä kasvaa 10 % vuosivauhdilla. Laajentumisen strategiaan liittyy vahvasti uusien 

kauppojen noin 25 % pienempi koko. Pienentymisen seurauksena vuokran ja ylläpidon 

osalta saadaan kustannussäästöjä eli pyritään optimoimaan ja pienentämään kauppoihin 
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liittyviä kuluja, kuitenkin niin, että myymälätila on yhtä suuri kuin ennenkin ja kaikkien 

tuotteiden tarjonta säilyy. Tällöin yrityksen marginaalit ovat paremmat, koska tuotot pysyvät 

samansuuruisina, mutta kulut ovat vähentyneet myymälän pienemmän koon ansiosta. 

Pienempien myymälöiden myynnin on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa 

suurikokoisempia kauppoja nopeammin (Howard et al. 2016. s. 17). Uusi strateginen 

suuntaus voidaan nähdä positiivisena muutoksena. 

 

Toimitusketju 

Toimitusketjua pyritään optimoimaan ja saavuttamaan siten kustannussäästöjä. Tavoitteena 

on pienentää kauppojen ja jakelukeskusten välillä olevaa matkaa. Yritys haluaa välimatkan 

olevan maksimissaan noin 400 kilometriä. Vuoden 2021 aikana on avattu 2 uutta 

jakelukeskusta, joiden ansiosta tällä hetkellä noin 85 % kaupoista on tavoitellun välimatkan 

sisäpuolella. Laajentumisen ansiosta säästöjä saadaan pienemmästä kuljetusmatkasta sekä 

ruoan pilaantumisen vähenemisestä. Pidemmät välimatkat ovat tehneet varaston 

pilaantumisen ennaltaehkäisystä vaikeampaa (Beck & Peacock 2007, s. 34), jolloin 

välimatkan lyhentäminen voidaan nähdä hyvänä keinona pienentää hävikkiä. 

Toimitusmatkat kauppoihin pienenevät entisestään tulevien vuosien aikana uusien 

jakelukeskuksien ansiosta. 

 

3.3 Kilpailuedut 

 

VRIO analyysin (Kuva 5) avulla merkittävämmäksi kompetenssiksi voidaan huomata 

Sprouts Farmers Marketilla olevan luomu- sekä terveyttä edistävä brändin. Brändiin 

vaikuttavat myös eksklusiiviset tuotteet, mikä edistää uniikkia brändikuvaa. Arvokas brändi 

on tärkeä, koska kuluttajien preferenssien on havaittu kasvavan laadukkaita tuotteita kohtaan 

(Howard et al. 2016. s.16). Brändiin liittyvä NPS (Net Promoter Score, suositteluindeksi) on 

Sproutsin tapauksessa + 65, luku on markkinoiden toiseksi korkein (Sprouts Farmers Market 

2021a). Korkea NPS kertoo asiakkaiden olevan yrityksen promoottoreita, mikä tarkoittaa 

sitä, että kuluttaja suosittelisi yritystä ystävilleen ja tutuilleen (Markey 2014). Kavereilta 

kuultu mainonta on tehokkain markkinoinnin muoto, ihmisten luottaessa tuntemiensa ja 
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seuraamiensa yksilöiden mielipiteisiin (Whitler 2014). Korkeasta tuloksesta voi päätellä 

ihmisten pitävän Sproutsin tuotteista ja palveluista eli niille on kysyntää. 

Kilpailijoilla voidaan nähdä olevan kilpailuetua verkkokaupan sekä skaalaetujen osalta. 

Alan suurimpana toimijana Walmart saavuttaa kokonsa sekä suuren ostovoimansa ansiosta 

skaalaetuja ja sitä kautta kilpailuetua (Collis 2021, s. 87). Amazon on toisaalta verkkokaupan 

sekä siihen liittyvien laajojen jakeluketjujen ansiosta ruoan verkkomyynnin suurin sekä 

kyvykkäin toimija. Täten kilpailuetu verkkokaupassa on Amazonilla sen toimitus- ja 

tilausketjujen laajuuden johdosta (Clemons 2019, s. 96; Collis 2021, s. 87; Howard et al. 

2016. s.17).  Myös pääomien suuri määrä ja mahdollisuus investoida suurilla summilla on 

Whole Foodsille ja Walmartille kilpailuetu Sprouts Farmers Marketia vastaan. Sprouts 

Farmers Marketin liiketoiminnan rahavirroista on mahdollista tehdä suurempiakin 

investointeja. Kilpailijoilla on mahdollista investoida paljon suuremmassa mittakaavassa, 

mikä luo kilpailuetua niille. 

Alalla on kyvykkyyksiä, jotka voidaan virheellisesti nähdä kilpailueduksi, vaikka kyseessä 

olisikin tasavertainen kilpailukyky. Hyvä esimerkki tästä on luomutuotteiden tarjonta. 

Nichessä toimivat yritykset kasvoivat huimaa vauhtia, kunnes markkina houkutteli 

isommatkin toimijat mukaan kilpailuun. Aikaisemmin kilpailuetuna ollut luomutuotteiden 

myynti mureni nopeasti helpon kopioitavuuden ansiosta, jolloin kilpailuedun saavuttaminen 

tätä kautta on nykyään erittäin vaikeaa.  

Hyvällä sijainnilla oleva myymälä, lähellä kuluttajia on tärkeää. Tätä kautta kilpailuedun 

saavuttaminen on nykyään kuitenkin vaikeaa (Howard et al. 2016. s.3). Monet kaupat 

sijaitsevat keskitetyillä alueilla, jolloin etua ei ole mahdollista saada. Kaupunkien 

keskustoissa sekä tiheämmin asutuilla alueilla sijainnin merkitys on suurempi, vähäisten 

saatavilla olevien toimitilojen ansiosta. Monikanavaisen tarjonnan lisääntyessä, sijainnin 

merkitys on alkanut pienentymään (Aull et al.2021a). Toistaiseksi verkkomyynnin osuuden 

ollessa suhteellisen pieni kaikesta myynnistä, sijainnilla voidaan katsoa olevan edelleen 

merkitystä. Kilpailuetua tätä kautta on kuitenkin vaikeaa saavuttaa.  

Kauppojen sisäisillä bonuskorteilla sekä erilaisilla kanta-asiakasohjelmilla kuluttajille 

yritetään luoda vaihtokustannuksia. Sprouts Farmers Marketin tapauksessa kyseessä on 

matala vaihtokustannus, koska kuluttajan ei tarvitse nähdä paljoa vaivaa, että vaihtaisi 

kilpailijan bonusjärjestelmään. Myös rahallinen sekä ajallinen menetys vaihtoon liittyen on 
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mitätön. On kuitenkin tärkeää, että kanta-asiakasohjelma on käytössä pienienkin tarjousten, 

sekä etujen osalta, sillä tuotteesta saadaan hieman houkuttelevampi tarjousten avulla (Lin & 

Bowman 2022, s. 13). Whole Foodsilla on alan korkeimmat vaihtokustannukset. Amazon 

prime asiakkaat saavat kahden tunnin kuljetukset Whole Foods tilauksille sekä ilmaisen 

yhden tunnin noudon tilatuille tuotteille (Amazon 2021). Lisäksi kaikki muut Amazon 

Primen edut luovat ekosysteemin, joka tekee palvelusta houkutteleva asiakkaalle. 

Vaihtokustannus on suuri, koska Primen asiakkailla on useita hyötyjä myös ruoan 

verkkokaupan ulkopuolella. Vaihtokustannukset luovat kilpailuetua Whole Foodsille.  

 

Kuva 5. VRIO-analyysi Sprouts Farmers Martket:sta 

Kilpailuetujen suhteen Sprouts Farmers Marketin ainoa kompetenssi on brändi. Kilpailijat 

omaavat suurimmat kilpailuedut, kuten skaalaedut sekä verkkokauppaan liittyvät 

kompetenssit. 

 

3.4 Strategia-analyysin tulokset 

 

Sprouts Farmers Marketin strateginen päivitys mainonnassa massojen markkinoinnista 

tarkasti kohdennettuihin segmentteihin on positiivinen muutos. Uusi suunta aloitettiin 

vuoden 2020 alusta, toistaiseksi positiivisia merkkejä uusien asiakkaiden tai lisääntyneen 
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kulutuksen ei olla nähty. Strategian mukaan yrityksen kasvu perustuu pääsääntöisesti uusien 

kauppojen tuomaan lisääntyneeseen myyntiin. Suuntaus on kelvollinen, kunhan myös 

olemassa olevien myymälöiden myynti kasvaa. Vanhojen myymälöiden myynnin kasvu 

pyritään saavuttamaan päivitetyllä brändillä sekä uudella markkinointi suuntauksella.  

Verkkokaupan poissaolo loistaa yrityksen strategiassa. Nykypäivän 

päivittäistavarakauppojen tulisi keskittyä vahvasti monikanavaiseen tarjontaan sekä 

keskittää resurssejaan verkkokaupan tehokkuuden parantamiseen (Howard et al. 2016, s. 24; 

Aull, Begley, Chandra & Mathur 2021b). Sproutsin strategia keskittyy pääasiassa 

kivijalkakauppoihin, mikä voidaan nähdä markkinalla olevan trendin vastaisena toimintana. 

Toisaalta kyseessä voi olla omiin vahvuuksiin keskittymistä, koska on hyvin vaikeaa 

saavuttaa kilpailuetua verkkokaupan osalta muiden hallitessa kilpailuetuja sen suhteen 

(Fassler 2019). Kivijalkakaupat eivät poistu markkinalta (Wessel & Christensen 2012, s. 

64), varsinkin verkkokauppojen myynnin ollessa suhteellisen pieni osa 

päivittäistavarakauppojen liikevaihdosta, fyysisten myymälöiden tarve ei ole kadonnut. 

Toimitusmaksujen jäädessä hinnasta pois, hintatietoisten kuluttajien osalta kivijalkakaupat 

ovat parempi vaihtoehto. 
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4 Riskit 
 

 

Yrityksen liiketoiminnan ja liiketoimintamallin analysointiin kuuluu keskeisesti yrityksen 

riskien tunnistaminen sekä niiden analysointi (Seppänen 2011, s. 18; Kaplan, Leonard & 

Mikes 2020, s. 40). Riskejä analysoidessa on ensiksi pyrittävä tunnistamaan kaikki 

potentiaaliset riskit, tämän jälkeen tunnistetut riskit analysoidaan ja priorisoidaan (Ilmonen, 

Kallio, Koskinen & Rajamäki 2016, s. 99). Riskien tunnistamisvaiheessa on tärkeää 

huomata, mitä saattaa tapahtua tai millaisia tilanteita saattaa olla olemassa, mitkä voivat 

vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen (Ilmonen et al. 2016, s. 109). Prosessi on 

tärkeä, jotta voidaan tunnistaa liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. Tällöin 

saadaan laajempi kuva yrityksen tilasta sekä liiketoiminnasta.  

Työssä käsitellään pääosin strategisia riskejä, mitkä liittyvät organisaation pitkän aikavälin 

strategisiin tavoitteisiin, niitä kutsutaankin liiketoimintariskeiksi. Liiketoimintaan liittyvät 

riskit on työssä jaettu vielä ulkoisiin ja sisäisiin liiketoimintariskeihin. Ulkoiset riskit 

liittyvät liiketoimintaympäristöön ja kilpailijoihin, kun taas sisäiset riskit liittyvät strategian 

toimeenpanoon. (Ilmonen et al. 2016, s. 77–78) 

Riskien arvioinnissa tunnistetaan riskit ja analysoidaan niiden todennäköisyys ja vakavuus 

(Ilmonen et al. 2016, s. 99). Tällöin voidaan huomata, mitkä riskit ovat todennäköisiä ja 

mitkä vaikutukseltaan vakavia. Tämän jälkeen on helppoa huomata mihin riskeihin 

kannattaa paneutua syvällisemmin. Riskimatriisissa kerrotaan riskin vakavuus sen 

todennäköisyydellä, jolloin saadaan riskin vaikutus. Kvalitatiivisessa vaikutusarvioinnissa 

voidaan käyttää esimerkiksi asteikkoa yhdestä viiteen riskin vaikutuksesta ja 

todennäköisyydestä, esimerkiksi numero yksi vaikutusasteikolla tarkoittaa sitä, että riski ei 

haittaa ja viisi sitä, että riski pysäyttää liiketoiminnan (Ilmonen et al. 2016, s. 111-112). Näin 

saadaan jokaisen riskin vaikutukselle oma numeraalinen arvo, mitä isompi se on, sitä 

suurempi vaikutus riskillä on liiketoimintaan. Vaikuttavuudeltaan suuria riskejä on näin 

helppo huomata ja prosessin avulla voidaan keskittyä merkityksellisiin riskeihin.  
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4.1 Ulkoiset riskit 
 

Ulkoisia riskejä (kuva 6) yritykselle ovat Pandemia, talouden tila, jakelukatkokset 

pilaantuvissa tuotteissa, Kalifornian merkitys, hyödykkeiden hinnan muutokset, energian 

hinnan nousu sekä riippuvuus tietyistä toimittajista. 

 

Riippuvuus toimittajista 

Suurin ulkoinen riski voidaan nähdä olevan riippuvuus toimittajista. Sprouts on suhteellisen 

suuresti riippuvainen KeHE nimisestä toimittajasta, joka toimitti vuonna 2020 40 % kaikista 

myytävistä tuotteista. Riippuvuus KeHe:n toimittamista tuotteista on erittäin suuri ja 

toimittajan toimituskatkokset näkyvät heti Sproutsin toiminnassa. Riski yhteistyön 

päättymiseen ei ole kuitenkaan todennäköinen, Sproutsin ollessa toimittajalle suuri asiakas, 

jolloin molemmat osapuolet ovat valmiina tekemään töitä yhteistyön jatkumisen eteen. 

Kummallakaan osapuolella ei ole motiivia lopettaa yhteistyötä. 

Toinen toimittajiin liittyvä riski on uusien kauppojen avaamiseen liittyvien tarvikkeiden 

saannin haastavuus, kuten vuoden 2021 on nähty. Jos rakentamiseen tarvittavia valmisteita 

ei saada, yrityksen kasvu pysähtyy. Kyseessä on kuitenkin koronapandemian tuoma 

väliaikainen ongelma, jonka ei pitäisi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa 

ongelmaa voidaan hallita esimerkiksi etsien vaihtoehtoisia kanavia tai lisätä kriittisten 

materiaalien varastoa (Shih 2020, s. 86), jolloin kasvu olisi paremmin turvattu. 

 

Pandemia ja talouden tila 

Toiseksi suurimmaksi riskiksi voidaan nähdä talouden tilan muutokset. Koronapandemian 

aikana talouden tilan negatiivinen muutos ei heijastunut Sproutsin liiketoimintaan 

negatiivisesti. Sprouts Farmers Marketin liiketoiminta on hyvin defensiivistä, mikä 

tarkoittaa, että talouden suhdannevaihtelut eivät heijastu yritykseen suuresti. Liiketoimintaa 

voidaan pitää tällöin ennustettavana, mikä johtuu siitä, että ihmisillä on aina tarve ruokaan, 

vaikka talous olisi kuinka huonossa tilassa tahansa.  
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Koronan tuoma työttömyys ei heijastunut myynnin laskuna Sproutsin kohdalla. Ihmiset 

jatkoivat terveellisten tuotteiden ostamista yhtä lailla, kuin ennen. Riskinä on siirtyminen 

halvempiin tuotteisiin tulojen vähentyessä. Vuoden 2009 laman aikana nähtiin, kuinka 

ihmiset siirtyivät premium brändeistä halvempiin vaihtoehtoihin. Talouden parantuessa 

ihmiset eivät nähneet suurta eroa tuotteiden laaduissa, jolloin ne pysyivät halvemmissa 

tuotteissa (Bohlen et al. 2009). Trendiä ei kuitenkaan havaittu vuoden 2020 aikana. 

Sproutsin asiakassegmenttiin kuuluu tällä hetkellä ihmisiä kaikista demograafisista luokista, 

jolloin yhden ryhmän preferenssien muutos ei vaikuta radikaalisti. Toisaalta riskinä on myös 

muiden alojen rajoitusten päättyminen ja esimerkiksi ihmisten paluu takaisin ravintoloihin. 

Kyseinen trendi on ollut nähtävissä jo vuoden 2021 aikana, mutta se ei ole vaikuttanut 

negatiivisesti vähittäistavarakauppojen myyntiin. 

 

Kuva 6.  Sprouts Farmers Marketin ulkoiset riskit 

 

4.2 Sisäiset riskit 
 

Sisäisiä riskejä (kuva 7) yritykselle ovat kasvun perustuminen myymälöiden avaamiseen, 

vanhojen myymälöiden hidas/olematon kasvu, teknologiset haasteet, kykenemättömyys 

trendien tunnistamiseen, uusien myymälöiden negatiivinen vaikutus lyhyellä aikavälillä, 

brändi sekä liiketoiminnan rahavirtojen riittämättömyys. 
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Kasvun lähde 

Yksi suurimmista riskeistä yritykselle on sen kasvun perustuminen kokonaan uusien 

kauppojen avaamiseen. Riski ei olisi iso, jos aiemmin avatut kaupat kykenisivät 

parantamaan tulostaan vuosittain. Viime vuosina vanhojen kauppojen trendi on ollut 

kuitenkin negatiivinen eli niiden myynti on pienentynyt vuosittain. Kehitys on erittäin 

huolestuttavaa yrityksen kannalta. Ainoa tapa, millä yritys on voinut kasvattaa 

liiketoimintaansa, on ollut avaamalla uusia kauppoja. Vuoden 2021 aikana yrityksellä oli 

tavoitteena avata 20 kauppaa, mutta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana se on onnistunut 

avaamaan vain yhden uuden kaupan toimitusketjuista johtuvien haasteiden takia. Suoritus 

on heikko varsinkin, kun yrityksen kasvu perustuu kokonaan uusien myymälöiden 

avaamiseen. Tästä johtuen, jos vanhatkin kaupat suorittavat huonosti, yrityksen myynti 

pienenee. Kyseessä on kuitenkin väliaikainen maailmanlaajuinen toimitusketjuista johtuva 

ongelma, minkä ei tulisi vaikuttaa pidemmällä aikavälillä yrityksen toimintaan. 

Uusien kauppojen avaaminen voi myös osaltaan ottaa vanhoilta kaupoilta myyntiä pois 

asiakkaiden siirtyessä uuteen lokaatioon. Tämä saattaa vähentää vanhojen kauppojen 

myyntiä samalla alueella. Ongelmaksi saattaa nousta tilanne, jossa kuluja on kahden kaupan 

verran, mutta myynti ei kasva samassa suhteessa. Tähän liittyvät myös yrityksen 

pitkäaikaiset (5–15 vuoden) leasing sopimukset, jolloin kauppojen sulkemisenkin jälkeen 

vuokranmaksu jatkuu jonkin aikaa riippuen leasing sopimuksen pituudesta, mutta myynti 

loppuu kokonaan.  

 

Vanhat myymälät 

Vuoden 2021 aikana vanhojen kauppojen myynti toisella vuosineljänneksellä on laskenut 

verrattuna vuoden 2020 samaan ajanjaksoon noin 10 %. Lasku vaikuttaa koko yrityksen 

myynnin volyymiin hyvinkin merkittävästi. Aiemmin avattujen kauppojen myynnin 

kasvaminen on tärkeää yritykselle, tällöin yritys kykenee kasvamaan myös vanhojen 

myymälöiden osalta. Myynnin lasku voi kertoa siitä, että kysyntä yrityksen tuotteista on 

laskenut (Chen 2020). Myös kilpailijoiden suuri määrä saattaa olla syy laskuun. Vanhojen 

kauppojen myynti on laskenut myös verrattuna vuoteen 2019, 0,6 %:a.  

Trendi saattaa johtua uudesta strategiasta, mutta samaa on nähty Whole Foodsin kohdalla. 

Tästä syystä kyseessä on todennäköisemmin suurien ketjujen markkinalle siirtyminen eli 

kilpailuetu luomutuotteiden myynnissä on heikentynyt. Kyseessä on tavallinen ilmiö, jossa 
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kilpailu kovenee alalla, koska markkinalta on saatavissa ylituottoja. Yritykset siirtyvät tälle 

markkinalle, jolloin vanhojen toimijoiden kilpailuetu murtuu, koska kilpailuetu on 

perustunut vain luomutuotteisiin ja niiden myyntiin (Collis 2021, s. 88; Huang, Dyerson & 

HarinDranath 2015, s. 621). Asiakkaat jakautuvat useamman kaupan välille, mikä vähentää 

yksittäisen yrityksen myyntiä.  

 

Brändi 

Brändiin liittyvä riski on se, että Sproutsin brändi ei resonoisi asiakkaiden kanssa, jolloin 

kilpailuetua olisi vaikeaa saada. Brändillä yritys kykenee saamaan kilpailuetua alalla, 

kestävyyttä kilpailijoiden tarjouksia vastaan ja luomaan esteitä niiden tulolle samalle 

markkinalle (Severi & Ling 2013, s. 125). Riskinä on huono brändi, mikä johtaa 

myymälöiden myynnin negatiivisen trendin jatkumiseen, jolloin myynnin volyymi laskee. 

Brändin kautta olisi mahdollista myös nostaa olemassa olevien kauppojen myynti takaisin 

positiiviseen trendiin.  

 

Rahavirrat 

Liiketoiminnan rahavirtojen riittämättömyys on suuri riski Sproutsille. Rahavirtojen tulisi 

vähintään riittää kasvuun ja laajenemiseen liittyviin investointeihin. Parhaassa tapauksessa 

rahavirtoja jäisi yli lainojen takaisinmaksuun, osinkoihin tai omien osakkeiden ostoihin. Jos 

rahavirrat eivät riitä investointeihin, yrityksellä on kolme vaihtoehtoa: investoida vieraalla 

pääomalla, laimentamalla osakekantaa tai lopettaa investoinnit. Kaksi ensimmäistä 

vaihtoehtoa ovat huonoja omistajille, velka tekee yrityksestä riskipitoisemman ja 

laimentamisen kohdalla syödään yksittäisen osakkeen arvoa. Näiden vaihtoehtojen avulla 

yritys kykenisi silti kasvamaan. Investoinnit lopettamalla yritys ei kasvaisi, viimeisimmän 

trendin mukaan sen myynti jopa pienenisi. 

 



 

 

27 

Kuva 7. Sprouts Farmers Marketin sisäiset riskit 

 

Tästä syystä brändillä tulisi saavuttaa kilpailuetua, silloin rahavirtojen pitäisi riittää kasvuun, 

vanhojen kauppojen myynnin trendi olisi positiivinen, jolloin yrityksen kasvu ei perustuisi 

pelkästään uusien kauppojen avaamiseen. 
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5 Tilinpäätösanalyysi 
 

 

GAAP standardin (Generally Accepted Accounting Principles, yleisesti hyväksytyt 

kirjanpitoperiaatteet) tilinpäätökset koostuvat kolmesta osasta: tuloslaskelmasta, taseesta ja 

rahavirtalaskelmasta. GAAP on Yhdysvalloissa käytetty tilinpäätösstandardi, jonka 

tavoitteena on saada kaikkien yritysten tilinpäätöksistä samaa kaavaa noudattavia (Shearman 

& Young 2016, s. 17). Tällöin yritysten vertailu helpottuu, koska kaikki määriteltävät luvut 

lasketaan samalla tavalla, myös Sprouts Farmers Market noudattaa GAAP 

tilinpäätösstandardia. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoa yrityksen taloudellisesta 

tilasta ja historiallisesta suorituksesta (Robinson, van Greuning & Henry 2008, s. 114). 

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kyvystä tuottaa liikevaihtoa ja -voittoa, perusideana on se, 

että liikevaihdosta vähennetään sen hankkimiseen liittyvät kulut, jolloin saadaan tilikauden 

tulos (Rodgers 2016, s. 149). 

Tase kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tietyllä ajanhetkellä, siinä on eritelty yrityksen 

varat, velat ja pääoma (Lessambo 2018, s. 23). Varat sekä velat on vielä jaoteltu 

lyhytaikaisiin- ja pitkäaikaisiin eriin. Lyhytaikaiset varat ovat sellaisia, jotka voidaan 

muuttaa käteiseksi 12 kuukauden kuluessa. Lyhytaikaiset velat tulevat maksuun seuraavan 

12 kuukauden aikana, jolloin on yrityksen maksukyvyn kannalta tärkeää, että lyhytaikaisia 

varoja on enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Taseen ongelmana on varojen ja velkojen 

ilmoittaminen alkuperäisen hinnan mukaan. Varsinkin pidempiaikaisten- ja aineettomien 

pääomien kohdalla arvon määrittäminen voi olla haastavaa sekä niiden arvo voi muuttua 

hyvinkin paljon hyödykkeen käyttöaikana (Lessambo 2018, s. 24). 

Rahavirtalaskelmassa on kolme pääkohtaa: liiketoiminnan rahavirrat, investointien 

rahavirrat sekä rahoituksen rahavirrat (Lessambo 2018, s. 195). Liiketoiminnan rahavirrat 

kertovat yrityksen liiketoiminnan tuottamista rahavirroista tarkastelukaudella, investointien 

rahavirrat yrityksen investoinneista tilikauden aikana ja rahoituksen rahavirrat yrityksen 

hankkimasta rahoituksesta. Rahavirtalaskelman merkitys on suuri, tuloslaskelmaa tutkimalla 

yritys saattaa näyttää kannattavalta, mutta kun analysoi rahavirtalaskelmaa, kassavirrat eivät 

riitäkään liiketoiminnan pyörittämiseen. Laskelman informaatiota hyödyntämällä voidaan 
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huomata yrityksen kykyä täyttää sen velvoitteet, maksaa osinkoja sekä huomata tarve 

ulkoiselle rahoitukselle (Lessambo 2018, s. 195). 

Esimerkiksi liikevaihto ja tilikauden tulos saattavat olla positiivisia, mutta 

rahavirtalaskelmaa tutkimalla nähdään liiketoiminnan rahavirtojen riittämättömyys 

velvoitteiden täyttämiseen. Tällöin yritys joutuu tukeutumaan ulkoisiin rahalähteisiin, minkä 

voi huomata rahoituslaskelmasta. Liiketoiminnan pyöriessä ulkoisella rahoituksella, yritys 

ei ole kannattava pitkällä aikavälillä. Tästä syystä rahavirtalaskelman tutkiminen on 

ensiarvoisen tärkeää. 

Rahavirtalaskelma laaditaan maksuperusteisesti taseen sekä tuloslaskelman tietojen 

pohjalta, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon vain toteutuneet kassavirrat 

tilinpäätösajanjaksolta (Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, s. 70). Rahavirtalaskelmaan eivät 

siis vaikuta kirjanpidolliset jaksotus tekniikat, kuten esimerkiksi poistot, pitkät 

takaisinmaksuajat tai annetut alennukset myynnin lisäämiseksi. Esimerkiksi 

tuloslaskelmassa yritykset voivat viivyttää tulon saantia, jolloin sitä voi käyttää huonompana 

vuonna tuloksen parantamiseksi (Sherman et al. 2016, s. 17).  

Rahavirtalaskelman tuottama informaation onkin luotettavampaa ja todenmukaisempaa 

maksuperusteisuudesta johtuen (Ikäheimo et al. 2019, s. 70). On kuitenkin mahdollista 

manipuloida myös liiketoiminnan rahavirtoja näyttämään paremmilta kuin ne tosiasiassa 

ovat. Rahavirtoja voidaan kasvattaa esimerkiksi myymällä myyntisaamisiaan kolmansille 

osapuolille tai pienentämällä käyttöpääomaansa (Zhang 2006, s. 6). Myös 

rahavirtalaskelmaa ja siinä esiintyviä lukuja pitää tarkastella kriittisesti. 

 

5.1 Tuloslaskelma 
 

Taulukosta 1 nähdään H121 (vuoden 2021 ensimmäiset kuusi kuukautta) aikana yrityksen 

liikevaihdon olleen 3 097 440 000 $. Vertailukauteen H119 (vuoden 2019 ensimmäiset 

kuusi kuukautta) nähden kehitystä tuli 9,5 %.  H120 (vuoden 2020 ensimmäiset kuusi 

kuukautta) nähden liikevaihto heikkeni 5,9 % yksikköä, mikä johtui vanhojen kauppojen 

myynnin heikkenemisestä sekä yhteiskunnan aukeamisesta. Koronan vaikutuksen takia 

vertailu kannattaa kohdistaa vuoden 2019 lukuihin. Vuoden 2020 kasvua voidaan pitää 

pienenä poikkeuksena koronan takia yhteiskunnan sulkeutuessa. 
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Taulukko 1. Valikoidut tuloslaskelman erät (taloudelliset luvut Sprouts Farmers Marketin 

tilinpäätöksistä vuosilta 2018–2021) 

 

 

Myyntikate-%:lla voidaan tarkastella yrityksen kannattavuutta. Sprouts on onnistunut 

nostamaan myyntikate prosenttiaan vuoden 2020 aikana ja onnistunut pitämään 

kannattavuuden samalla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Kannattavuuden paraneminen kertoo varojen tehokkaammasta käytöstä. Kilpailijoiden 

kannattavuus vaihtelee noin 22 % - 35 % välillä. Korkein oli Whole foods:lla, jolla luku on 

30 % paremmalla puolella, kuten Sproutsilla (Downie 2018). Kilpailijoiden matalampi 

myyntikate-% voi kertoa pienemmästä hintatasosta ja täten yrityksen halusta kilpailla 

hinnoilla ja saavuttaa sitä kautta kilpailuetua (Alma Talent 2021a). Esimerkiksi Walmartin 

matalampi myyntikate kertoo sen strategiasta kilpailla halvoilla hinnoilla. Myyntikate-%:n 

laskukaava on:   

Myyntikate = liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut            (1)  

 

Nettotulos kertoo, onko yrityksen toiminta ollut kannattavaa kyseisellä tilikaudella 

(Lessambo 2018, s. 149). Sproutsin nettotulos on positiivinen eli yritys on kannattava, se 

tekee voittoa omistajilleen. Tilikauden voitto on kasvanut huimat 81 % vuodesta 2018 

alkaen. H121 nettotulos kasvoi vertailukauteen H119 verrattuna noin 57 %. Tulokseen 

vaikuttaa positiivisesti se, että yritys on pystynyt vähentämään korkomaksujensa määrää 31 

%:lla vuoden 2021 aikana. Tällä on suoraan positiivinen vaikutus nettotuloksen määrään. 

Paranemiseen vaikuttavat myös lainojen uudelleenjärjestelyt, jotka eivät ole kertaluontoisia 

tulosta parantavia eriä. Järjestelyn vaikuttaessa positiivisesti myös tulevaisuudessa, tulosta 
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voidaan pitää vertailukelpoisena. Yrityksen nettotulosprosentti kertoo, kuinka monta 

prosenttia liikevaihdosta yritykselle jää voittoa (Alma Talent 2021b). Luku on kasvanut 

tasaisesti vuodesta 2018 lähtien, mikä kertoo yrityksen kannattavuuden paranemisesta. 

Liikevaihdosta pystytään tekemään voittoa 1,7 prosenttiyksikköä enemmän vuonna 2021, 

kuin vuonna 2018.  

Yrityksen osakekohtainen tulos on kasvanut noin 97 % vuoden 2018 tuloksesta lähtien. 

Osakekohtaisen tuloksen kaava on: 

Osakekohtainen tulos = nettotulos / osakkeiden lukumäärä                          (2) 

Arvot ovat laimennusvaikutuksella oikaistuja. Tämä tarkoittaa sitä, että on otettu huomioon 

potentiaalisten uusien osakkeiden laimentava vaikutus, esimerkiksi yrityksen optiohjelman 

takia. Laimennettua tulosta kannattaa käyttää, koska silloin jos optiot lunastetaan, sen 

negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on jo otettu huomioon laskuissa.  

Kuva 8. Valikoitujen tuloslaskelman erien prosentuaaliset muutokset vuosina 2018–2020  

 

Kuvasta 7 nähdään, kuinka osakekohtainen tulos on kasvanut 16 prosenttiyksikköä 

nopeammin, kuin yrityksen nettotulos. Sprouts on ostanut omia osakkeitaan markkinoilta 

vuosien 2018–2021 aikana 434 miljoonalla dollarilla. Ostot vähentävät osakkeiden 

lukumäärää, mikä vaikuttaa positiivisesti osakekohtaisen tuloksen kasvuun. Yhtiön hallitus 

on antanut valtuudet ostaa 300 miljoonalla osakkeita markkinoilta vuoden 2021 aikana. 

Ostoja on jo tehty 112 miljoonalla, joten tulevia ostoja vuoden 2021 osalta voi tulla enintään 

188 miljoonan dollarin edestä. Jos yritys käyttää option ostoihin, osakekohtaista tulosta 
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saadaan kasvatettua noin 7,8 %:lla (188milj. / 2408milj.) pelkästään omien osakkeiden 

ostoilla (28.10.2021 hinnan mukaan).  

          Osakekohtaisen tuloksen kasvu = mahdolliset ostot / yrityksen markkina-arvo      (3) 

Kyseinen kasvu ei ota huomioon nettotuloksen orgaanista kasvua, joten sen lisääminen 

lukuun kasvattaisi osakekohtaista tulosta entisestään. 

 

5.2 Tase 

 

Yrityksellä on taseessa rahavaroja noin 220 miljoonaa dollaria. Taulukosta 3 nähdään 

varojen tasainen kasvu vuodesta 2018 lähtien. Kasvua on tullut käteisvaroissa huimasti, 

positiivisin asia on se, että rahat ovat peräisin suoraan liiketoiminnan rahavirroista, eikä 

esimerkiksi lainasta tai uusista liikkeelle lasketuista osakkeista. Vuoden 2021 ensimmäisellä 

puoliskolla liiketoiminnan rahavirrat olivat 177 miljoonaa dollaria. Investointeihin sekä 

rahoituskuluihin yritys käytti samalla aikavälillä 125 miljoonaa dollaria. Näiden erotukseksi 

tulee 52 miljoonaa, jonka yritys on pystynyt siirtämään taseeseen rahavaroiksi vuoden 2021 

aikana. Yrityksillä on kolme motiivia pitää suuria käteisvaroja taseessaan, huonojen asioiden 

ehkäisy, ostot ja spekulaatio (Opler, Pinkowitz, Stulz & Williamson 1999, s. 44). 

Käteisvaroilla on varsinkin suuri rooli riskien sekä yllättävien tilanteiden hoidossa (Qin, 

Huang, Shen & Fu 2020, s. 2255). Suuret käteisvarat antavat yritykselle joustovaraa 

esimerkiksi pandemian tullessa sekä mahdollisuuden investoida kasvuun orgaanisesti 

ottamatta pankista lainaa tai laimentamalla omaa osakekantaa. Myös yritysostot ja niiden 

kautta laajentuminen on tällöin helpompaa.  

Yrityksellä on velkaa 1,3 miljardin dollarin edestä. Summa on erittäin suuri verrattuna 

yrityksen käteisvaroihin. Tästä summasta kuitenkin noin 1 miljardia dollaria on pitkän 

aikavälin käyttöleasing velkoja. Nämä muistuttavat enemmänkin vuokraa, mitä yrityksen 

pitää maksaa vuokraajalle monien vuosien kuluessa (Lessambo 2018, s. 105). Sprouts 

vuokraa kaikkien myymälöidensä maa-alueet sekä rakennukset, mikä näkyy leasing velan 

suuressa määrässä. Kun yrityksen velasta vähennetään vuokramaksumainen leasingvelka 

pois, velkaa jää taseeseen 260 miljoonan dollarin edestä. Tämän koko summan yritys 

pystyisi maksamaan lyhytaikaisilla varoillaan. Yrityksen velkatilanne ei siis olekaan niin 

huono, miltä se nopealla vilkaisulla vaikuttaa.  
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Current ratio kertoo yrityksen maksuvalmiudesta. Tunnusluku kertoo riittävätkö yrityksen 

lyhytaikaiset varat kattamaan lyhytaikaisen vieraan pääoman (Lessambo 2018, s. 208). 

Yrityksen current ratio 4.7.2021 oli 1,14, joka kertoo sen, että vaihto- ja rahoitusomaisuus 

riittävät kattamaan lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän. Current ration ollessa yhden ja 

kahden välillä, yrityksen likviditeetti on tyydyttävällä tasolla (Kallunki 2014, s. 126). 

Verrattain lähellä yhtä oleva current ratio ei ole ongelma Sprouts Farmers Marketille. Se 

pystyy selviämään tilanteesta, jossa kaikki lyhytaikainen vieras pääoma pitäisi maksaa 

nopealla aikataululla. Vähittäistavarakaupan luonteeseen eivät myöskään kuulu 

kausivaihtelut, jolloin tuottojen voidaan olettaa olevan tasaisia ympäri vuoden myös 

taloudellisen tilanteen huonontuessa. Tulojen avulla yritys kykenee kattamaan nopeasti 

erääntyviä laskuja, vaikka rahoitusomaisuus ei tähän kykenisi. Matala liikeriski mahdollistaa 

yrityksiä käyttämään enemmän velkavipua, koska tulovirta on ennustettavaa ja vakaata 

(Kallunki 2014, s. 115). Ajatus tukee omaa teoriaa eikä tyydyttävästä current ratiosta tule 

olla huolissaan tässä tapauksessa.  

Yrityksen nettovarallisuuden arvo kasvoi vuonna 2020 noin 51 %. Kasvua on tullut myös 

2021 ensimmäisellä puoliskolla noin 8 % verran. Varoja on enemmän kuin vastuita, mikä 

kertoo yrityksen terveestä taloudellisesta tilasta. Nettovarallisuuden positiivinen arvo ei 

kerro kaikkea yrityksen taloudellisesta tilasta, pitää myös tutkia muita mittareita, jotta 

voidaan saada todellinen kuva konsernin taseen tilasta (Bloomenthal 2021). Esimerkkinä 

tästä voisi olla nettovelkaantumisaste. 

Taulukko 2. Valikoidut taseen erät (taloudelliset luvut Sprouts Farmers Marketin 

tilinpäätöksistä vuosilta 2018–H12021)  

 

 

Yrityksen nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen pääomarakennetta, siinä yrityksen 

korolliset velat vähennettynä likvideillä rahoilla jaetaan omalla pääomalla (Kallunki 2014, 

s. 118).  
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Nettovelkaantumisaste = (korolliset velat – likvidit varat) / oma pääoma        (4) 

Sprouts Farmers Marketin nettovelkaantumisasteeksi saadaan 116 %. Ohjearvon mukaan 60 

% - 120 % välillä oleva luku kertoo tyydyttävästä tilanteesta (Alma Talent 2021c). Pelkkiä 

tunnuslukuja tarkastelemalla yrityksen taseen tila näyttää enintäänkin tyydyttävältä. 

Leasingvelan suuri määrä vaikuttaa arvoihin negatiivisesti, vaikka kyseessä onkin enemmän 

vuokramainen maksu. Tulee myös muistaa päivittäistavarakauppojen tasainen ja 

ennustettavissa oleva kysyntä ympäri vuoden. Tämä mahdollistaa markkinoilla toimiville 

yritykselle suuremman velkavivun käytön tuottojen ollessa tasaisia. Ottaen huomioon myös 

sen, että taseen lyhytaikaiset varat riittävät kattamaan velat, (kaikki velat – leasing maksut) 

yrityksen maksukyky voidaan todeta hyväksi (Lessambo 2018, s. 25). 

 

5.3 Rahavirtalaskelma 

 

Liiketoiminnan rahavirrat ovat kasvaneet vuodesta 2018 lähtien 68 %. Liiketoiminnan 

rahavirrat ovat samana ajanjaksona riittäneet kattamaan investointien sekä rahoituksen 

rahavirrat, ja rahaa on jäänyt näiden suoritusten jälkeen käyttämättä. Nämä yli jääneet varat 

ovat kasvattaneet taseen rahavaroja. Vuonna 2020 investointien rahavirtojen määrä 

liiketoiminnan rahavirtojen määrästä oli 24,6 %.  

Rahavirtojen riittävyys = investoinnit / liiketoiminnan rahavirrat                (5)                      

Tämä kertoo, että kasvuun sekä liiketoiminnan ylläpitoon sijoittamisen jälkeen yhtiöllä jäi 

liiketoiminnan rahavirroista käteen 75,4 %, minkä se voisi käyttää esimerkiksi omien 

osakkeiden ostoon. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon rahavirrat ovat 55 % pienemmät, 

kuin vertailukaudella 2020 ja 28,9 % pienemmät, kuin 2019 vertailukaudella. Kehitys on 

erittäin negatiivinen varsinkin, koska yrityksen kasvu perustuu näihin rahavirtoihin. Jos 

trendi jatkuu samanlaisena, yritys ei kykene kasvamaan orgaanisesti ja joutuu joko ottamaan 

velkaa tai laimentamaan osakettaan. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä omistajien kannalta. 

Yhtiö arvioi investointien ylläpitoon ja kasvuun olevan 110–125 milj. $ vuonna 2021. Jos 

arvio on oikeassa, pelkillä H121 liiketoiminnan rahavirroilla voitaisiin helposti kattaa nämä 

investoinnit, mikä on positiivinen asia. 
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Rahoituksen rahavirrat kertovat yhtiön korollisiin velkoihin sekä omaan pääomaan liittyviä 

toteutuneita rahavirtoja (Ikäheimo et al. 2019, s. 70). Sprouts on maksanut velkojansa pois 

vuosien 2018–2020 välisenä aikana noin 600milj. $. Tase on muuttunut tämän seurauksena 

paljon riskittömämmäksi. Samalla aikavälillä se on ostanut osakkeitaan noin 430 milj. $:lla. 

Nämä ovat itsessään jo positiivisia asioita yhtiölle sekä sen omistajille, vielä paremman asian 

tästä tekee sen, että maksut on pystytty kattamaan liiketoiminnan rahavirroilla.  

Vapaa kassavirta jää yritykselle käteen liiketoiminnan rahavirroista, kun se on maksanut 

niistä nykyisten pääomien ylläpidon (Fernando 2021). Näillä varoilla yritys voi esimerkiksi 

palkita omistajiaan osingoilla tai maksamalla velkaa. Vapaa kassavirta voidaan laskea 

vähentämällä liiketoiminnan rahavirroista investointien rahavirrat (Fernando 2021).  

Vapaa kassavirta = liiketoiminnan rahavirrat – investointien rahavirrat        (6) 

Investointien rahavirroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ylläpitoon tarvittavia kustannuksia, 

mutta Sprouts ei ole niitä eritellyt rahoituslaskelmassaan. Laskuissa käytetään rahavirtaa, 

jossa on mukana myös tulevaisuuteen tehtävien investointien rahallinen määrä. Se tekee 

vapaan kassavirran arvosta pienemmän, kuin se todellisuudessa on, mutta konservatiivinen 

ja varovaisempi lähestymistapa ei ole haitaksi. Taulukosta 4 nähdään vuoden 2020 vapaan 

kassavirran olleen 373 milj. $. Arvo on kasvanut vuoden 2018 luvusta noin 315 %. Vuoden 

2021 ensimmäisellä puoliskolla vapaan kassavirran määrä on pienempi, kuin molemmilla 

edellisillä vertailukausilla.  Huolestuttavaa on nähdä laskua vuoden 2019 ensimmäistä 

puoliskoa vasten, varsinkin kun investoinnitkaan eivät ole suurempia edellisiin vuosiin 

verrattuna.  

Taulukko 3. Valikoidut rahavirtalaskelman erät (taloudelliset luvut Sprouts Farmers 

Marketin tilinpäätöksistä vuosilta 2018–2021) 
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Yrityksen strategian kulmakivenä oleva uusien kauppojen avaaminen vaikuttaa suoraan 

vapaan kassavirran arvoon. Mikäli yritys onnistuu strategiassaan, uusien kauppojen 

avaamiseen liittyvät kulut näkyvät suoraan investointien rahavirtojen määrän kasvuna. Tämä 

osaltaan pienentää vapaan kassavirran määrää. Tätä syystä vapaan kassavirran 

pienentyminen ei aina ole negatiivinen asia, jos se johtuu suuremmista investoinneista. 

Negatiivinen trendi verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon on kuitenkin 

huolestuttava asia. Pidemmän aikavälin trendi on kuitenkin positiivinen, joten asiasta ei pidä 

huolestua liikaa.  

 

5.4 Tilinpäätösanalyysin tulokset 
 

Tutkimalla vuosien 2018–2020 tilinpäätöksiä yrityksen tuloksenkyvyn trendi osoittautui 

kaikilla osa-alueilla positiiviseksi. Kaikilla käytetyillä mittareilla yrityksen tulos parani 

edellisestä vuodesta ja kasvua tuli jopa 50 % vuodesta toiseen joillakin osa-alueilla. Myös 

kannattavuus on parantanut. Yrityksen tilasta sekä tuloksenteonkyvystä jäi erittäin 

positiivinen kuva.  

Tarkastelemalla vuoden 2021 ensimmäistä puoliskoa ja vertailemalla sitä vuosien 2020 ja 

2019 samoihin aikaväleihin tilinpäätöksestä jäi erilainen kuva. Tase parani vertailukausien 

välillä, mutta tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tulokset kertoivat eri tarinaa. Trendi on 

negatiivinen H121 ja H120 välillä, mikä osaltaan johtuu koronan positiivisista vaikutuksista 

vuoden 2020 tulokseen. Negatiivinen trendi oli kuitenkin havaittavissa myös H121 sekä 

H119 välillä, mitä ei voida selittää enää koronan avulla. Huolestuttavaa on varsinkin se, että 

kilpailijoiden myynnit eivät ole laskeneet vuoden 2021 aikana. Lasku johtunee yrityksen 

uudesta strategiasta, jonka seurauksena osan taloudellisten mittareiden suunta on alaspäin 

lyhyellä aikavälillä yrityksen menettäessä asiakkaita markkinoinnin uuden suunnan 

seurauksena. 
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6 Synteesi ja johtopäätökset 
 

 

SWOT-analyysi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) on analysointimenetelmä, 

jota käytetään yleisesti strategisessa analysoinnissa. Sen avulla voidaan tarkastella 

yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia 

ja uhkia. (Namugenyi, Nimmagadda & Reiners 2019, s. 1145) Analyysissä olisi tärkeää 

arvioida varsinkin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia sekä miten yritys kykenee 

hyödyntämään näiden trendien kehitystä (Meristö, Molarius, Leppimäki, Laitinen & 

Tuohimaa 2007, s. 10). 

 

Synteesi 

Taulukko 4. Sprouts Farmers Market SWOT-analyysi 

 

 

Vahvuuksia Sprouts Farmers Marketilla on useita. Yksi suurimmista on yrityksen 

liiketoimintojen rahavirtojen määrä. Näiden avulla kasvu on orgaanista eikä tarvetta 

vieraalle pääomalle täten ole. Tasetta pidetään vahvuutena hyvän maksukyvyn, vähäisen 

velan sekä kasvaneiden rahavarojen ansiosta. Jos tilanne vaatisi lisäinvestointeja yrityksen 

toimintaan, Sprouts kykenisi näitä tekemään. Vahva terveyttä edistäviin sekä 

luomutuotteisiin keskittyvä brändi on suuri vahvuus ihmisten preferenssien kasvaessa 

kyseisiä tuotteita kohtaan. Sen avulla on myös mahdollista saavuttaa kilpailuetua 

markkinalla. 
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Heikkoutena Sproutsilla on viime vuosina nähty aiemmin avattujen kauppojen myynnin 

lasku. Trendi saattaa kertoa suurimpien kauppojen lisääntyneeseen luomutuotteiden 

tarjontaan, mikä johtaa kysynnän jakautumiseen alalla toimivien kauppojen välillä. 

Sproutsin on todella haastavaa saavuttaa kilpailuetua muiden kuin brändin kautta, mikä 

kertoo kilpailun kovasta tasosta.  

Mahdollisuuksien osalta markkinan positiivinen trendi luomutuotteita kohtaan hyödyttää 

Sproutsia suuresti, yrityksen oikeanlaisen tuotevalikoiman sekä brändin takia. Yrityksen 

tarjonnasta johtuen, Sprouts Farmers Market hyötyy suoraan kysynnän kasvun trendistä. 

Luomutuotteiden markkinalla ei ole selvää markkinajohtajaa, mikä luo otollisen 

mahdollisuuden markkinajohtajuuden saavuttamiseen. 

Uhkana markkinalla on kilpailevien yritysten suurentuneet myyntivolyymit 

luomutuotteissa. Markkinalta saatavat houkuttelevat voitot ovat saaneet muut yritykset 

huomaamaan tuottojen suuruuden, mikä on johtanut kilpailijoiden määrän kasvuun. Ilman 

kestäviä kilpailuetuja tuotot tulevat jakautumaan useamman yrityksen välille. Asiakkaiden 

suuri neuvotteluvoima tekee markkinalla toimimisesta todella haastavaa, toimijoiden suuri 

määrä lisää kilpailua, mikä on asiakkaan kannalta suotavaa. Yritysten osalta tuotot tulevat 

olemaan pienempiä. Ruuan verkkokauppa on uhka, koska siinä yrityksen suurimmalla 

kilpailijalla Whole Foods:lla on kilpailuetu. Alhaisten kustannusten edut ovat Walmart:lla 

kivijalkakauppojen osalta. Muiden toimijoiden suuret kilpailuedut tekevät Sproutsin 

liiketoiminnasta haastavampaa. 

 

Johtopäätökset 

Tässä työssä oli tarkoituksena analysoida Sprouts Farmers Market nimistä yritystä, sen 

liiketoimintaympäristöä, strategiaa, riskejä sekä tilinpäätöstä. Tavoitteena oli selvittää, millä 

eri tavoin yritys kykenee luomaan arvoa omistajilleen. Työn päätutkimuskysymys oli:  

- Millä tavoin yritys kykenee luomaan arvoa omistajilleen? 

Yritystä analysoimalla havaittiin neljä eri tapaa, joilla yhtiö kykenee tuottamaan 

omistajilleen arvoa. Nämä tavat ovat kauppojen määrän kasvattaminen, toiminnassa olevien 

myymälöiden myynnin kasvattaminen, omien osakkeiden ostaminen markkinalta ja 

osinkojen jakaminen. Viimeisen kahden vuoden aikana toiminnassa olevien kauppojen 

myynnin kasvattamisessa on epäonnistuttu, myynnin trendi on ollut negatiivinen, mikä 
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asettaa kaikki paineet kasvusta uusien kauppojen rakentamisen varaan. Jos laajentumisessa 

ei onnistuta yhtiön liikevaihto tulee pienenemään ajan kuluessa. Uuden strategian astuessa 

voimaan myynti kääntyi toiminnassa olevilla kaupoilla ensimmäistä kertaa negatiiviseksi, 

nähtäväksi jää onko trendi vain väliaikainen seuraus uudesta markkinoinnin suunnasta. 

Laajentumisen osalta vuoden 2021 aikana yritys on epäonnistunut uusien kauppojen 

avaamisen suhteen koronasta johtuvan maailmanlaajuisen toimitusketjujen häiriöiden takia. 

Kyseessä on väliaikainen ongelma, jonka ei tulisi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. 

Yrityksen kasvu ja arvon luonti omistajille tulevat tulevaisuudessa perustumaan pääosin 

laajentumiseen uusien kauppojen osalta. 

Omien osakkeiden ostaminen on hyvä tapa jakaa arvoa omistajille ilman veroseuraamuksia. 

Liikkeellä olevien osakkeiden määrä pienenee, jolloin olemassa olevien arvo kasvaa. Tapa 

on hyvä varsinkin, kun ostot pystytään rahoittamaan liiketoiminnan rahavirroilla. Osinkoja 

yritys ei ole jakanut historiallisesti, paremmaksi tavaksi on nähty omien osakkeiden ostot. 

Yrityksellä olisi mahdollisuus maksaa osinkoja esimerkiksi osakkeiden ostamisen sijaista, 

mutta tällöin verorasitus olisi suurempi omistajien kannalta. Se on kuitenkin potentiaalinen 

tapa jakaa arvoa omistajille. 

Pääkysymyksen tueksi asetettiin seuraavanlaiset osakysymykset: 

- Millaiselta näyttää yhtiön toimintaympäristö yrityksen kasvun kannalta? 

- Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut? 

- Millainen on yrityksen taloudellinen tilanne? 

Toimintaympäristön suurimmat trendit ovat kuluttajien siirtyminen verkkoon sekä 

preferenssien kasvaminen terveellisiä tuotteita kohtaan. Pelkästään terveydelle hyväksi 

olevia tuotteita myymällä Sprouts Farmers Market hyötyy suuresti kuluttajien preferenssien 

viimeaikaisesta muutoksesta. Mielenkiinto terveellisempää ruokavaliota kohtaan on 

kasvanut koronan vaikutuksesta ja kyseisen nichen on oletettu kasvavan nopeammin, kuin 

ruoan vähittäistavarakaupan markkinan. Oman private label brändin avulla myös 

hintatietoisempia asiakkaita on huomioitu tarjoamalla halvempia tuotteita. Ruoan 

verkkokaupan kasvaminen vaikuttaa jokaiseen alalla toimivaan kauppaan. Kilpailijoilla 

olevat kilpailuedut tekevät verkkokaupan tehokkuudessa ja hinnassa kilpailemisesta 

haastavaa, mutta joka tapauksessa monikanavaisen tarjonnan olemassaolo on tärkeää. 

Yrityksen liiketoimintaympäristön kehitys näyttää suotuisalta kasvun kannalta. 
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Yrityksen ainoa kestävä kilpailuetu on sen luomu- ja terveellisiin tuotteisiin keskittyvä 

brändi. Vahvalla brändillä, joka yhdistetään terveyteen, on kaikki edellytykset hyötyä 

markkinan kehityksestä. Brändin arvoa voidaan kasvattaa eksklusiivisilla tuotteilla, joita 

muualla ei ole myynnissä. Tähän pyritään myös omalla private label merkillä, sekä 

yhteistyöllä paikallisten tuottajien kanssa. Nämä osaltaan luovat kuluttajille pieniä 

vaihtokustannuksia, mikä nostaa brändin merkitystä. 

Yrityksellä on taseessa paljon rahavaroja sekä käteistä, joilla halutessaan kyettäisiin 

lyhentämään noin 90 % yrityksen velasta. Yrityksen maksukyky voidaan todeta suuresta 

käteismäärästä johtuen hyväksi. Yrityksen investoinnit on pystytty kattamaan kokonaan 

liiketoiminnan rahavirroilla, mikä on erittäin positiivinen asia ja kertoo osaltaan yrityksen 

hyvästä taloudellisesta tilasta. Investointienkin jälkeen liiketoiminnan rahavirroista on 

jäänyt käteistä yli, mitä yritys on käyttänyt velkojen maksuun sekä omien osakkeiden ostoon. 

Yrityksen taloudellinen tilanne on erittäin vakaa ja se on parantunut huomattavasti vuodesta 

2018. 

Analyysin tulokset ja niiden luotettavuus perustuvat hyvin paljon yrityksen julkaisemien 

materiaalien luotettavuuteen ja paikkansapitävyyteen. Pörssiyrityksien julkaisemiin 

materiaaleihin voidaan pääosin luottaa, varsinkin ulkoisten toimijoiden tarkastaessa 

yhtiöiden jakaman informaation luotettavuuden. Syvemmän kuvan muodostamiseen olisi 

kuitenkin tarvittu myös materiaalia, mitä yritys ei julkaise osavuosikatsauksissaan taikka 

vuosikertomuksista. Esimerkiksi haastattelujen avulla syvempi katsaus olisi ollut 

mahdollinen. Julkaistun materiaalin määrän on kuitenkin suuri, jolloin tuloksia voidaan pitää 

luotettavana.  

Jatkotutkimusmahdollisuudeksi voisi muun muassa nähdä työssä tutkitun yrityksen arvon 

määrittäminen erilaisia arvonmääritysmalleja hyödyntäen. Arvostusta voitaisiin lähestyä 

esimerkiksi diskontatun kassavirran, osinkovirran tai tulovirran avulla. Määrityksen avulla 

saataisiin sijoittajan kannalta tärkeää informaatiota yrityksen houkuttelevuudesta myös 

osakkeen arvostuksen kannalta. Tällöin omistamisen mahdollisuutta voitaisiin tarkastella 

laajemmasta näkökulmasta. 
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