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Kilpailulliset toimenpiteet (engl. Competitive Action) ovat yrityksen kasvamisen ja selviytymisen 
kannalta tärkeitä, sillä niiden avulla yritys toteuttaa strategiaansa käytännössä. Hyperkilpailu 
(engl. Hypercompetition) puolestaan on melko uusi kilpailun muoto, joka vaikuttaa merkittävästi 
siinä toimivien yritysten toimintaan. Tässä työssä pyritään selvittämään kuinka hyperkilpailuym-
päristö muuttaa kilpailullisten toimintojen ominaisuuksia ja millaisilla toimenpiteillä yritys voi vas-
tata tällaiseen ympäristöön menestyäkseen. 
 
Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee kilpailullisten toimenpiteiden teoriaa 
sekä esittelee niiden olennaisia ominaisuuksia. Toisessa osassa esitellään hyperkilpailun käsite, 
hyperkilpailun paradigma ja disruption käsite, sekä esitellään muutama esimerkki hyperkilpailulli-
sista markkinoista. Kolmannessa osassa tarkastellaan, minkä tyyppisillä toimenpiteillä yritykset 
voivat vastata hyperkilpailuun. Osiossa tarkastellaan myös, kuinka hyperkilpailu vaikuttaa kah-
teen kilpailullisten toimenpiteiden ominaisuuksista; aggressiivisuuteen ja toimenpiteiden mää-
rään. 
 
Kirjallisuuskatsaus osoittaa hyperkilpailun nopean muutostahdin ja epävakauden vaativan yritys-
ten toimenpiteiden olevan innovatiivisempia, monipuolisempia ja vastaavan markkinan tarpeisiin 
nopeammin. Hyperkilpailuympäristön väliaikainen kilpailuetu luo myös tarpeen suuremmille mää-
rille kilpailullisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden määrän todetaan myös kehittävän yrityksen kyvyk-
kyyksiä ja hidastavan kilpailijoiden vastatoimenpiteitä. Kilpailullisten toimenpiteiden aggressiivi-
suuden todetaan parantavan yrityksen suoriutumista ja oppimista hyperkilpailussa, mutta kohot-
tavan samalla kustannuksia. Tämä johtaa siihen, ettei aggressiivisuus ole välttämättä paras stra-
tegia yrityksille, joilla ei ole riittäviä resursseja kustannuksista selviämiseen. 
 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan olettaa hyperkilpailullisen ympäristön vaativan yrityk-
siltä aktiivisempaa ja innovatiivisempaa lähestymistapaa kilpailullisiin toimenpiteisiin. Aihealueen 
kirjallisuuden perusteella voidaan myös päätellä hyperkilpailun edistävän kilpailullisesti aktiivisten 
yritysten oppimista niiden suorittaessa suuria määriä kilpailullisia toimenpiteitä. Työssä pohditaan 
myös mahdollisia tarpeita jatkotutkimukselle. 
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1. JOHDANTO 

Nykypäivänä yritykset kohtaavat jokapäiväisessä toiminnassaan monia markkinaperus-

teisia haasteita. Eräs tällainen haaste on hyperkilpailun yleistyminen. Hyperkilpailulle on 

tyypillistä nopeasti muuttuvat markkinaolosuhteet (Hanssen-Bauer & Snow, 1996). Täl-

laiset hyperkilpailulliset olosuhteet vaikuttavat siinä toimivien yritysten käyttäytymiseen 

eri tavoin. Hyperkilpailu vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia kilpailullisia toimenpiteitä 

yrityksen kannattaa menestyäkseen suorittaa. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toimia katsauksena siihen, miten hyperkilpailulli-

set olosuhteet vaikuttavat yritysten toimintaan, keskittyen kilpailullisiin toimenpiteisiin 

(engl. competitive action). Kilpailulliset toimenpiteet eivät ole akateemisesti vielä aivan 

yksiselitteinen käsite. Esimerkiksi Smith et al. (1991) määrittelevät kilpailulliset toimenpi-

teet huomioitavana, tiettynä kilpailullisena liikkeenä, jonka tavoitteena on säilyttää tai pa-

rantaa yrityksen suhteellista kilpailullista asemaa. Ferrier et al. (1999) puolestaan mää-

rittävät saman käsitteen minä tahansa uutena markkinaperusteisena liikkeenä, joka 

haastaa markkinoiden vallitsevan status quon. Kilpailulliset vastatoimenpiteet (engl. 

competitive response) voidaan puolestaan määritellä esimerkiksi selvänä, huomioita-

vana liikkeenä, joka suoritetaan vastauksena kilpailijan tekemään liikkeeseen (Smith et 

al. 1991).   

Vaikka käsitteelle löytyykin moninaisia, toisistaan hieman eriäviä määritteitä, kilpailulliset 

toimenpiteet ovat pääpiirteittäin strategisia päätöksiä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa 

kilpailutilanteeseen niiden implementoijan kannalta positiivisesti. Kilpailulliset toimenpi-

teet eivät rajoitu tavoitteiltaan vain markkinaosuuden kasvattamiseen tai suojeluun, vaan 

kuten molemmat aiemmat määritteetkin kertovat, kilpailullisten toimenpiteiden päämää-

ränä ja motivaattorina voi olla lähes mikä tahansa, tavoitteena aina kuitenkin tilanteen 

kääntäminen eduksi, tai edun säilyttäminen. Hyperkilpailu on taas luonteeltaan markki-

natilanne, joka vaatii huolellisia ja lukumääriltään useita kilpailuliikkeitä väliaikaisen kil-

pailuedun saavuttamiseen. Hyperkilpailullinen ympäristö on levinnyt lähes koko teollis-

tuneeseen maailmaan (Hanssen-Bauer & Snow, 1996), joten hyperkilpailun vaikutusten 

tutkiminen on tärkeää. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyritään vastaamaan tältä pohjalta seuraavaan tutkimus-

kysymykseen: 
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• Kuinka hyperkilpailullinen markkina vaikuttaa yritysten suorittamiin kilpai-

lullisiin toimenpiteisiin? 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työn lähdeaineistona pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman laadukkaita lähteitä, ja löydettyjen aineistojen julkaisukanavat tarkistet-

tiin julkaisufoorumia käyttäen. Työssä pyrittiin keräämään sekä vanhempaa että uudem-

paa aineistoa, jotta aihepiirin perusteosten lisäksi työhön tulisi modernimpaakin näkökul-

maa. Tiedonhaku suoritettiin pääasiassa Tampereen Yliopiston Andor-palvelua, Jstor-

tietokantaa, Scopus-tietokantaa sekä Web of Science -tietokantaa käyttäen. Tiedonhaku 

suoritettiin pääosin englanniksi. Esimerkkejä käytetyistä hakusanoista ovat ”competitive 

action”, ”competitive response”, ”hypercompetiti*”, ”competitive aggressiveness”, “hyper-

competiti* AND response”. Hakutulosten laadukkuutta pyrittiin mittaamaan julkaisukana-

van laadun lisäksi myös viittausten määrän mukaan. 

Työssä käsitellään ensin kilpailullisten toimenpiteiden teoriaa ja pyritään selventämään 

esimerkiksi käsitteen määritelmää, toimenpiteiden luokittelua sekä toimenpiteiden vaiku-

tuksia jatkoa varten. Seuraavaksi esitellään hyperkilpailun teoriaa, kuten käsitteen mää-

ritelmää, hyperkilpailun paradigmaa ja disruption käsitettä, sekä esitellään muutama tyy-

pillisesti hyperkilpailullinen markkina. Näiden teoriaosuuksien tarkoituksena on esitellä 

kilpailulliset toimenpiteet ja hyperkilpailu teoriatasolla. Työn kolmannessa osassa käsi-

tellään sitä, kuinka hyperkilpailullinen ympäristö vaikuttaa kilpailullisiin toimenpiteisiin 

yleisesti, sekä sitä, kuinka se vaikuttaa kilpailullisten toimenpiteiden määrään ja aggres-

siivisuuteen. Lopuksi päätelmät-osiossa vastataan tutkimuskysymykseen sekä pohdi-

taan löydettyjen tulosten implikaatioita. Osio pyrkii myös tunnistamaan aiheita jatkotutki-

mukselle sekä reflektoimaan, kuinka hyvin tutkimus saavutti sille asetetut tavoitteet. 
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2. KILPAILULLISET TOIMENPITEET 

Tämä osio keskittyy kilpailullisten toimenpiteiden teoreettiseen taustaan, pyrkien selven-

tämään aiheeseen liittyviä käsitteitä. Osio alkaa kilpailullisten toimenpiteiden käsitteen 

määrittelyllä, jonka jälkeen esitellään toimenpiteiden kategorisointia. Osiossa esitellään 

myös toimenpiteiden ja vastatoimenpiteiden vaikutuksia, kuten niiden aiheuttamaa mark-

kinaosuushyötyä ja vastausviivettä. 

2.1 Käsitteen määritelmä 

Kuten johdannossa todettiin, kilpailullisille toimenpiteille ei ole olemassa yhtä De Facto 

–määritelmää, eikä termin kahtiajakoisuus auta selventämään asiaa. Smith et al. (1991) 

määrittelevät kilpailulliset toimenpiteet huomioitavana, tiettynä kilpailullisena liikkeenä, 

jonka tavoitteena on säilyttää tai parantaa yrityksen suhteellista kilpailullista asemaa, kun 

taas Ferrier et al. (1999) lähestyvät samaa käsitettä minä tahansa uutena markkinape-

rusteisena liikkeenä, joka haastaa markkinoiden vallitsevan status quon. Status quo 

määritellään tässä yhteydessä rutiininomaisena, tavallisena ja kaavamaisena kilpailulli-

sena toimintana (Ferrier et al. 1999). Ensimmäinen määritelmä painottaa toimenpiteiden 

huomattavuutta, toisin sanoen jokaisen kilpailullisen toimenpiteen tulisi olla määritelmäl-

lisesti havaittavissa jollain tavalla. Smith et al. eivät kuitenkaan anna suoraa syytä ha-

vainnollisuuden vaatimukselle. Tämän vuoksi täytyy pohtia kyseisen yksityiskohdan tär-

keyttä määritelmän kannalta. Jälkimmäinen määritelmä jättää huomioitavuuden määri-

telmästä kokonaan pois, keskittyen toimenpiteiden markkinaperusteisuuteen sekä ehkä 

vielä tärkeämmin uutuuteen. Markkinaperusteisuus ja uutuus pienentäisivät kilpailullis-

ten toimenpiteiden valikoimaa suuresti, karsien pois kaikenlaiset sisäisiin toimintoihin ja 

näiden parantamiseen liittyvät liikkeet, sillä ne eivät ole markkinaperusteisia tai juuri ke-

hitettyjä. 

Vaikka käsitteen määritelmät ovat osittain eroavia, on niissä myös yhteneväisyyttä. Kil-

pailullisten toimenpiteiden perimmäisenä tarkoituksena on parantaa omaa asemaa kil-

pailijoihin verrattuna. Kilpailulliset vastatoimenpiteet ovat itsessään myös kilpailullisia toi-

menpiteitä, mutta ne vaativat kilpailijan omia toimenpiteitä toteutuakseen. Vastatoimen-

piteet voidaan määritellä esimerkiksi selvänä, huomioitavana liikkeenä, joka suoritetaan 

vastauksena kilpailijan tekemään liikkeeseen (Smith et al. 1991).  Tämäkin määritelmä 

tuo esille Smithin et al. näkemyksen kilpailullisten toimenpiteiden sidoksista toimenpiteen 

näkyvyyteen. Tämän tyyppiset toimenpiteet vaativat siis vähintään kilpailijoiden toimen-
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piteiden tunnistamista sekä ehkä tarkempaakin tarkastelua ja analyysia kilpailijan motii-

veihin sekä haluttuihin lopputulemiin, jotta niitä voidaan hyödyntää. Tällaista toimenpitei-

den ja vastatoimenpiteiden vaihtelua voidaan kuvata termillä kilpailudynamiikka (Place 

et al. 2005). Kilpailulliset toimenpiteet voidaan nähdä siis selvästi tarkoituksellisina, yri-

tyksen asemaa jollakin tavalla parantavina liikkeinä (Nokelainen, 2008).   

2.2 Luokittelu 

Kuten termin määritelmä, kilpailullisten toimenpiteiden tyyppien lukumäärä ei ole yksise-

litteinen. Osa tutkimuksista tunnistaa kuusi kategoriaa, joihin kaikki kilpailulliset toimen-

piteet kuuluvat. Nämä kategoriat ovat hinnoittelutoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, 

uudet tuotteet –toimenpiteet, kapasiteettiin liittyvät toimenpiteet, palvelutoimenpiteet ja 

ulkoisen viestinnän (engl. overt signaling) toimenpiteet. (Ferrier, 2001, Ferrier et al. 2002) 

Näiden kategorioiden mukaan kilpailullisista toimenpiteistä voisi esittää vaikkapa seu-

raavanlaisia esimerkkejä: markkinoilla olevien tuotteiden hinnan laskeminen, uuden teh-

taan rakentaminen kysyntään vastaamiseksi, tai vaikka uuden tuotteen kehitys ja lan-

seeraus markkinoille. Young et al. (1996) puolestaan rajaavat kategorioiden määrän vain 

kolmeen: tuotteiden tuomiseen markkinoille, tuotteiden julkistamiseen sekä markkinoin-

tikampanjoihin, joihin sisältyy hinnanalennukset. Merkittävimpinä eroina luokitteluiden 

välillä on jälkimmäisen pois jättämät kapasiteetti ja palvelumuutoksiin liittyvät toimenpi-

teet.  Alla oleva taulukko 1 kokoaa Ferrierin et al. (2002) näkemyksiä erilaisista kilpailul-

listen toimenpiteiden luokista, sekä niihin liittyvistä avainsanoista. 

 

Taulukko 1: Kilpailullisten toimenpiteiden luokkia sekä niihin liittyviä avainsanoja  
(mukaillen Ferrier et al., 2002) 

 

 

Toimenpiteen tyyppi Toimenpiteeseen liittyvät avainsanat

Hinnoittelu hinta, alennus, hyvitys

Markkinointi

mainokset, mainonta, jakaa, 

kampanja

Uudet tuotteet

esitellä, lanseerata, julkistaa (tuote- 

tai palvelukontekstissa)

Kapasiteetti

nostaa, tehostaa, kasvattaa 

(kapasiteettikontekstissa)

Palvelut palvelu, takuu, rahoitus

Ulkoinen viestintä vannoo, lupaa, sanoo, aikoo
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Taulukko 1, ja etenkin sen sisältämät erilaisiin kilpailullisiin toimenpiteisiin liittyvät avain-

sanat antavat hieman selkeämmän kuvan yhdestä näkemyksestä näiden luokittelusta. 

Tarkastellen taulukon avainsanoja sekä muistaen määritelmän markkinaperusteisesta 

liikkeestä, joka haastaa markkinoiden vallitsevan status quon (Ferrier et al. 1999), voi-

daan muodostaa kuva kilpailullisista toimenpiteistä konkreettisina liikkeinä, joita yritykset 

tekevät jopa päivittäisellä tasolla, ja jotka vaikuttavat tavoitteensa mukaisesti markkina-

tilanteeseen, esimerkiksi nostaen yrityksen osakekurssia. Kilpailulliset vastatoimenpi-

teet, kuten aiemmin jo todettiin, eivät eroa itsenäisesti suoritetuista toimenpiteistä kovin-

kaan paljon muuten, kuin niiden toteutuksen osamotivaattorina toimivan kilpailijan kilpai-

lullisen toimenpiteen osalta. 

2.3 Toimenpiteiden vaikutuksia 

On melko helppo ymmärtää, miksi kilpailulliset toimenpiteet, joiden päätavoite on aina 

jonkinlainen yrityksen kilpailullisen aseman parantaminen ovat tärkeitä. Voiton tuottami-

nen omistajilleen on jokaisen yrityksen perimmäinen tavoite, ja kilpailulliset toimenpiteet 

aktiivisesti edistävät tätä tavoitetta. Niiden tärkeys ei kuitenkaan perustu pelkkään maa-

laisjärkeen. Smith et al. (1991) esittävät, että yrityksen toimenpiteiden takia syntyneiden 

taloudellisten voittojen noustessa tavallista korkeammiksi, alkavat näiden voittojen pe-

rässä olevat kilpailijat vastatoimiin. Yritysten kannattaa siis ryhtyä toimenpiteisiin, jotka 

vaikuttavat vahvasti sellaisiin kilpailijoihin, jotka eivät ryhdy kovin herkästi tai nopeasti 

vastatoimiin. (Smith et al. 1991) Kilpailulliset toimenpiteet väärin suunnattuna voivat joh-

taa toimenpiteiden ja vastatoimenpiteiden kierteeseen. Esimerkiksi hinnoittelussa tällai-

nen kilpailu voi olla voittojen kannalta hyvinkin tuhoisaa (Porter, 2008). 

Jotta kilpailullisia toimenpiteitä voi suunnitella ja toteuttaa saavuttaen samalla mahdolli-

simman hyvän lopputuleman, tulee pystyä tarkastelemaan siihen vaikuttavia osatekijöitä. 

Esimerkiksi Chen et al. (1992) tarkastelevat toimenpiteitä neljästä näkökulmasta. Näistä 

ensimmäinen on kilpailuvaikutus, eli kuinka laajasti toimenpide vaikuttaa kilpailijoihin, 

toinen hyökkäyksen intensiteetti, eli kuinka laajasti toimenpide vaikuttaa kilpailijoiden 

avainmarkkinoihin sekä kolmas toteutuksen vaatimukset, eli kuinka paljon vaivaa toi-

menpiteen toteutuksen eteen nähdään. Neljäs tarkastelutapa on toimenpiteen tyyppi, 

jolla tässä tarkoitetaan sitä, onko toimenpide strateginen vai taktinen. (Chen et al. 1992) 

Strategisten ja taktisten liikkeiden erot ovatkin mielenkiintoisia erilaisten luonteidensa ta-

kia. Taktiset liikkeet, joiden vaikutukset voivat olla helpommin ja nopeammin selviä, so-

pivat paremmin esimerkiksi Smith et al. (1991) esittämään kilpailullisen toimenpiteen 

määritelmään, joka vaati toimenpiteen huomioitavuuden. Strategia on jo määritelmältään 
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pitkäjänteisempää toimintaa, ja nykyhetkenä tehtävät strategiset liikkeet voivatkin vaikut-

taa ulkopuolisen tarkkailijan mielestä jopa kummallisiltakin. Taktiset päätökset ovat kui-

tenkin avainasemassa strategian toteutumisen osalta, sillä ilman näitä jokapäiväisiä pää-

töksiä virheiden tai muiden ongelmien korjaaminen ei onnistuisi lainkaan. Sen takia on 

tärkeää tarkastella myös taktisia päätöksiä arvioitaessa kilpailullisten toimenpiteiden 

strategista tärkeyttä. 

Jokapäiväiset ja pidemmän kaavan siirrot ovat siis enemmän kuin tärkeitä toteutettaessa 

yrityksen valittua strategiaa. Toimenpiteiden laajuus ja niiden intensiteetti ovat avainase-

massa omien toimenpiteiden onnistumisessa, sekä sitä kautta omien strategisten pää-

määrien saavuttamisessa (Fiegenbaum et al. 2001). Strategiaa toteutettaessa on muis-

tettava ottaa huomioon myös kilpailijat, ja heidän tekemänsä toimenpiteet. Chenin et al. 

(1992) mukaan kilpailullisen toimenpiteen onnistumiseen vaikuttaa vastatoimenpiteiden 

osalta etenkin toimenpiteiden määrä eri kilpailijoilta sekä vastausviive (engl. response 

lag). Vastausviive, eli aika joka kilpailijoilla kestää suorittaa oma vastatoimenpiteensä, 

on erityisen mielenkiintoinen ja tärkeä tekijä sillä tänä aikana toimenpiteen suorittaja 

nauttii erityiset taloudelliset hyötynsä. (Chen et al. 1992) Jos toimenpiteen liikkeelle las-

kenut yritys pystyy hyödyntämään tämän ajan tehokkaasti ja kehittämään toimivan jat-

kotoimenpiteen ennen kilpailijoiden vastauksia, saattaa tämä johtaa yhtä suurempiin ta-

loudellisiin hyötyihin ja vaikeampaan tilanteeseen kilpailijoiden kannalta.  

Vastausviive on siis kriittistä käyttää hyödyksi, eikä pelkästään nauttia sen aikana ansai-

tuista voitoista. Chen et al. (1992) totesivat empiirisen tutkimuksen tuloksena vastausvii-

veeksi strategisten toimenpiteiden, jotka vaativat enemmän vaivaa toteuttaa, jälkeen 

keskimäärin 20 päivää. Ferrierin (2001) tutkimuksen tulokset tukevat edellä mainittua 

pitenevää vastausviivettä suhteessa tehdyn päätöksen monimutkaisuuteen. On kuiten-

kin huomioitava, että nopeammat, taktiset liikkeet toivat Ferrierin mukaan suuremmat 

hyödyt, tässä tapauksessa isomman markkinaosuuden kasvun, mutta samalla lyhensi-

vät kilpailijoiden vastausaikaa huomattavasti (Ferrier, 2001). Myös Chenin et al. (1992) 

mukaan taktiset lyhyen aikavälin toimenpiteet aiheuttivat suuren määrän ja nopeasti to-

teutettuja vastatoimenpiteitä kilpailijoilta, jotka estävät toimenpiteen seurauksena mark-

kinaosuuden kasvattamisen jopa lähes kokonaan. Voi olla siis hyödyllistä etsiä sopiva 

tasapaino etenkin vastausviiveaikana tehtävien jatkotoimenpiteiden kompleksisuuden ja 

nopean toteutettavuuden välillä. Myös omia vastatoimenpiteitä suunnitellessa ja toteu-

tettaessa tulisi muistaa vastausviiveen tärkeys, sillä pidempi viive antaa kilpailijalle yhä 

enemmässä määrin aikaa. 
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3. HYPERKILPAILU 

Tämä osio esittelee hyperkilpailun käsitteen teoriaa, aloittaen erilaisista kilpailun muo-

doista, ja kuinka hyperkilpailu eroaa niistä. Osiossa käsitellään myös hyperkilpailun pa-

radigmaa, sekä disruptiota. Lopuksi osiossa esitellään konkreettisia esimerkkejä aloista, 

joilla vallitsee hyperkilpailulliset olosuhteet ja tarkastellaan kyseisten alojen hyperkilpai-

lullisia piirteitä tarkemmin. 

3.1 Hyperkilpailun käsite 

Kilpailu on tärkeä käsite nykyisen taloustieteen kannalta, ja kuten aikaisemmin jo tässä-

kin työssä todettiin, kilpailullisilla toimenpiteillä pyritään parantamaan omaa asemaa kil-

pailutilanteessa. Kilpailu on hyödyllistä etenkin kilpailuympäristössä toimivien yritysten 

sidosryhmien kannalta: Kilpailutilanne asettaa kattoja hyödykkeiden hinnoille verrattuna 

tilanteeseen, jossa tiettyä hyödykettä saisi vain yhdestä paikkaa. Kilpailu voi myös pa-

kottaa yrityksiä parantamaan hyödykkeidensä laatua, tai jopa innovoimaan täysin uutta 

erottuakseen joukosta. Hinnan alhaisena pitäminen ja laadun parantaminen tai uusien 

ominaisuuksien innovointi ovat suoraan verrattavissa Porterin (1980) geneerisiin strate-

gioihin, kustannusjohtajuuteen ja differointiin. Nämä klassiset strategiat ovat hyvä lähtö-

kohta, kun tarkastellaan niin kutsuttua perinteistä kilpailua. Kilpailu ei kuitenkaan lähes-

kään aina ole niin yksiselitteistä ja yksinkertaista. Ideaalien vapaiden markkinoiden val-

litessa kysynnän ja tarjonnan lait ohjaisivat kilpailua täysin ja kaikilla markkinoilla olisi 

avointa kilpailua, mutta näin ei toki ole. Esimerkiksi monopolin vallitessa jollain markki-

nalla, kilpailutilanteessa hallitsee vain yksi tekijä, ja oligopolin vallitessa vain muutama.  

Hyperkilpailu on tilanne, joka yhdistelee Fiegenbaumin et al. (2001) mukaan monopolis-

tisen, oligopolistisen ja niin kutsutun täydellisen kilpailun piirteitä. Hyperkilpailun voi 

nähdä oligopolistisen kilpailun tyyppinä, jossa yritysten kilpailu on erityisen laajaa ja nii-

den kyvykkyyksiä, kompetenssia tai logiikkaa ei rajoita perinteiset teollisuuden rajat. 

Tämä johtaa hyperkilpailullisen alan suurempaan avoimuuteen monille yrityksille. (Fie-

genbaum et al. 2001) Lee et al. (2010) mainitsevat hyperkilpailun tyypilliseksi piirteeksi 

voimakkaat ja nopeat kilpailulliset toimenpiteet, ja kilpailuympäristön vaatiman vikkelyy-

den oman kilpailuaseman parantamiseksi, sekä kilpailijoiden aseman heikentämiseksi. 

Hyperkilpailulle on myös tyypillistä kilpailuympäristön epävakaus (McNamara et al. 

2003). Ympäristön muutosherkkä luonne johtaa luultavasti osaltaan myös hyperkilpailul-

listen alojen korostuneeseen avoimuuteen jatkuvasti muuttuvien voimadynamiikkojen 
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myötä. Mitä epävakaampi ja muutosherkempi markkina, sitä herkemmin uusi innovatii-

vinen tulokas voi järkyttää alan tasapainoa. Fiegenbaumin et al. (2001) mukaan hyper-

kilpailussa toimivien yritysten tavoitteena onkin disruptoida eli häiritä markkinaa itselle 

sopivalla tavalla saavuttaakseen hetkellistä etuasemaa, toisin kuin Porterin (1980) pe-

rinteisemmässä asettelussa, jossa yritykset hakevat pysyvää kilpailuetua. Myös Hans-

sen-Bauerin & Snow:n (1996) mukaan se, ettei hyperkilpailussa muodostu tasapainoti-

lannetta, jossa yrityksillä ei olisi minkäänlaista etua on piirre, joka erottaa hyperkilpailul-

lisen markkinan sellaisesta, jossa vallitsee täydellinen kilpailu. 

3.2 Disruptio ja hyperkilpailun paradigma 

Kuten aiemmin todettiin, markkinoiden disruptointi on tärkeä osa hyperkilpailullisen yri-

tyksen toimintaa. D’Aveni (1998), jonka vuonna 1994 julkaistuun teokseen koko moderni 

hyperkilpailun paradigma perustuu, näkee kaikki neljä hyperkilpailun ulottuvuutta sykli-

sinä. Markkinoiden disruptointi onnistuu parhaiten käynnistämällä jokaisen ulottuvuuden 

kilpailun sykli uudelleen mahdollisimman luovalla tavalla, tai vaihtamalla kilpailun pää-

ulottuvuutta kokonaan, kuten vaihtamalla tuotekehityksen avulla kilpailun fokus pois hin-

takilpailusta tietotaitokilpailuun (D'Aveni, 1998). Hintasotien on todettu useaan otteeseen 

olevan useimmiten haitallisia molemmille osapuolille, joten kilpailun strateginen siirtämi-

nen toiselle kentälle voi olla sopivassa tilanteessa sekä hyökkäävä liike että tapa puo-

lustautua mahdollisilta kolmansilta osapuolilta, jotka voisivat käyttää hintakilpailun luo-

maa hetkellistä heikkoutta oman markkinaosuutensa kasvattamiseen tai jopa markkinan 

penetrointiin. D’Aveni (1995) jakaa hyperkilpailun uuden 7-S viitekehyksen kohdat jokai-

sen yhteen kolmesta disruption tekijöistä. Disruption visio käsittää tilaisuuksia saavuttaa 

väliaikaista etua tunnistamisen ja luomisen palvelemalla vanhoja asiakkaita paremmin 

tai palvelemalla asiakkaita, joihin kukaan muu ei tällä hetkellä yllä. Disruption taktiikat 

pitävät sisällään toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan tai muokkaamaan kilpailijoi-

den vastauksiin. Kolmas ja viimeinen tekijä, disruptointikyky, käsittää yrityksen kyvyn pi-

tää disruption tahtia yllä. (D’Aveni, 1995) 

Jotta hyperkilpailun ilmiötä voitaisiin tarkastella tehokkaammin, on hyvä tietää, millai-

sessa strategisessa ympäristössä toimitaan. Yksi näkökulma tähän on D’Avenin kehit-

tämä hyperkilpailun paradigma, joka koostuu Fiegenbaumin et al. (2001) mukaan kol-

mesta tärkeästä tekijästä, jotka ovat strategiset komponentit, strategiset mekanismit 

sekä strategiset lopputulokset. Ensimmäinen tekijä, strategiset komponentit, käsittää 

strategisia ohjenuoria kuten hyperkilpailustrategian 7-S -viitekehyksen, sekä hyperkilpai-

lun neljä kilpailu-ulottuvuutta, jotka ovat hinta/laatu, tietotaito/ajoitus, tukikohtien luomi-

nen/invaasio sekä syvät taskut (engl. Deep pockets). Strategiset mekanismit puolestaan 
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ovat firman käyttäytymisen liikkuvuuteen liittyvät kolme periaatetta, eli dynaamiset stra-

tegiset vuorovaikutukset kilpailijoiden kesken, strategisen liikehdinnän suhteellisuus 

sekä kilpailijoiden huomioonottaminen strategian suunnittelussa. Kolmas ja viimeinen te-

kijä, strategiset lopputulokset viittaavat hyperkilpailussa toimivien organisaatioiden lopul-

liseen toimintamalliin. (Fiegenbaum et al. 2001) Alla oleva taulukko 2 kokoaa yhteen 

sekä hyperkilpailustrategian 7-S -viitekehyksen kohdat, sekä taulukko 3 hyperkilpailun 

neljän ulottuvuuden kriittiset menestystekijät ja niiden parantamisen kannalta tärkeimmät 

7-S -viitekehyksen avainsanat. 

Taulukko 2: Hyperkilpailun 7-S viitekehys (mukaillen Fiegenbaum et al. 2001) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-1

Sidosryhmien tyytyväisyys 

(stakeholder satisfaction )

S-2 Ennustaminen (soothsaying )

S-3 Nopeus (speed )

S-4 Yllätys (surprise )

S-5

Kilpailun sääntöjen muuttaminen 

(shifting the rules of competition )

S-6 Signaalit (signals )

S-7 Strategiset työnnöt (strategic thrusts )

7S
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Taulukko 3: Hyperkilpailun 4 ulottuvuuden menestystekijät ja tärkeimmät 7-S te-
kijät (mukaillen Fiegenbaum et al. 2001) 
             

  

Tarkasteltaessa taulukkoa 3, ja siitä etenkin parannettavia ulottuvuuksia sekä niiden 

kannalta kriittisimpiä 7-S-tekijöitä, esiintyvät kaksi tekijää useammin kuin muut: S-3, eli 

nopeus sekä S-7 eli strategiset työnnöt. Strategiset työnnöt voidaan nähdä strategisina 

toimenpiteinä, joiden tarkoituksena on saavuttaa jokin tavoite, eli toisin sanoen kilpailul-

lisina toimenpiteinä. Kun otetaan huomioon tämä määritelmä, tukee näiden kahden 7-S 

tekijän niin Fiegenbaumin et al. (2001) teoriaa hyperkilpailun vaatimuksesta voimakkaille 

ja nopeille kilpailutoimenpiteille, kuin Ferrierin (2001) tuloksia nopeiden taktisten liikkei-

den tuottamista suuremmista hyödyistä kilpailullisia toimenpiteitä ja vastatoimenpiteitä 

suoritettaessa. Ketteryys ja riittävän vahva reagointi kilpailuympäristön muutoksiin ovat 

siis avaintekijöitä hyperkilpailussa selviämisen kannalta. Aiemmin todettu hyperkilpailun 

korostunut epävakaus nostaa nopeuden ja riittävän voimakkaiden iskujen ja vastaiskujen 

merkitystä entisestään oman markkinaosuuden varmistamiseksi tai kilpailijoiden heiken-

tämiseksi. Hyperkilpailulliset alat eroavat perinteisistä selkeästi niiden korostuneen epä-

vakaan olemuksen, sekä kilpailuedun kokonaisvaltaisen väliaikaisuuden myötä. Hyper-

kilpailu voi toisaalta avata ovia markkinan penetroimiseen uusille tulokkaille, mutta toi-

saalta hyperkilpailualalla pitkään toimineen yrityksen kokemus alan toiminnasta voi olla 

elintärkeää.  

Parannettava 

ulottuvuus Avainmenestystekijät Kriittisimmät 7-S tekijät

hinta/laatu

Asiakastarpeiden ymmärrys,         

Kustannusten vähentäminen

S-1 Sidosryhmien tyytyväisyys,                   

S-3 Nopeus

tietotaito/ajoitus

Nopea markkinoille tunkeutuminen,       

Uuden tietotaidon ja innovaation rakennus

S-3 Nopeus,                                                             

S-4 yllätys,                                                         

S-2 Ennustaminen

tukikohtien 

luominen/invaasio

Pelottelu,                                                       

Aggressio

S-6 Signaalit,                                                             

S-7 Strategiset työnnöt

syvät taskut

Raa'an voiman käyttö,                                      

Isojen vastustajien pysäytys tai ohitaktikointi                                             

S-7 Strategiset työnnöt,                              

S-5 Kilpailun sääntöjen muuttaminen
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3.3 Tyypillisiä hyperkilpailullisia aloja 

Hyperkilpailullisten alojen on todettu siis eroavan perinteisistä kilpailuympäristöistä nii-

den jatkuvan epävakauden, vaihtuvien voimadynamiikkojen, syklisen olemuksen, väliai-

kaisen kilpailuedun ja nopeiden kilpailuliikkeiden osalta. Eräs esimerkki hyperkilpailulli-

sesta on historiallisesti ollut tietokoneiden kehittäminen ja myyminen ja IT-ala yleisesti. 

Tietokoneet ovat verrattain lyhyen historiansa aikana kokeneet nopeaa, monilta osin en-

nalta arvaamatonta kehitystä. Alalla on tapahtunut monia mullistuksia 1970-luvun jäl-

keen, esimerkiksi mikrosirujen tehojen eksponentiaalisen kasvun, PC-tietokoneiden 

yleistymisen ja ehkä jopa tärkeintä internetin myötä. Nämä tekijät yhdessä käyttäjien 

odottamattomien käyttötapojen ja alan muuttujien monimutkaisten vuorovaikutusten 

kanssa luoneet ympäristön, jossa alan arvoketju muuttuu monissa paikoissa. (Bogner & 

Barr, 2000) Internetin suosion eksponentiaalinen kasvu 2000-luvun alussa sekoitti koko 

markkinaa luoden lähes äärettömän määrän uusia markkinarakoja, joita hyödyntämällä 

yritykset kuten Amazon pystyivät kehittämään jopa uusia, nykypäivänä massiivisia mark-

kinoita. IT-alan teknologioiden nopea kehitys vaikuttaisikin olleen hyperkilpailun muodos-

tumiselle varsin otollista, sillä jatkuvat muutokset kilpailuympäristölle esimerkiksi uusien 

innovaatioiden tai innovaatioiden sovellusten muodossa ovat tarjonneet niin markkinoilla 

jo toimineille kuin uusille toimijoille mahdollisuuksia disruptioon. 

Toinen ala, joka on muuntautunut lähihistorian aikana hyperkilpailulliseksi, on autoteolli-

suus. D’Avenin (1998) mukaan Yhdysvaltain autoteollisuus alkoi kokemaan muutosta 

hyperkilpailun suuntaan 1960-luvulla, kun ulkomaiset kilpailijat alkoivat haastamaan niin 

alemman luokan autovalmistajia kuin premium-merkkejäkin, luoden tilanteen, jossa siir-

ryttiin GM:n lähes monopolistisesta asemasta tilanteeseen, jossa oli kiihtyvää kilpailua. 

1970-luvulle tultaessa auton halutuimmat ominaisuudet vaihtuivat koosta ja tehosta polt-

toaineen kulutukseen. (D’Aveni, 1998) Tämä siirsi kilpailun ensisijaisen syklin autoteolli-

suudessa pois hinta/laatu -ulottuvuudesta tietotaito/ajoitus -ulottuvuuteen disruptoiden 

markkinaa huomattavasti, sillä polttoainetehokkuuden kehittäminen vaatii uuden inno-

vointia. Myös sidosryhmien tyytyväisyys koki samalla disruptiota kuluttajien mieltymysten 

muuttuessa. 

1980-luvulla kilpailun areena vaihtui jälleen kerran, nyt autojen luotettavuuteen ja kestä-

vyyteen ulkomaisten kilpailijoiden, kuten Toyotan johdolla, jättäen Yhdysvaltain teollisuu-

den jälkeensä niin niiden omilla kotimarkkinoillaan kuin muuallakin. 1990-luvulle tulta-

essa autoteollisuuden fokus vaihtui uudestaan, tällä kertaa yhdysvaltalaisten yritysten 

toimesta, jotka toivat markkinoille turvallisuusinnovaatioita (D’Aveni, 1998). Autoteolli-

suuden kehityksessä näkee selvästi hyperkilpailulle tyypillistä jatkuvaa disruptiota. On 
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myös tärkeä huomata, kuinka suuren väliaikaisen kilpailuedun juurikin disruption aiheut-

taneet yritykset saivat verrattuna reaktiivisiin yrityksiin, jotka toimivat vasta jälkikäteen. 

Disruptoivat tahot käyttivät hyväkseen nopeutta ja yllätyksen voimaa muuttaakseen kil-

pailun omaksi edukseen. Ulkomaisten kilpailijoiden toiminnassa on myös nähtävillä vah-

voja tukikohtien luomisen/invaasion piirteitä, etenkin aggressiivista tunkeutumista uu-

delle markkinalle. 

Muita tyypillisen hyperkilpailullisia aloja ovat esimerkiksi lääketeollisuus, päivittäistava-

roiden valmistaminen sekä virvoitusjuomateollisuus. (D’Aveni, 1998). Näitä aloja yhdis-

tää aikaisempi vahva markkinajohtaja, jonka tuotteet ovat joutuneet hyperkilpailuun eten-

kin hinnan ulottuvuudessa, kun vastaavan tuotteen valmistaminen on alkanut onnistu-

maan pienemmiltä, ei niin vahvaa brändiarvoa omaavilta toimijoilta. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, ettei näillä aloilla esiintyisi hyperkilpailun muita ulottuvuuksia, sillä esimerkiksi 

nykypäivän kuluttajien mieltymykset ovat siirtyneet mitä edemmissä määrin päin terveel-

lisempiä valintoja. D’aveni (1998) kertoo esimerkiksi, kuinka Pepsico, joka oli ennen 

Coca-Cola Companya huomattavasti pienempi, pystyi kasvattamaan omaa kokoaan lä-

hes kilpailijansa tasolle investoimalla vahvasti pikaruokaravintoloihin. Hyperkilpailun kil-

pailuedun säilymättömyys kuitenkin osoittautui tässäkin tilanteessa päteväksi, sillä lo-

pulta Pepsico joutui rahoituksen puutteessa siirtämään resurssejaan vahvasti pois ravin-

tola-alalta takaisin virvoitusjuomiin, jottei olisi jäänyt alalla taas Coca-Colan varjoon 

(D’Aveni, 1998). Kyseisessä tilanteessa Coca-Cola Companyn syvät taskut antoivat sen 

itse asiassa olla osittain kilpailemattakin Pepsicon kanssa, ja selvitä lähes samassa ase-

massa missä oli alun perinkin. Alla oleva taulukko 4 kerää yhteen esitellyt alat, niiden 

hyperkilpailun piirteet sekä sen, mikä tai mitkä hyperkilpailun ulottuvuuksista korostuvat 

näiden piirteiden perusteella kyseisellä alalla erityisesti. 
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Taulukko 4: hyperkilpailullisia aloja, niiden erityispiirteitä ja korostuneet hyperkil-
pailun ulottuvuudet ja 7-S tekijät 

 

 
 
Vaikka edellä mainitut alat ovat tyypillisiä esimerkkejä hyperkilpailullisista aloista, eivät 

ne suinkaan ole ainoita. Hyperkilpailua voidaankin nähdä esiintyvän lähes kaikilla teolli-

suuden aloilla (Hanssen-Bauer & Snow, 1996). Markkinat, joilla esiintyy vahvaa hintakil-

pailua, tai nopeaa tuoteinnovaatiota, tai erityisen aggressiivisia kilpailuliikkeitä voidaan 

nähdä hyperkilpailullisiksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markkina Erityiset hyperkilpailun piirteet
Korostuneet ulottuvuudet 

ja 7-S tekijät

IT-ala

Teknologioiden ja innovaatioiden nopea 

kehitys tuo jatkuvia mahdollisuuksia 

disruptioon. (Bogner & Barr, 2000). Kynnys 

markkinalle liittymiseen matala etenkin 

ohjelmistopuolella 

tietotaito/ajoitus                    

S-2 ennustaminen                  

S-1 sidosryhmien 

tyytyväisyys

Autoteollisuus

Kuluttajien vaihtelevat toiveet tuotteen 

ominaisuuksilta luovat ympäristön jossa 

jatkuva kehittäminen ja ennustaminen 

tarpeen. Kilpailijoiden aggressiivinen ja 

odottamaton invaasio. (D'Aveni, 1998)

tietotaito/ajoitus & 

tukikohtien 

luominen/invaasio                 

S-3 nopeus                                 

S-4 yllätys                                     

S-5 kilpailun sääntöjen 

muuttaminen

Virvoitusjuomateollisuus

Vahvaa hintakilpailua "brändittömiltä" 

tuotteilta. Isojen brändien vahva 

dominanssi vaatii syviä taskuja pieniltäkin 

kilpailijoilta. (D'Aveni, 1998). Kuluttajien 

muuttuvat tottumukset tuotteiden 

terveellisyydestä

hinta/laatu & syvät taskut   

S-1 sidosryhmien 

tyytyväisyys                               

S-7 strategiset työnnöt          

S-5 kilpailun sääntöjen 

muuttaminen
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4. KILPAILULLISET TOIMENPITEET HYPERKIL-
PAILUYMPÄRISTÖSSÄ 

Tässä osiossa tarkastellaan, kuinka hyperkilpailullinen ympäristö vaikuttaa siellä toimi-

vien yritysten kilpailullisiin toimenpiteisiin. Ensin osio käsittelee miten hyperkilpailu vai-

kuttaa yrityksen toimenpiteisiin yleisesti. Seuraavaksi tarkastellaan hyperkilpailun vaiku-

tusta suoritettavien toimenpiteiden määrään, jonka jälkeen käsitellään kilpailullista ag-

gressiivisuutta hyperkilpailussa. Lopuksi tulokset esitetään kootusti taulukkomuodossa. 

4.1 Hyperkilpailuun vastaaminen 

Hyperkilpailu eroaa siis normaalista kilpailusta etenkin muutosherkkyydessä ja intensi-

teetissä. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat siihen, millaisia kilpailullisia toimenpiteitä toi-

mijoiden tulisi suorittaa selvitäkseen kilpailusta. Kuten jo aiemmin todettiin, hyperkilpai-

lulliset ympäristöt muuttuvat nopeasti, eikä kilpailuetua pysty säilyttämään pitkiä aikoja. 

Tämä johtaa Nathin & Newellin (1998) mukaan siihen, että menestyäkseen organisaa-

tioiden tulee olla valmiita vastaamaan ympäristön vaatimuksiin ja samalla säilyttää jous-

tavuutta. Myös ylimmän johdon on tärkeä pystyä tunnistamaan ympäristössä tapahtu-

vien muutosten suunta voidakseen suunnitella sopivat toimenpiteet (Nath & Newell, 

1998). Grant (1996) kertoo hyperkilpailun tuhoavan kilpailuetua imitoivan tai innovatiivi-

sen kilpailun kautta, jolloin suorituskyvyn pitäminen hyvällä tasolla vaatii innovaatiota ja 

uusien kyvykkyyksien luomista. D’Avenin et al. (2010) mukaan toimijoiden kannattaa 

suorittaa monenlaisia toimenpiteitä pitääkseen yrityksen kehityksen tahdin ympäristön 

mukana. Nämä näkemykset korostavat hyperkilpailussa tärkeiksi toimenpiteitä, jotka 

pyrkivät uuden luomiseen ja markkinoiden tarpeisiin vastaamiseen.  

Hanssen-Bauerin & Snow:n (1996) mukaan suuret integroidut yhtiöt ja pienemmät toimi-

jat vastaavat hyperkilpailuun hieman eri tavoin. Suuret yhtiöt keskittyvät johonkin hyper-

kilpailun ulottuvuuksista, kuten hintaan/laatuun tai syviin taskuihin. Muut toimijat voivat 

vastata olosuhteisiin esimerkiksi luomalla organisaatioiden verkostoja, joissa jokainen 

toimija suorittaa vain muutamia arvoketjun toimintoja ulkoistaen muut. Yritykset, jotka 

eivät ole varsinaisesti suorassa kilpailutilanteessa toistensa kanssa saattavat myös muo-

dostaa alueellisia oppimisverkostoja pystyäkseen vastaamaan hyperkilpailuun parem-

min. (Hanssen-Bauer & Snow, 1996) Myös Andrevskin & Ferrierin (2019) tutkimuksen 

mukaan tiivis verkostoituminen voi vähentää kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Tällai-

nen menettelytapa voi vähentää vaadittujen toimenpiteiden määrää, koska verkoston 
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toimijoiden tarvitsee keskittyä vain omiin avaintoimintoihinsa ja kyvykkyyksiinsä. Hyper-

kilpailuun vastaaminen vaatii joka tapauksessa innovatiivisuutta sekä kyvykkyyttä rea-

goida markkinaan nopeasti. Etenkin pienemmät toimijat, jotka eivät pysty hyödyntämään 

syviä taskuja vaativia toimenpiteitä, hyötyvät hinta/laatu ja tietotaito/ajoitus -ulottuvuuk-

siin kohdentuvista toimenpiteistä kuten uusista tuoteinnovaatioista ja kustannusten mini-

moinnista. 

Yritykset voivat siis vastata hyperkilpailuun muuttamalla kilpailullisia toimenpiteitään in-

novatiivisempaan suuntaan, ja kehittämällä sisäisiä kyvykkyyksiään. Hyperkilpailussa 

toimenpiteiden pitää pyrkiä vastaamaan markkinan tarpeeseen, joka vaatii nopeampaa 

reagointia, eli nopeammin suoritettuja kilpailullisia toimenpiteitä sekä ennustamisen ky-

vykkyyksiä. Muuttamalla kilpailullisia toimenpiteitään esimerkiksi näillä tavoilla on mah-

dollisuutta luoda disruptiota ja täten saavuttaa väliaikaista kilpailuetua tehokkaammin.  

4.2 Suoritettavien toimenpiteiden määrä 

Hyperkilpailu vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon kilpailullisia toimenpiteitä on tarpeen, 

tai optimaalista, suorittaa. Andrevskin ja Ferrierin (2019) mukaan vaikkakin jokainen kil-

pailutoimenpide voi nostaa kuluttajan kokemaa arvoa, sen suorittavan yrityksen nauttima 

etu on väliaikaista, ja kilpailijat voivat neutraloida jokaisen suoritetun toimenpiteen vai-

kutukset riippumatta sen tyypistä ja innovatiivisuudesta. Ferrier et al. (1999) kertovat, 

kuinka yritykset, jotka suorittavat suuria määriä kilpailullisia toimenpiteitä pääsevät pa-

rempiin tuloksiin kuin vähemmän aktiiviset yritykset. Vähemmän aktiiviset toimijat kärsi-

vät herkemmin markkinaosuuden eroosiosta tai jopa markkinajohtajuuden menetyk-

sestä. Kilpailullisten toimenpiteiden suorittaminen suurissa määrin voi myös luoda yrityk-

sen sisäisiä vahvuuksia kuten uusia toimenpiteiden repertuaareja ja kombinaatioita, toi-

menpiteiden suorittamiseen liittyviä rutiineja sekä tietoa ja osaamista toimenpiteiden 

suorittamisesta käytännössä. (Ferrier et al. 1999) 

Tutkimuksen mukaan mitä enemmän ja mitä nopeammin yritys suorittaa kilpailullisia toi-

menpiteitä, sitä suuremman markkinaosuushyödyn ja kannattavuuden se saavuttaa 

(Ferrier et al. 2001). Suuremmalla määrällä toimenpiteitä voi olla myös vaikutuksia yri-

tyksen kyvylle ennakoida. Adrevskin & Ferrierin (2019) mukaan jokainen kilpailullinen 

toimenpide paljastaa hieman tulevaisuutta kilpailullisten lopputulosten myötä. Tämä aut-

taa toimijoita ennakoimaan tulevaisuutta paremmin sekä saamaan käytännön koke-

musta (Andrevski & Ferrier, 2019). Tämän lisäksi kilpailullisten toimenpiteiden määrä voi 

vaikuttaa myös kilpailijoiden vastatoimenpiteisiin. Ferrier (2001) kertoo, kuinka hyök-

käykset, jotka koostuvat keskivertoa suuremmista määristä toimenpiteitä pystyvät toden-
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näköisesti häkellyttää kilpailijoita, viivyttäen heidän mahdollisuuksiaan vastatoimenpitei-

siin. Tämä pidentynyt vastausviive mahdollistaa vielä useampien toimenpiteiden suorit-

tamisen ilman suurta vastustusta. 

Organisaation koolla voi myös olla merkitystä kilpailullisten toimenpiteiden määrään. 

Smithin et al. (2005) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet pienten toimijoiden suorittavan 

kilpailullisia toimenpiteitä suuria yrityksiä todennäköisemmin ja nopeammin, kun taas 

suuret toimijat suorittavat suurempia määriä toimenpiteitä. Nämä erot voivat johtua 

useista tekijöistä, kuten pienten toimijoiden joustavammista organisaatiorakenteista, 

mutta samalla pienemmästä kapasiteetista ja resursseista suorittaa toimenpiteitä. Joka 

tapauksessa hyperkilpailu asettaa menestymiseen tarvittavien toimenpiteiden määrän 

korkealle. Suuri määrä toimenpiteitä tuo niin markkinaosuutta kuin kehittää yrityksen ky-

vykkyyksiä ja vähentää kilpailijoiden kykyä vastata kilpailuhyökkäyksiin. 

Hyperkilpailullinen ympäristö vaatii siis kasvavaa määrää kilpailullisia toimenpiteitä. Suu-

rempi määrä toimenpiteitä kasvattaa asiakasarvoa, parantaa markkinaosuutta ja kannat-

tavuutta sekä parantaa yrityksen sisäisiä kyvykkyyksiä. Suuremmasta määrästä toimen-

piteitä on myös haittaa kilpailijoille. On kuitenkin muistettava, että suuri määrä kilpailulli-

sia toimenpiteitä vaatii resursseja, joten kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole mahdolli-

suutta suorittaa suurinta määrää mahdollisia toimenpiteitä. 

4.3 Kilpailullinen aggressiivisuus hyperkilpailussa 

Hyperkilpailullinen ympäristö tuo toimenpiteiden luonteen sekä määrän lisäksi muutoksia 

toimijoilta vaadittuun aggressiivisuuteen. Kilpailullisten toimenpiteiden aggressiivisuus ei 

ole kovinkaan tarkkaan määritelty käsite. Lumpkin & Dess (1996) määrittelevät yrityksen 

kilpailullisen aggressiivisuuden yrityksen valmiutena tehdä toimenpiteitä suoraan kilpai-

lijoita vastaan. Ferrier et al. (1999) puolestaan määrittelevät aggressiivisuuden uusien 

suoritettujen kilpailullisten toimenpiteiden mukaan. Kilpailullisten toimenpiteiden aggres-

siivisuus voidaan siis määritellä esimerkiksi sen kohteen ja tarkoituksen, sekä sen uu-

tuuden mukaan. Ferrierin et al. (2002) tutkimuksen mukaan markkinan kilpailulliset pai-

neet nostivat markkinan johtavien yritysten kilpailullista aggressiivisuutta. Hyperkilpailul-

lisessa ympäristössä nämä paineet ovat kovia, joka tämän perusteella johtaa kilpailullis-

ten toimenpiteiden aggressiivisuuden kasvuun parhaiten menestyvien yritysten keskuu-

dessa. 

Chenin et al. (2010) mukaan kilpailullisten toimenpiteiden aggressiivisuus ja ylemmän 

johdon sitoutuminen toimenpiteisiin ovat avainasemassa väliaikaisen edun saavutta-

miseksi hyperkilpailullisessa ympäristössä. Myös Brown & Eisenhardt (1997) toteavat 
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että vahvasti kilpailulliset, nopeasti muuttuvat oligopolit vaativat kykyä muuttua nopeasti 

ja jatkuvasti yhtenä ydinkyvykkyytenä jotta sellaisessa voi menestyä. Andrevskin & Fer-

rierin (2019) mukaan kilpailullinen aggressiivisuus tuottaa jatkuvasti parempaa arvoa asi-

akkaille nopeiden uusien toimenpiteiden myötä. Jatkuvasti parantuva asiakasarvo myös 

nopeuttaa vanhojen tuotteiden ja teknologioiden vanhentumista, johtaen kasvavaan 

markkinaosuuteen uudemmalle ratkaisulle. Kilpailullinen aggressiivisuus tuottaa aggres-

siiviselle firmalle myös markkinaperäistä oppimista. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen 

oppimisen suoritetuista toimenpiteistä ja tukee tulevien toimenpiteiden onnistunutta suo-

rittamista ennen kilpailijoita. (Andrevski & Ferrier, 2019) 

Kilpailullisten toimenpiteiden aggressiivisuus ei tuota hyperkilpailussa pelkästään etua 

aggressiivisille toimijoille itselleen, vaan myös haittaa kilpailijoille. Smith et al. (2008) mu-

kaan aggressiiviset toimijat, jotka suorittavat kompleksisempia, monenlaisista toimenpi-

detyypeistä koostuvia toimenpiteiden ketjuja aiheuttavat kilpailijoille pidempiä vastaus-

viiveitä, sekä yllättävät kilpailijoita tekemällä muutoksia strategioihinsa ennalta-arvatta-

vuuden välttämiseksi. Myös Andrevskin & Ferrierin (2019) mukaan kilpailullinen aggres-

siivisuus viivästyttää kilpailijoiden reaktioita, sillä jokainen kilpailutoimenpide voi disrup-

toida markkinoiden status quota ja aiheuttaa keskustelua markkinoilla toimenpiteen im-

plikaatioista. Smith & Cao (2007) toteavat myös, kuinka yrityksen toimenpiteet voivat 

disruptoida markkinaa, johtaen epäselvyyteen, toimijoiden välisiin erimielisyyksiin ja vii-

veeseen. Koska kilpailijoiden vastatoimenpiteiden vastausviive ja hyperkilpailullisen 

markkinan disruptointi ovat tärkeitä, kilpailullinen aggressiivisuus vaikuttaa erittäin tärke-

ältä.  

Aggressiivisuus ei kuitenkaan välttämättä ole aina hyperkilpailussa toimivalle yritykselle 

paras ratkaisu. Andrevski & Ferrier (2019) esittävät, että kilpailullinen aggressiivisuus voi 

olla epäoptimaalinen strategia joillekin yrityksille, jos niiltä puuttuu kyvykkyydet selviytyä 

sen tuomista lisäkustannuksista. Aggressiivisuuden saavuttaessa yhä korkeampia ta-

soja myös kulut nousevat nopeasti vaikuttaen lopulliseen kannattavuuteen (Andrevski & 

Ferrier, 2019). Brownin & Eisenhardtin (1997) mukaan nopeasti muuttuvissa ympäris-

töissä yritysten on helppo hämmentyä, tehdä virheitä ja jäädä jälkeen. Aggressiiviset 

toimijat suorittavat suuria määriä toimenpiteitä lyhyessä ajassa, jolloin virheiden tekemi-

sen todennäköisyys nousee entisestään. Andrevskin & Ferrierin mukaan myös yrityksen 

erikoistuminen vaikuttaa aggressiivisuuden onnistumiseen. Kilpailullisesti aggressiiviset 

toimijat, jotka ovat teknologisesti erikoistuneita oppivat improvisaation ja kokeilun kautta, 

joka auttaa niitä kehittämään toimenpiteitä nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla 

kuin kilpailijat. Aggressiiviset, mutta käyttämiltään teknologioilta vähemmän erikoistuneet 
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yritykset kärsivät päinvastoin vähenevästä kannattavuudesta. (Andrevski & Ferrier, 

2019)  

Hyperkilpailullinen markkina ohjaa siis parhaiten menestyviä yrityksiä suorittamaan ag-

gressiivisia kilpailullisia toimenpiteitä. Aggressiivisuus parantaa asiakasarvoa ja kehittää 

uusia teknologisia ratkaisuja nopeammin, sekä kehittää yrityksen kykyä suorittaa toimen-

piteitä entistä tehokkaammin.  Kilpailullinen aggressiivisuus aiheuttaa jatkuvaa markki-

nan disruptiota, pidentäen vastausviiveitä. Aggressiivisuus on kuitenkin resurssi-intensii-

vistä, ja kasvattaa yrityksen kustannuksia. Alla oleva taulukko 5 kokoaa yhteen tärkeim-

piä tapoja, joilla hyperkilpailullinen ympäristö vaikuttaa niin kilpailullisten toimenpiteiden 

aggressiivisuuteen, kuin muihinkin ominaisuuksiin. 

Taulukko 5: Hyperkilpailun vaikutuksia kilpailullisten toimenpiteiden ominaisuuk-

siin 

 

Vaikutus Lähteet

Korostunut joustavuuden 

tarve, toimenpiteiden 

monipuolistuminen

(Nath & Newell, 1998 )    

(D'Aveni et al, 2010)

Korostunut innovatiivisuus, 

uusien kyvykkyyksien 

luominen

(Grant, 1996)

Yritysten verkostoituminen
(Hanssen-Bauer & Snow, 1996)                          

(Andrevski & Ferrier, 2019)

Toimenpiteiden määrän 

kasvaminen paremman 

tuloksen saavuttamiseksi

(Ferrier et al. 1999)            

(Ferrier, 2001)                            

(Andrevski & Ferrier, 2019)

Toimenpiteiden määrän 

kasvaminen markkinaosuuden 

eroosion välttämiseksi

(Ferrier et al. 1999)

Toimenpiteiden määrän 

kasvaminen sisäisten 

kyvykkyyksien parantamiseksi

(Ferrier et al. 1999 )         

(D'Aveni, 2010)               

(Andrevski & Ferrier, 2019)

Toimenpiteiden määrän 

kasvaminen vastausviiveen 

kasvattamiseksi

(Ferrier, 2001)

Aggressiivisuuden kasvu 

markkina-aseman 

parantamiseksi

(Brown & Eisenhardt, 1997) 

(Chen et al. 2010)          

(Andrevski & Ferrier, 2019)

Aggressiivisuuden kasvu 

kilpailijoiden häiritsemiseksi

(Smith & Cao, 2007)               

(Smith et al. 2008)          

(Andrevski & Ferrier, 2019)
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5. PÄÄTELMÄT 

Tämän kandidaatintutkielma tavoitteena oli selvittää, kuinka hyperkilpailullinen markkina 

vaikuttaa siinä toimivien yritysten suorittamiin kilpailullisiin toimenpiteisiin. Tutkielma suo-

ritettiin tämän aihealueen kattavana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aineisto koot-

tiin kilpailullisia toimenpiteitä, hyperkilpailua sekä näitä yhdessä käsittelevästä tieteelli-

sestä kirjallisuudesta, pääosin artikkeleista, mutta aineistona toimi myös kirjoja sekä väi-

tösjulkaisu.  

Tutkimuksen perusteella hyperkilpailu muokkaa markkinaa kilpailullisten toimenpiteiden 

kannalta merkittävästi. Hyperkilpailu aiheuttaa siinä toimiville yrityksille jatkuvaa kilpai-

luedun eroosiota, ja markkinatasapainojen horjuntaa. Kirjallisuus onkin lähes yksimieli-

nen näistä hyperkilpailun ominaisuuksista. Yleisellä tasolla nämä olosuhteet vaativat kil-

pailullisilta toimenpiteiltä enemmän joustavuutta, innovatiivisuutta sekä suurempaa mo-

nipuolisuutta (Grant, 1996, Nath & Newell, 1998, D’Aveni et al. 2010). Tutkimuksessa 

ilmeni myös, että aihealueen kirjallisuus on vahvasti keskittynyt kilpailullisten toimenpi-

teiden määrän ja aggressiivisuuden tutkimukseen. Tästä syystä nämä kaksi toimenpitei-

den ominaisuutta valittiin tarkempaan tarkasteluun. 

Tutkimus osoitti, että hyperkilpailu vaikuttaa siihen kilpailullisten toimenpiteiden mää-

rään, joka vaaditaan parempaan menestykseen huomattavan nostavasti. Tähän vaikut-

taa pääasiassa taas hyperkilpailussa esiintyvä kilpailuedun väliaikaisuus ja nopeasti 

muuttuva markkina. Kirjallisuus osoitti suurempien toimenpidemäärien hyödyiksi esimer-

kiksi parempia tuloksia, nopeampaa ja tehokkaampaa organisaation oppimista sekä kil-

pailijoita haittaavia tekijöitä kuten markkinan disruptiota ja kasvavia vastausviiveaikoja 

(Ferrier et al. 1999, Ferrier, 2001, Andrevski & Ferrier, 2019).  

Tutkimuksen perusteella myös kilpailullisilta toimenpiteiltä vaadittava aggressiivisuus 

kasvaa. Aggressiivisuuden tuomat hyödyt ovat pitkälti samankaltaisia toimenpiteiden 

määrän kanssa, kuten huomataan tarkasteltaessa taulukkoa 5. Nämä samankaltaisuu-

det johtuvat luultavasti käsitteiden osittaisesta risteävyydestä, sillä joidenkin määritel-

mien, kuten Ferrierin et al. (1999) mukaan kilpailullisten toimenpiteiden määrä on ag-

gressiivisuuden osatekijä. Aggressiivisuuden todettiin kuitenkin kasvattavan sekä yrityk-

sen kustannuksia, että virheiden tekemisen mahdollisuutta, joten aggressiivisuuden hyö-

tyjä ja haittoja on mietittävä ennen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.  
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Tämän tutkimuksen tulosten perusteella hyperkilpailussa menestyäkseen yrityksen täy-

tyy keskittyä entistä enemmän kilpailullisiin toimenpiteisiin. Hyperkilpailu luo tarvetta in-

novatiivisuudelle, monipuolisuudelle ja uuden luomiselle entistä nopeampaan tahtiin. 

Osaltaan tämä voi vaikeuttaa jokapäiväistä toimintaa, mutta toisaalta avata mahdolli-

suuksia entistä suurempaan ja nopeampaan asiakasarvon kehitykseen. Ottamalla huo-

mioon tutkimuksessa löydetyt vaikutukset, hyperkilpailussa toimivat yritykset voivat 

suunnitella ja parantaa kilpailullisten toimenpiteidensä ominaisuuksia sekä sopeutua ym-

päristöönsä paremmin. Tämä johtaa mahdollisesti parempaan menestykseen markki-

nalla. Yritysten, jotka pyrkivät parantamaan toimintaansa hyperkilpailussa on kuitenkin 

tärkeä ottaa huomioon omat resurssinsa ennen aggressiivisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Koska hyperkilpailu on nykypäivänä levinnyt todella monille markkinoille, tutkimuksen 

tuloksista voi olla hyötyä suurelle määrälle yrityksiä, jotka eivät välttämättä olleet kiinnit-

täneet aiemmin huomiota hyperkilpailun aiheuttamiin muutoksiin ja haasteisiin kilpailulli-

sia toimenpiteitä suoritettaessa. 

Tutkimusta rajoitti etenkin löydetty lähdekirjallisuus. Useat käytetyt tutkimukset rajoittui-

vat joko spesifisiin markkinoihin, kuten Yhdysvaltain sisäiseen lentoteollisuuteen, tai 

maantieteellisesti erityisiin markkinoihin, kuten tietyn Norjan rannikkokaupungin yrityk-

siin. Nämä melko tiukasti rajatut tutkimukset voivat huonossa tapauksessa johtaa vää-

ristymiin, ja tulosten rajoittunutta yleispätevyyttä. Lähes kaikki aihealueen tutkimukset 

perustuvat myös tiettyihin perusteoksissa tehtyihin väittämiin, mikä osaltaan luo yhte-

nevyyttä, mutta samalla johti eriävien näkemysten puutteeseen. Tämä auttoi osaltaan 

tuomaan työn keskeiset tulokset helpommin esille, mutta aiheutti tietynlaista puutetta 

näkökulmien kriittiselle vertailulle. 

Aiheen jatkotutkimusta ajatellen olisi hyvä tarkastella hyperkilpailua laajemmalla skaa-

lalla, ottaen huomioon erilaiset markkinat. Esimerkiksi hyperkilpailun vaikutusten tutkimi-

nen kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa tai Intiassa voisi olla tarpeen, sillä lähes 

kaikki hyperkilpailun vaikutuksiin liittyvät tutkimukset on tehty kehittyneillä markkinoilla. 

Toinen mahdollinen jatkotutkimuksen kohde on spesifisemmät kilpailullisten toimenpitei-

den ominaisuudet hyperkilpailussa. Kirjallisuudessa käsiteltiin enimmäkseen suuria 

katto-ominaisuuksia, kuten aggressiivisuutta. Voisi olla mielenkiintoista ja hyödyllistä tut-

kia, miten esimerkiksi toimenpiteiden nopeus, joka on yksi aggressiivisuuden osa, muut-

tuu hyperkilpailullisessa ympäristössä. Tutkimuksia, joissa käsiteltiin kilpailullisten toi-

menpiteiden ominaisuuksia, oli yleisestikin harmittavan vähän. 

Tutkimuksen rajoitteista ja haasteista huolimatta onnistuttiin luomaan hyvä kuva hyper-

kilpailullisen ympäristön vaikutuksista kilpailullisiin toimenpiteisiin ja siitä, kuinka hyper-
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kilpailussa toimiva yritys voi mahdollisesti vaikuttaa menestykseensä toimenpiteillä. Tut-

kimuskysymykseen saatiin myös vastattua, joskin aiemmin mainitut lähderajoitteet ai-

heuttivat osaltaan hieman työn loppujen lopuksi melko laajaa rajausta kapeamman nä-

kökulman. Tutkimuksen laaja rajaus auttoi toisaalta aineiston keräyksessä ja kokonais-

kuvan saavuttamisessa tutkimuksen aiheista, mutta aiheutti toisaalta tietynlaista fokuk-

sen puutetta saatuihin tuloksiin. Tulokset ovat myös helposti sisällytettävissä yrityksen 

toimintaan. 
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