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Yleisesti ajatellaan, että tavaratalokauppa on väistyvä liiketoimi. Suomalaisilla 
tavarataloilla on ollut huonoja vuosia, mutta viime vuosien kasvuluvut kertovat jotain 
muuta. Tavaratalot ovat kyenneet tekemään yllättävän hyviä tuloksia ja niillä näyttää 
olevan vielä paljon kasvupotentiaalia. Tässä tutkimuksessa vähittäiskaupan ja 
tavaratalojen kehittymistä peilataan elinkaarimalliin. Yleisesti ala on 
maturiteettivaiheessa, mutta ainakin tutkimuksen kohteena oleva Sokos-ketju näyttää 
saavuttaneen liiketoiminnan kehittämisellä uuden kasvun vaiheen. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on määrittää, mikä on tavaratalojen ja erityisesti 
tutkimuksen kohteena olevan case-organisaation Sokos-tavaratalojen asema 
vähittäiskaupan kilpailukentässä. Kun tiedetään, millainen on yrityksen asema 
vallitsevassa kilpailuympäristössä, niin on helpompi määritellä sen elinkaaren vaihe. 
Tämän perusteella voidaan ennakoida tulevaisuuden haasteita. 
 
Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tavaratalojen kilpailuaseman ja elinkaaren 
vaiheen määrittämiseksi käsitellään kolmea laajempaa teemaa: makroympäristöä, alalla 
vallitsevaa kilpailua ja yritysjohdon strategisia toimenpiteitä. Nämä ovat tekijöitä, joita 
yrityksen tulisi ottaa huomioon, kun se tekee tulevaisuuden strategisia linjauksia.  
 
Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kuvataan Sokos-ketjun kehitysvaiheita ja 
keskitytään erityisesti kahden viime vuosikymmenen tarkasteluun. 90–luku oli erityisen 
vaikeaa aikaa ketjulle, mutta 2000–luvun strategiaprosessi muutti tuloskehityksen 
positiiviseksi. Tutkimuksessa käydään läpi, millaisia ongelmia strategiaprosessissa 
lähdettiin erityisesti ratkaisemaan ja miten ne toteutettiin käytännössä. Tämän 
perusteella päädyttiin tärkeimpiin osatekijöihin, jotka ovat auttaneet Sokos-ketjua 
kasvamaan viime vuosina. Onnistuneen strategiaprosessin lisäksi Sokoksen kasvua ovat 
edesauttaneet myönteinen taloudellinen suhdanne ja vähittäiskaupan kilpailutilanne, 
joka sallii erilaisten kaupan toimijoiden rinnakkaiselon. Sokos on saavuttanut vakaan 
kilpailuaseman, koska nämä tekijät ovat keskenään balanssissa ja tukevat yrityksen 
kasvua. 
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1 JOHDANTO 
 

 
1.1 Tutkimuksen tausta  
 

Tavaratalot ovat erottamaton osa suurien keskustojen kaupunkikuvaa. Tavarataloista on 

tullut pitkän historiansa aikana keskustojen maamerkkejä ja jopa symboleja. Kukapa ei 

tuntisi Lontoon Harrodsia tai jättäisi New Yorkin ostoskierroksella Macy’sin väliin. 

Kuitenkin nykypäivän tavaratalokonsepti on joutunut uhanalaiseksi kaupan 

muutospaineiden alla. Joistain maista tavaratalot ovat hävinneet kokonaan ja toisissa ne 

ovat muuttuneet vain tiettyjä tuoteryhmiä tarjoaviksi erikoistuneiksi myymälöiksi. 

Tavaratalon konsepti on monipuolistuneessa vähittäiskaupan tarjonnassa joutunut 

uhanalaiseksi. 

 

Yleismaailmallinen trendi on näkynyt myös suomalaisessa tavaratalokaupassa. 

Kuluttajalla on mahdollisuus valita hyvin erilaisten vähittäiskaupan konseptien välillä, 

joten kaupat joutuvat yhä enemmän huomioimaan kilpailukentässä tapahtuvat 

muutokset ja uusien toimijoiden mukaantulon. Suomesta löytyy edelleen hyvin laajan 

tarjonnan perinteiselle konseptille rakentuneita taloja, mutta niidenkin on pitänyt 

muokata liiketoimintaansa vastaamaan nykypäivän kaupan vaatimuksia. Tässä nousee 

esille ristiriita, kun tavaratalojen tulisi säilyttää pitkän historiansa aikana rakennettu 

imago ja toisaalta muuttaa vanhentunutta konseptiaan. Ongelmana on, että miten näistä 

tekijöistä saadaan aikaan yhtenäinen kilpailukykyinen kokonaisuus. 

 

Tavaratalot ovat muokanneet vähittäiskauppaa merkittävästi, mutta silti niiden tutkimus 

on vähäistä. Tavarataloaiheisia historiikkeja on jonkin verran, mutta nykypäivän 

kirjallisuus tuntuu ohittavan tavaratalot menneisyyden liiketoimintana. Yleinen asenne 

vaikuttaa olevan, että tavaratalot ovat väistyvä vähittäiskaupan muoto. Tämän vuoksi 

onkin mielenkiintoista, että suomalaiset tavarataloketjut ovat kyenneet viimeaikoina 

tekemään erinomaisia tuloksia. Case-organisaatio Sokos on tehnyt tappiollisesta ketjusta 

tuloksentekokykyisen kokonaisuuden lyhyessä ajassa. Näyttäisi siltä, että kuluttajat 

suosivat taas tavaratalomuotoista toimintaa ja tavarataloilla olisi vielä paljon 

kasvupotentiaalia. 
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Tutkimuksen lähtökohtana oli, miten tavaratalot pärjäävät tulevaisuuden kilpailussa. 

Tulevaisuus on kuitenkin vain arvailujen varassa, joten konkreettisempi keino on 

tarkastella tavaratalojen nykyistä kilpailukenttää ja sitä miten se on muuttunut. Tältä 

pohjalta tavaratalojen asemaa ja tulevaisuuden suuntaa on helpompi hahmottaa. 

 

1.2 Tutkimusasetelma 
 

1.2.1 Tutkimuksen pääongelma ja alaongelmat 

 

Tutkimuksen pääongelma on seuraava: 

 millainen on Sokos-tavaratalojen asema muuttuvassa kilpailuympäristössä? 

 

Tutkimuksen pääongelma jakautuu seuraaviin alaongelmiin: 

 millainen on tavaratalojen kilpailuympäristö ja miten se on muuttunut viime 

aikoina? 

 miten Sokos-tavaratalojen ydinhenkilöstö kuvaa ketjussa viime vuosien aikana 

tapahtuneita muutoksia? 

 miten Sokos on saatu kasvamaan?  

 miltä näyttää Sokoksen tulevaisuus alati kiristyvässä kilpailussa? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata perinteistä tavaratalokauppaa Suomessa ja erityisesti 

Sokos-tavaratalojen asemaa osana suomalaista vähittäiskauppaa. Teoreettisessa 

osuudessa käydään läpi tavaratalojen ominaispiirteitä ja niitä historiallisia tapahtumia, 

jotka ovat muokanneet tavaratalot sellaisiksi, kun ne nykypäivänä ovat. Erityisesti 

tarkastellaan tavaratalojen kilpailukenttää, koska juuri ympäristön muutokset 

määrittelevät vahvasti niiden nykyistä asemaa. Tavaratalojen kehityskulkua peilataan 

elinkaarimalliin, joka antaa viitteitä tavaratalojen tulevaisuudesta. Tutkimuksessa 

tarkastellaan Sokoksien liiketoiminnan kehittymistä ketjun synnystä tähän päivään ja 

päähuomio on siinä, miten 90–luvun tappiollisesta tilanteesta ketjua on kyetty 

rakentamaan kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Kuvaillaan siis keinoja, miten 

Sokoksien liiketoimintaa on ryhdytty kehittämään yksittäisistä toiminnoista kohti 

yhtenäistä ketjua ja miten kilpailuympäristö on luonut strategiaprosessille haasteita tai 
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toisaalta jopa mahdollisuuksia. Tämän lisäksi koetetaan hahmottaa Sokoksien 

tulevaisuudennäkymiä haastavassa kilpailuympäristössä. 

 
1.3. Tutkimuksen rajaukset ja keskeiset käsitteet 
 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Sokos-tavaratalojen kilpailuasetelman tarkasteluun. 

Sokoksien historiaa käydään lyhyesti läpi, mutta päähuomio on viime vuosikymmenen 

ja tämän päivän tilanteessa. Sokoksen ydinhenkilöstö kuvaa ketjussa tapahtunutta 

strategiaprosessia, joten tutkimuksessa on johdon näkökulma. Sokoksen 

kilpailuasetelmaa hahmotetaan tarkastelemalla sitä osana vähittäiskauppaa. 

 

Perinteinen tavaratalo. Kaupan suuryksikköjaottelun mukaan tavaratalot jakautuvat 

perinteisiin tavarataloihin ja hypermarketteihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan perinteisiin tavarataloihin. Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä 

myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 1500 m2. Minkään tavararyhmän osuus 

myyntipinta-alasta ei ylitä puolta. Eri myyntiosastot vastaavat alansa erikoisliikkeiden 

valikoimaa. Tavaravalikoimaan kuuluvat elintarvikkeiden ohella yleensä vapaa-aikaan, 

pukeutumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja paperialaan liittyvät tavarat.1  

 

Vähittäiskauppa käsittää ne kaikki toiminnot, joita vaaditaan tuotteiden ja palveluiden 

myymiseksi loppukäyttäjälle2. Vähittäiskaupan määrittely ottaa siis huomioon hyvin 

suuren määrän tuotteita ja palveluja myyviä yrityksiä ja puhtaasti palveluja tarjoavia 

yrityksiä. Tässä tutkimuksessa keskitytään erikois- ja päivittäistavarakauppaan. 

 

Vähittäiskaupan kilpailuympäristö koostuu kaikista niistä organisaatioista, 

tilannesidonnaisuuksista ja muista tekijöistä, joiden puitteissa yrityksen täytyy saavuttaa 

päämääränsä, mutta jotka ovat suurelta osin sen vaikutusvallan ulottumattomissa3. 

 

Organisaation elinkaari Organisaation elinkaariteorian mukaan organisaatiot ohittavat 

vanhetessaan sarjan toisistaan erottuvia vaiheita, joista jokainen vaihe muokkaa 

organisaation ominaispiirteitä ja tarvittavia johtamiskäytäntöjä. Yleisesti 

                                        
1 Ympäristöministeriö 1997, 45 
2 Bellenger & Gorlstucker 1983, 4 
3 Howe 1992, 76 
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kirjallisuudessa tunnistetaan neljä organisaation kehitysvaihetta, eli syntymä, kasvu, 

maturiteetti ja taantuma.4 

 

Organisaation maturiteettivaiheelle ominaisia piirteitä ovat elinkaaren muihin 

vaiheisiin nähden suuri koko, hajautettu omistajuus, muodollinen byrokraattinen 

rakenne, keskittäminen ja kohtalainen differentiaatio5.  

 

Organisaation uusiutumisvaihe. Jotkut tutkijat tunnistavat myös viidennen vaiheen 

organisaation elinkaaressa, eli uusiutumisen. Uusiutumisvaiheelle ominaista ovat 

merkittävät panostukset organisaation elävöittämiseen uudelleen.6 

  

Strategia viittaa yrityksen johdon suunnitelmiin saavuttaa organisaation mission ja 

päämäärien mukaiset tavoitteet7.  

 

Liiketoiminnan kehittäminen on johdon tavoitteellista suunnittelua ja ohjausta, mutta 

harvoin kehitys on täysin johdon hallinnassa. Siihen vaikuttaa paljon 

toimintaympäristön ennakoimattomat muutokset, oman toiminnan ei-aiotut seuraukset 

ja organisaation henkilöstö.8 

 

1.4 Tutkimusmetodologia 
 

1.4.1 Laadullinen tutkimus 
 

Tämä tutkimus pyrkii kuvailemaan tutkittavaa ongelmaa mahdollisimman syvällisesti. 

Tutkimus on siis laadullista, eli kvalitatiivista. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on 

todellisen elämän kuvaaminen ja perehtyminen tarkasteltavana oleviin ilmiöihin 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimusongelmaa ei voi jakaa mielivaltaisesti 

osiin, koska osat vaikuttavat toinen toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden9. 

Jo tutkimussuunnitelman teko kuvaa laadullisen tutkimuksen luonnetta. 

                                        
4 Lorenzo 1989 
5 Koskinen 1996, 33 
6 Lorenzo 1989 
7 Wright 1998, 4 
8 Räsänen 2000, 150 
9 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152 
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Tutkimussuunnitelma muuttuu työn edetessä, kun esimerkiksi uusia näkökulmia nousee 

esille. Työ on siis jatkuvassa liikkeessä. Myöskään tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä 

olettamuksia kohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Kokonaisvaltaiselle tutkimukselle on 

ominaista, että asiaa pystytään tarkastelemaan useasta näkökulmasta, joten valmiit 

asenteet tutkimuksen lopputuloksia kohtaan vaikuttavat tutkimuksen kulkuun niin, että 

haluttuihin tuloksiin pyritään tietoisesti vaikuttamaan. Tuloksista saattaa tulla näin liian 

yksioikoiset. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysiä, eli aineiston 

monitahoista ja yksityiskohtaista tarkastelua10. Tässä tutkimuksessa tutkitaan yhtä 

yritystä ja koetetaan tehdä sen perusteella yleistyksiä, joka on hyvin ominaista 

laadulliselle tutkimukselle. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ilmiöille on ominaista prosessiluonteisuus. Ilmiöitä ei 

voida siis pitää ajattomina ja paikattomina, vaan historiallisesti muuttuvina ja 

paikallisina. Tutkimuksessa pitää siis huomioida, miten ilmiö sijoittuu ympäristöönsä ja 

millaisia vaikutuksia näillä kahdella on toisiinsa ja lisäksi miten ajan kulku muokkaa 

ilmiötä. Aineiston tieteelliset kriteerit ovat laatu, käsitteellistäminen ja kattavuus.11  

1.4.2 Tapaustutkimuksen ominaispiirteet 
 

Tutkimusongelmaa lähestytään tarkastelemalla yhtä yritystä, eli tutkimusta voidaan 

kutsua tapaustutkimukseksi. Hirsjärvi ym. määrittelee tapaustutkimuksen 

yksityiskohtaiseksi tutkimukseksi, joka kerää intensiivistä tietoa yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia12. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan Sokos-ketjua osana suomalaista vähittäiskauppaa ja koetetaan 

tehdä päätelmiä niin kyseisen yrityksen kannalta kuin koko Suomen mittakaavassa 

tavaratalokaupan kannalta. Tapaustutkimuksessa kohteena on usein prosessi ja myös 

tässä tutkimuksessa keskitytään niin tavaratalokaupan historialliseen kehitykseen, kuin 

sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tutkimusta ei voida tarkastella irrallisena osana 

ympäristöään, vaan tässä tapauksessa tulee huomioida yrityksen sisäisten tekijöiden 

lisäksi sitä ympäröivät markkinat. 

                                        
10 Eskola & Suoranta 1998, 19 
11 Eskola & Suoranta 1998, 16−18 
12 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 125 
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1.4.3 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 
 

Tapaustutkimuksessa ongelman lähestymiskeinoina on usein haastattelu, havainnointi ja 

dokumenttien tutkiminen13. Tässä tutkimuksessa käytetään haastattelua ja haastattelun 

kohteena oli ensinnäkin kaksi tavaratalonjohtajaa. Koska tutkimuksessa halutaan 

tarkastella tavaratalokauppaa mahdollisimman laajasta näkökulmasta, haastatellaan 

henkilöitä myös ketjuohjaustasolta, jolloin tutkimusongelmaa voidaan käsitellä koko 

Sokos-ketjun näkökulmasta. Ketjuohjauksen edustajina haastateltiin ketjujohtajaa, 

kehitysjohtajaa ja Intrade Partnersin ostojohtajaa. Haastateltavat valittiin sillä 

perusteella, että he toisivat esille mahdollisimman monipuolisen kuvan Sokos-ketjun 

strategiaprosessista. Haastattelut kestivät noin 1–1,5 tuntia ja ne nauhoitettiin ja 

litteroitiin myöhemmin. Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty ja tämä takaa, että 

jokaisen haastateltavan kanssa puhutaan jossain määrin samoista asioista. Keskustelua 

leimaa kuitenkin avoimuus ja vapaa eteneminen.14 Haastatteluissa käytettiin 

kysymysrunkoa, joka löytyy liitteestä 1.  Toisaalta haastattelurunko oli vain suuntaa 

antava, koska eri haastateltavien kanssa keskityttiin hyvin erilaisiin Sokos-ketjun osa-

alueisiin. Tutkimuksessa käytetään myös Sokoksen historiaan liittyviä dokumentteja ja 

strategiaprosessiin liittyvää aineistoa. 

 

1.5 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielma jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osioon ja koostuu viidestä pääluvusta. 

Johdantoluvussa kuvataan tutkimuksen tausta ja niitä syitä, miksi aihe on tutkimuksen 

kannalta mielenkiintoinen. Lisäksi tämä pääluku sisältää tutkimusasetelman, keskeiset 

käsitteet ja tutkimuksen rajaukset sekä esittelyn tutkimuksessa käytettävästä 

metodologiasta. Toisessa pääluvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen tausta. 

Teoreettisessa osuudessa selvennetään tavaratalon käsitettä ja tämä jälkeen paneudutaan 

tavaratalon kilpailuympäristön tarkasteluun, jonka perusteella koetetaan hahmottaa, 

mikä on tavaratalon kilpailuasema. Tutkielman kolmannessa luvussa esitellään case-

organisaatio Sokos ja miten se sijoittuu ympäröivään kilpailukenttään. Neljännessä 

luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen tulokset, jotka ovat syntyneet 

                                        
13 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 126 
14 Eskola & Suoranta 1998, 88 



 

 

12

 
 

haastatteluaineiston pohjalta. Tämä aineisto liittyy pääasiassa Sokoksen viimeaikaiseen 

strategiaprosessiin. Viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja 

johtopäätökset. Empiiristä aineistoa tarkastellaan teoreettisen taustan valossa ja 

yritetään vastata tutkimuksen pääongelmaan. 

 

 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 

 

Tutkimuksen teoreettisessa taustassa tarkastellaan, miten voidaan määritellä 

nykyaikainen tavaratalo ja miten tavaratalot ovat kehittyneet sellaisiksi, mitä ne tänä 

päivänä ovat. Tämän jälkeen hahmotetaan tavarataloja ympäröivää kilpailukenttää ja 

erityisesti kilpailukentässä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat heikentäneet tavaratalojen 

asemaa suomalaisessa vähittäiskaupassa. Kilpailukenttää kuvaillaan sekä 

makronäkökulmasta, että vähittäiskaupan alan näkökulmasta. Vähittäiskauppaa 

kokonaisuudessaan ja tavaratalojen kehityskulkua ja erityisesti tulevaisuuden strategisia 

mahdollisuuksia tarkastellaan elinkaarimallin pohjalta.  Tämän pohjalta hahmotetaan 

tavaratalojen strategisia mahdollisuuksia pysyä kilpailukykyisinä. 

 

2.1 Tavaratalo 
 

Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäiskauppa. Tavarataloissa ei minkään 

tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ylitä puolta ja sen eri osastojen valikoimat 

vastaavat kyseisen alan erikoisliikkeen valikoimaa. Tavarataloissa on korkea 

palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo voi sijaita kaupungin 

ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.15  

 

Tavaratalot kuuluvat vähittäiskaupan jaottelussa kaupan suuryksiköihin. Kaupan 

suuryksiköiksi lasketaan yleisesti EU:ssa vähintään 2500 myyntineliömetriä käsittävät 

myymälät. Kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää suuryksikön rajaksi 2000 

kerrosneliömetriä, joka vastaa noin 1500 myyntineliömetriä.16 Tällainen määrittely ottaa 

                                        
15 Kotisalo 2000, 96 
16 Byckling ym. 2002, 15   



 

 

13

 
 

mukaan suuren joukon myymälöitä, joita ei muuten laskettaisi vähittäiskaupan 

suuryksiköiksi. Tämä luo oman vaikeutensa kirjallisuuden tutkimukseen, koska usein 

kirjallisuudessa suuryksiköitä käsitellään yhtenä ryhmänä. 

 

Kaupan suuryksikköjaottelun mukaan tavaratalot jakautuvat perinteisiin tavarataloihin 

ja hypermarketteihin17. Hypermarketteihin pätee koon ja monipuolisen lajitelman 

puolesta sama määritelmä kuin perinteisiin tavarataloihin. Tärkeimpinä tekijöinä niitä 

erottaa se, että hypermarketeissa myynti tapahtuu pääasiassa itsepalveluperiaatteella, 

myynnin painopiste on päivittäistavarakaupassa ja lisäksi hypermarketit sijaitsevat usein 

keskuksien ulkopuolella18. 

 

Perinteisiä tavarataloja ja hypermarketteja käsitellään suomalaisen vähittäiskaupan 

tutkimuksissa yleensä yhtenä ryhmänä, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan perinteisiin tavarataloihin. Suomen perinteistä tavaratalokauppa hallitsee 

kolme ketjua, Stockmann, Sokos ja Anttila ja lisäksi on yksittäisiä tavarataloja, kuten 

Keskisen kyläkauppa. 

 

Tavaratalojen valikoimaan kuuluvat yleensä pukeutuminen, kosmetiikka, kodin 

sisustus, keittiötarvikkeet, lelut, elektroniikka ja usein myös ruokaosasto. Koska suuri 

osa myynnin volyymista tulee naisten pukeutumisesta, se on jakautunut eri osastoille 

käyttötarkoituksensa mukaan. Tavaratalot ovat vähitellen karsineet tuotevalikoimaansa 

ja keskittyneet tuotteisiin, jotka tukevat niiden sijaintia kaupunkien keskustoissa tai 

niiden tuntumassa. Tavaratalot ovat jättäytyneet pois esimerkiksi huonekalukaupasta ja 

kodinelektroniikan tarjonta on vähentynyt. Jokaisella osastolla on oma myyntialue ja 

henkilökunta. Tavaratalot vuokraavat usein myyntipinta-alaansa ulkopuolisille 

itsenäisille kauppiaille. Tiloja useimmiten vuokraavia yrityksiä ovat esimerkiksi 

kauneushoitolat, apteekit, valokuvaamot ja korjauspalvelut.19 

2.1.1 Tavaratalojen historiaa 
 

Tavarataloilla on jo pitkä historia ja se liittyy läheisesti massatuotannon kehittymiseen. 

Ensimmäiset tavaratalojen pioneerit ovat syntyneet 1820−luvun Englannissa, mutta 

                                        
17 Ympäristöministeriö 1997, 45 
18 Kotisalo 2000, 95 
19 Kotler 1994, 37–40 
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1800−luvun puoliväliä voidaan pitää varsinaisena tavaratalojen syntyaikana20.  

Ensimmäinen tavaratalo, Bon Marché, avattiin Pariisiin vuonna 185221.  1800-luvulla 

erikoiskauppa oli vähittäiskaupan yleisin muoto. Erikoistuneet kaupat pyrkivät 

laajentamaan toimintojaan ja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman helpon 

ostoskokemuksen yhdistämällä useita erikoiskauppoja saman katon alle ja tällä tavalla 

ensimmäinen tavaratalon muoto syntyi.22 Tavaratalojen sanotaan olevan aikansa 

uranuurtajia ja vähittäiskaupan luonteen todellisia muuttajia, mutta itse asiassa 

tavaratalokaupan piirteet olivat jo olemassa 1700-luvulla. Varsinaisen tavaratalojen 

synnyn myötä osat joko kehittyivät tai muuttuivat yhtenäiseksi asiakasta 

mahdollisimman hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi.23  

 

Tavaratalon käsitettä määritellessä ehkä tärkeimmäksi nousee niiden mahtava 

arkkitehtuurinen ilme, joka oli uutta pelkistettyihin ja pieniin kauppoihin tottuneille 

kuluttajille. Tavaratalot voidaan erottaa perinteisestä vähittäiskaupasta niiden 

kapitalisaation tason, myytävien tuotteiden moninaisuuden, myyntitapojen ja 

johtamistyylin perusteella. Nämä kaikki osat ovat merkittävästi muuttaneet 

kulutustottumuksia ja ovat jopa vaikuttaneet ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

kun ostoksilla käymisestä on tullut keino tavata ihmisiä. Nämä kaikki tekijät voitiin siis 

nähdä jo aikaisemmassa kaupankäynnissä, mutta se, että tavaratalot kokosivat nämä 

kaikki saman katon alle, tekee tavarataloista huomattavan virstanpylvään 

vähittäiskaupan kehityksessä. Tavaratalojen innovaatiot kuvasivat toisaalta muuttuvia 

tuotannon menetelmiä ja toisaalta muuttuvaa kysyntää.24  

 

Suuret liikevaihdot ja pienenevät katteet, kiinteät ja merkityt hinnat, laaja 

tuotevalikoima, vapaa sisäänpääsy ja ns. oikeus olla ostamatta olivat jo muuttuneet 

normaaliksi osaksi keskustojen vähittäiskauppaa, mutta tavaratalot pystyivät entisestään 

tehostamaan kaupankäyntiä rationalisoimalla näitä osia toimivammaksi 

kokonaisuudeksi. Tavaratalot käyttivät ajan moderneinta teknologiaa rakennuksissaan, 

laitteissaan ja myynnin tukena, kuten kassakoneita, paineilmaputkia, hissejä ja 

rullaportaita. Tavaratalot tarjosivat moninaisia palveluita helpottaakseen asiakkaan 

                                        
20 Pantzar, 1996, 5 
21 Ässä, 1995, 24 
22 Bluestone ym. 1981, 10 
23 Walsh 1999, 68–69 
24 Crossick & Jaumain 1999, 9–10 



 

 

15

 
 

ostokokemusta. Myyjät olivat esimerkiksi palvelualttiita, mutta eivät häirinneet sisään 

tulevia asiakkaita. Tuotteita mainostettiin laajasti niin sanomalehdissä kuin muunlaisissa 

mainoksissa. Käyttöön otettiin myös kotiinkuljetus, mahdollisuus tilata tavaroita postin 

välityksellä ja palautusoikeus. Tämän lisäksi ostokokemuksesta tehtiin enemmän vapaa-

ajan vieton kaltaista rakentamalla tavarataloihin ravintoloita ja lukunurkkauksia ja 

järjestämällä näyttelyitä ja konsertteja.25 

 

Ennen tavaratalokaupan syntyä vähittäiskauppa oli hajaantunut pieniin yksiköihin, jotka 

palvelivat pientä määrää asiakkaita. Kauppiaat tunsivat asiakkaansa ja pystyivät 

tarjoamaan hyvin henkilökohtaista palvelua. Tavaratalot eivät taas kyenneet samalla 

tavalla palvelemaan alati laajenevaa asiakaskuntaansa, koska hyvin heterogeenisen 

joukon tarpeita oli vaikea tunnistaa. Aluksi tavaratalot keskittyivät tuotetarjonnassaan 

tuttuihin perustuotteisiin, mutta tavarataloformaatin yleistyessä ne laajensivat 

lajitelmiaan monimutkaisempiin ja hinnaltaan kalliimpiin tuotteisiin, ja varsinkin 

laadusta kuluttajille kertovat brändit yleistyivät26.  

 

Tavaratalokaupan alkuvaiheessa suurin osa työntekijöistä oli miehiä. Vaikka myynnin 

tukitoiminnot, kuten kirjanpito, ostotoiminta ja logistiikka olivat hyvin miesvaltaisia, 

niin miehet työskentelivät sankkalukuisina myös varsinaisessa asiakaspinnassa. Naisten 

suuri lukumäärä tavaratalojen myyntitehtävissä yleistyi vasta maailmansotien välisenä 

aikana. Työtehtävät olivat tarkoin määriteltyjä ja työntekijät joutuivat noudattamaan 

tiukkoja sääntöjä hyvin autoritäärisessä organisaatiossa. Huomautuksiin ei ollut varaa ja 

irtisanomiset tapahtuivat mitättömistäkin syistä. Työolot olivat epävakaat ja 

ammattiliittojen kontrolli oli melko mitätöntä. Toisaalta pitkän työuran tehneitä ja 

omistautuneita työntekijöitä suosittiin ja ylemmän tason henkilöstö palkattiinkin yleensä 

organisaation sisältä. Organisaatiossa pitkään työskenneille tarjottiin moninaisia etuja, 

kuten työpaikkaruokalat, terveydenhuolto, eläke-edut ja vapaa-ajantoiminta. Nämä edut 

kuitenkin koskivat lähinnä ylemmän tason miespuolista henkilöstöä.27  

 

Nykyään tavaratalojen henkilöstö on naisvaltaista ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä 

on kasvanut jatkuvasti. Kehittynyt teknologia ja kasvanut mainonnan määrä on 

                                        
25 Crossick & Jaumain 1999, 10–12 
26 Christensen & Tedlow 2000 
27 Crossick & Jaumain 1999, 16–20 
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mahdollistanut sen, että henkilöstön ei tarvitse enää olla niin asiantuntevaa, vaan 

pääasialliseksi tehtäväksi on tullut enemmän konkreettisen myyntitapahtuman 

hoitaminen. Asiakkaat joutuvat enenevässä määrin luottamaan mainosten antamaan 

informaatioon ja tuotebrändeihin sen sijaan, että he saisivat kaupan henkilökunnalta 

asiantuntevaa tietoa tuotteen laadusta ja käytöstä. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, 

että tavarataloketjuihin tarvitaan yhä enemmän korkeasti koulutettua ylemmän tason 

henkilöstöä hoitamaan myynnin tekniset tukitoiminnot ja monimutkaistuneet 

organisaatiorakenteet, jotka takaavat tehostuneen liiketoiminnan.28 Tämä tietysti 

heikentää tavaratalojen saavuttamaa imagoa erinomaisen ja erityisesti asiantuntevan 

palvelun tarjoajina. 

2.1.2 Tavaratalojen imago 
 

Tavaratalojen imagon voidaan sanoa olevan niiden tärkein myyntivaltti. Alusta asti 

niiden liiketoiminta on perustunut siihen, että ostaminen on asiakkaalle enemmän 

elämys kuin vain jokapäiväinen toimitus. Tätä tukee erityisesti tavaratalojen 

arkkitehtuuri, palvelutaso ja asiakkaille kehittynyt mielikuva tavaratalo-ostelusta 

sosiaalisena tapahtumana. Eri tavarataloketjut tarjoavat lähes identtistä tuotelajitelmaa, 

joten tuotteita tärkeämmäksi nousee tavaratalojen luoma persoonallinen imago. 

Myynnin edistämiseksi on tärkeää, miten tavaravalikoimat on laitettu esille ja miten 

tämä asettelu tukee tietyn tavaratalon luomaa identiteettiä.29 Tavaratalojen pitkästä 

historiasta johtuu, että kuluttajilla on hyvin pysyvä mielikuva siitä, millainen tietyn 

tavaratalon pitää olla. Tämän vuoksi tavaratalojen kehittämissuunnitelmat pitää aina 

tehdä tietyissä rajoissa niin, että ne eivät ole ristiriidassa sen kanssa, mitä tavaratalot 

pohjimmiltaan ovat. 

2.1.3 Asiakkaat  
 

Tavarataloilla on laaja asiakaskunta, mutta ehdottomasti suurin osa on aina ollut 

naisasiakkaita. Sanotaanhan tavarataloa ”naisten paratiisiksi”. Haasteellisia 

kohderyhmiä ovat miehet ja nuoret, jotka eivät ole tottuneita ostelijoita tavarataloissa. 

Tavarataloilla on kassajärjestelmiensä avulla mahdollisuus saada asiakkaistaan hyvin 

tarkkaa tietoa asiakassegmenteittäin esimerkiksi ostotottumuksista ja tuotteiden 

                                        
28 Bluestone ym. 1981, 18, 98 
29 Bluestone ym. 1981, 3 
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menekkien vaihteluista. Druckerin30 mukaan tavaratalot keskittyivät nousukautensa 

aikana liiaksi sen hetkisiin asiakkaisiinsa, joiden ostotottumukset he tunsivat ja joihin 

oli helppo kohdistaa markkinointitoimenpiteitä. Samaan aikaan kuitenkin uusien 

asiakkaiden osuus kokonaismäärästä laski. Tavaratalojen tulisi siis nähdä 

kohderyhmänään ensisijaisesti kaikki kuluttajat, eikä vain sen hetkisiä säännöllisiä 

asiakkaitaan, jotta ne voisivat taata liiketoiminnan jatkumisen. 

2.1.4 Ketjuuntuminen 
 

Suomalaista vähittäiskauppaa hallitsevat vahvasti ketjut. Ketjuuntumisesta onkin tullut 

jo lähes välttämättömyys, koska vähittäiskaupan liikevaihtoon suhteutettu tulos on 

verrattain pieni. Tämän takia pienemmätkin säästötoimenpiteet voivat vaikuttaa 

tulokseen positiivisesti. Vähittäiskaupan ketjuuntumisella tarkoitetaan toimintamallia, 

jossa määritellään ketjun kriittisten menestystekijöiden, kuten ostojen, 

myymäläkonseptien ja markkinoinnin hoitaminen ja erityisesti se, kuinka 

rationalisoidaan rutiinitoiminnot koko ketjussa31. Ketjuuntumisesta on hyötyä niin 

kaupan kuin asiakkaankin kannalta. Pienetkin kaupan yksiköt voivat saavuttaa 

suurtuotannon etuja, kuten kustannussäästöjä keskitetyssä tavaranhankinnassa, 

yhdenmukaisessa valikoimassa, ketjumainonnassa ja ketjun ohjaus- ja 

suunnittelujärjestelmässä, kun taas asiakkaille ketjuuntuminen takaa yhtenäisen 

tarjonnan, hinnan ja tietyn kokonaislaadun eri myymälöissä32.  

2.1.5 Vähittäiskauppa kaupunkien keskustoissa 
 

Tavaratalot sijaitsevat yleensä kaupunkien keskustoissa ja ne ovatkin tärkeä osa 

kaupunkien keskustakuvaa. Tavarataloilla on keskustoissa mahdollisuus saavuttaa 

hyvien kulkuyhteyksien ja muiden palvelukeskittymien myötä suuri ja monipuolinen 

asiakaskunta ja lisäksi etuna on, että alueella työskentelevät ihmiset käyttävät lähellä 

olevia palveluja33. Keskustat ovat kuitenkin menettämässä merkitystään ainakin kaupan 

suuryksikköjen osalta. Ensinnäkin niihin rakennettavien suuryksikköjen määrä on 

vähentymässä ja lisäksi keskustojen ulkopuoliset alueet houkuttelevat asiakkaita 

                                        
30 1992, 203 
31 Kotisalo 2000, 23–24 
32 Kotisalo 2000, 24 
33 Levy & Weitz 2004, 234 



 

 

18

 
 

keskittämään ostoksensa muualle34. Keskustaostelulla on status, että sitä tekevät 

pääasiassa keskustoissa työskentelevät ihmiset ja kaupungissa vierailevat turistit. 

Toisaalta keskustojen vähittäiskauppaa onkin jonkin verran suunnattu näille 

kohderyhmille.35 

 

Vähittäiskaupan kehitys keskusta-alueilla vaihtelee kuitenkin suuresti alueittain. 

Helsingin keskustassa vähittäiskaupalle on ollut ominaista erikoistuminen. Viime 

vuosina Helsingin keskustaan ja yleensä pääkaupunkiseudun alueella on rakennettu 

useita ostoskeskuksia. Viimeisin on juuri valmistunut Kamppi-keskus. Muilla 

suuremmilla kaupunkiseuduilla on edellytykset säilyttää keskustan merkittävä asema 

vähittäiskaupassa. Keskisuurilla kaupunkiseuduilla taas uudet hypermarketit ovat 

vakavia haastajia keskustan kilpailukyvylle ja pienillä kaupunkiseuduilla kehitys 

näyttää menevän siihen suuntaan, että keskusta menettää entisen merkityksensä.36 

 

Kauppa ei voi enää luottaa menestyksensä takaamiseksi niihin perinteisiin keinoihin, 

joilla se on toiminut keskusta-alueilla. Maan korkea hinta ja tonttipula rajoittavat 

varsinkin suuryksiköiden rakentamista ja houkuttelevat kauppaa hakeutumaan 

keskustojen ulkopuolelle. Olemassa olevien kiinteistöjen hinnat eivät ole taas reagoineet 

keskustojen vähittäiskaupan vähentyneeseen kysyntään, vaan hinnat ovat sijainnin 

mukaan korkeita37. Kaupan kuljetukset ahtaisiin ja ruuhkaisiin keskustoihin tulevat 

kalliimmiksi ja tämä ahtaus ja tilojen niukkuus rajoittaa myös mahdollisuuksia 

järjestellä kaupan toimintaa joustavasti. Yksi tekijä, jonka kanssa keskustojen on vaikea 

kilpailla, on hypermarkettien tarjoamat parkkitilat ja helppo saavutettavuus autoileville 

asiakkaille. Jalankulkevia asiakkaitaan keskustat eivät taas voi palvella samalla tavalla 

kuin uudet erilliset kauppakeskukset, joilla on modernit viihtyisät yhteiset tilat. 

Liikenteen järjestäminen on yksi keskeisistä keinoista turvata keskustan elävyys, eli 

keskusta on oltava saavutettavissa joko henkilöautoilla tai joukkoliikenteellä. Hyvä 

kompromissi jalankulkuliikenteen ja autoilun välillä edellyttää huomattavia 

investointeja mm. maanalaisen pysäköintiin. Joukkoliikenteen toimivuudella ja 

palvelutasolla on taas huomattava merkitys keskustan elinvoimaisuudelle.38 

                                        
34 Ympäristöministeriö 1997, 8 
35 Guy & Lord 1993, 88–89 (toim. Bromley & Thomas) 
36 Ympäristöministeriö 1997, 9 
37 Rowley 1993, 116 (toim. Bromley & Thomas) 
38 Ympäristöministeriö 1997, 10–20 
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Toimistot ovat perinteisesti sijainneet kaupunkien keskustoissa ja ovat tärkeä tekijä 

takaamassa kaupunkien elinvoimaisuutta. Toimistorakentamistakin näyttävät koskevan 

samansuuntaiset trendit kuin vähittäiskauppaa, eli ne ovat erityisesti tietyillä aloilla 

siirtyneet pois keskustojen välittömästä läheisyydestä. Tavaratalojen kohdalla tämä 

tarkoittaisi niiden tärkeän kohderyhmän, eli keskustatyöntekijöiden määrän 

pienenemistä. USA:ssa jotkut perinteiset tavaratalot ovat seuranneet 

toimistorakentamisen trendiä ja siirtäneet ketjunsa yksikköjä kauemmaksi keskustoista. 

Näillä toimenpiteillä on näyttänyt olevan positiiviset vaikutukset liiketoiminnan 

kehittymiseen39. 

 
2.2 Yrityksen toimintaympäristö 
 

Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä olennaista on toimintaympäristö ja varsinkin 

siinä tapahtuvat muutokset. Yleensä vakaan ja kannattavan yrityksen johto ei lähde 

kehittämään tai muuttamaan liiketoimintaa ennen kun ympäristö antaa selkeitä merkkejä 

olosuhteiden muutoksesta. Toimenpiteet aloitetaankin usein siinä vaiheessa, kun johto 

huomaa, että ympäristön muutokset uhkaavat vakavasti yrityksen asemaa. Yrityksen 

toimintaympäristöksi voidaan periaatteessa käsittää kaikki, mikä on yrityksen 

ulkopuolella. Käytännössä kuitenkin huomioidaan toimijat ja ilmiöt, joiden kanssa 

ollaan välittömästi tekemisissä tai joilla voidaan olettaa olevan lähitulevaisuudessa 

merkitystä. Yrityksen toimintaympäristöä arvioidaan ensin tarkastelemalla laajempia 

ilmiöitä, eli yleisiä kehitystrendejä. Nämä ilmiöt voivat usein olla vaikeasti 

hahmotettavia ja hitaasti tapahtuvia, mutta niillä saattaa olla merkittävät vaikutukset 

toimiala- ja yritystasolla.  

 

Seuraavassa käydään läpi yleisiä kehitystrendejä nimenomaan vähittäiskaupan ja 

erityisesti tavaratalokaupan näkökulmasta. Vanhalan ym.40 mukaan ympäristötekijät 

jaetaan usein neljään pääryhmään, jolloin niiden tutkimista voidaan nimittää PEST-

analyysiksi. Nämä pääryhmät ovat: 

 Poliittinen ympäristö (Political) 

 Taloudellinen ympäristö (Economic) 

                                        
39 Drucker 1992, 147 
40 1997, 79–80 
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 Sosiaalinen ympäristö (Social) 

 Teknologinen ympäristö (Technological)  

2.2.1 Poliittinen ympäristö 
 

Poliittinen ympäristö tarkoittaa tiettyihin päämääriin pyrkivien poliittisten näkemysten 

vahvistumista tai heikkenemistä ja nämä voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön 

muutoksiin. 

 

Merkittävänä muutoksena suomalaisen vähittäiskaupan kannalta voidaan mainita 

liittyminen EU:hun vuonna 1995. Kauppaa koskevilla toimillaan EU pyrkii tehostamaan 

sisämarkkinoiden toimivuutta, kaupan kilpailukykyä ja myös 

työllistämismahdollisuuksia ja näitä se säätelee moniin kaupan toiminta-alueisiin 

liittyvillä laeilla41. EU:n kilpailulainsäädäntö on merkittävä varsinkin vähittäiskaupan 

ketjuliiketoiminnan kannalta. Kilpailunrajoituslakia sovelletaan sekä horisontaalisella 

että vertikaalisella mallilla toimiviin ketjuyrityksiin. Horisontaalinen yhteistyö 

tarkoittaa samalla jakeluportaalla toimivien yritysten yhteistyötä ja vertikaalisella 

viitataan taas eri jakeluportailla sijaitsevien yritysten välisiin sopimuksiin. Tällaiset 

sopimukset eivät saa estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua.42 Suomalaisessa 

vähittäiskaupassa tunnetuin esimerkki on Keskon ja Tukon välinen kauppa, joka 

jouduttiin purkamaan EU-lainsäädännön takia. Aukioloaikalainsäädäntö on herättänyt 

paljon keskustelua kaupan sidosryhmien kesken ja yleisesti vallitsevaa kaupan 

näkemystä vapaammista aukioloajoista ovat vastustaneet mm. työntekijäjärjestöt. 

 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjaamisella on merkitystä tavarataloille, 

koska näillä toimenpiteillä pyritään vahvistamaan kaupunkien keskustojen asemaa. 

Suuryksiköt sijoitetaan ensisijaisesti nykyisiin pääkeskuksiin ja alakeskuksiin hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien ulottuville. Suuryksikön sijoittamista keskustojen 

ulkopuolelle rajoittaa maankäyttö- ja rakennuslaki.43 

                                        
41 Kotisalo 2000, 37–38 
42 Kautto & Lindblom 2004, 38 
43 Tulkki, 2000, 62 
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2.2.2 Taloudellinen ympäristö 
 

EU:n vaikutus on ollut poliittisen ympäristön lisäksi merkittävä taloudellisten tekijöiden 

suhteen. Taloudellisiksi ilmiöiksi luetaan yhdentymiskehityksen seuraukset, kuten 

kilpailutilanteen muutos, jonka on aiheuttanut mm. tullien poistuminen ja 

yhteisvaluutta. Sisämarkkinoiden syntyminen ja kaupan esteiden poistuminen on ollut 

merkittävää erityisesti päivittäistavarakaupalle. Hinnat ovat laskeneet ja valikoimat 

kasvaneet. Sekä päivittäis- että erikoistavarakauppa on perustanut kansainvälisiä osto-

organisaatioita. Toinen kansainvälistymisen muoto on ollut ryhmittymien yhteistyö 

ulkomaalaisten ketjujen kanssa, erityisesti kauppojen omissa merkkituotteissa.44 

 

Taloudellinen ympäristö viittaa myös työllisyyden ja tulonmuodostuksen ilmiöihin.  

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvaa45. Kuluttajien tulojen lisääntyminen tekee 

heistä laatutietoisempia ja myös vaativampia lajitelmien ja valikoimien 

monipuolisuuden suhteen. Myös palveluun kiinnitetään enemmän huomiota. Nämä 

trendit näyttäisivät tukevan tavaratalojen liiketoimintastrategia.  

 

90-luvun alun lama oli vähittäiskaupalle erityisen vaikea ja tästä voidaan mainita, että 

kaupan tuotanto putosi kolme kertaa enemmän kuin muu bruttokansantuote. 

Teollisuuteen verrattuna kaupan lama on ollut sekä syvempi että pidempi.46 

Tavaratalokaupalta vei useita vuosia laman jälkeen päästä taas noususuhdanteeseen.  

 

Naisten työssäkäynnillä on ollut erityisen suuret vaikutukset vähittäiskauppaan ja 

varsinkin se on näkynyt tavaratalokaupassa, kun tärkeimmällä kohderyhmällä ei ole 

enää samalla tavalla aikaa osteluun. Naisten työssäkäynti on lisännyt pidemmälle 

jalostetun ruoan kysyntää, paineita aukioloaikojen pidentämiseen ja erityisesti tarvetta 

suuryksiköiden lisäämiseen, koska ostoksilla käyntien useus on harventunut ja ostosten 

keskittäminen suurempiin kertahankintoihin on lisääntynyt47. 

 

                                        
44 Itkonen 1996, 18 
45 Pantzar 1993, 20 
46 Itkonen 1996, 5 
47 Itkonen 1996, 10 
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2.2.3 Sosiaalinen ympäristö 
 

Sosiaaliseen ympäristöön luetaan mm. väestön rakenne ja muutokset elämäntyyleissä tai 

kulutuksen rakenteessa ja lisäksi väestön koulutustaso ja -rakenne. Vähittäiskaupan 

kannalta näillä tekijöillä on merkitystä erityisesti tuotteiden menekin kannalta. 

 

Seuraavassa on lueteltu eräitä kuluttajiin liittyviä sosio-ekonomisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kaupan palvelujen kysyntään tulevaisuudessa: 

 Kuluttajakunta ikääntyy ja väestön kasvu hidastuu 

 Kotitalouksien perhekoko pienenee ja lukumäärä lisääntyy 

 ”Ei-tyypillisten” kotitalouksien suhteellinen osuus lisääntyy (yksinasuvat, 

yksinhuoltajaperheet, yhteisöt jne.) 

 Kuluttajien koulutustaso kasvaa 

 Kuluttajat urbanisoituvat48  

 

Kaupan kannalta merkittävimmät tekijät ovat kuluttajien käytössä olevien resurssien 

kasvu ja väestön ikääntyminen49. Resursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuluttajien 

tulojen lisääntymistä, ostoksiin käytettävän ajan lisääntymistä ja energiaa, eli lähinnä 

bensiinikustannuksia, jotka liittyvät kauppojen saavutettavuuteen. 

 

Kulutuksen kasvaessa myös sen luonne on muuttunut. Tarjonnan lisääntyessä 

kotitaloudet suuntaavat tulonsa entistä monipuolisemmin useammille tahoille kuin 

aikaisemmin. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan välttämättömyyshyödykkeiden, 

kuten ruoan ja vaatetuksen osuus kulutusmenoista on pitkällä aikavälillä laskenut, mutta 

sen sijaan kestävien ja puolikestävien tavaroiden ja palvelujen osuus on nousussa. 

Tavaratalokaupan kannalta on merkittävää, että palveluiden, kuten tietoliikenne- ja 

matkustuspalveluiden voimakas kasvu on kaventanut kaupan kautta hankittavien 

tavaroiden osuutta kulutuksesta ja lisäksi, että tavarataloille merkittävä 

pukeutumiskaupan osuus tulee supistumaan hieman jatkossa.50 

 

                                        
48 Pantzar 1993, 20 
49 Pantzar 1993, 20 
50 Kotisalo 2000, 18–19 
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Vuonna 1998 Suomessa oli kotitalouksia 2,4 miljoonaa ja niiden keskikoko oli 2,16 

henkeä. Näistä kotitalouksista 70 % oli yhden tai kahden hengen kokoisia ja nämä 

kotitaloudet ovat tulevaisuudessa kaupalle erityisen tärkeä asiakasryhmä. Pienten 

kotitalouksien ruokailutottumukset, kulutus ja ostokäyttäytyminen poikkeavat 

huomattavasti lapsiperheistä. Iäkkäiden ihmisten osuus kasvaa merkittävästi ja 

erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa nopeimmin. Ikääntyneet 

ihmiset edustavat varsin ostovoimaista joukkoa väestöstä, mutta heidän kulutuksensa 

suuntautuu aktiiviväestöä ja nuorisoa vähemmän tavarankulutukseen.51  

 

Eri kaupan yksiköt tarjoavat vaihtelevasti monimuotoisia palveluja. Palvelujen 

tarjontaan kauppa vaikuttaa mm. sijaintipäätöksillä, henkilöstöresursseilla, valikoimien 

laajuudella ja tuotteiden kiertonopeudella. Vanhusväestön kasvun myötä palveluiden 

osuus kaupan toiminnassa voi tulla taas erittäin merkittäväksi tekijäksi. Valikoimien 

suuruutta tai hintatasoa tärkeämmäksi voi nousta kauppojen läheinen sijainti ja 

kuljetuspalveluiden merkitys kasvaa.52 Tämän hetkinen kaupan kehitys suosii erityisesti 

suurempia kotitalouksia, jotka ovat hintatietoisia ja ostavat kerralla suuria määriä ja 

kykenevät auton avulla matkustamaan pitkiäkin matkoja ostoksille. Vanhusten kohdalla 

mahdollisuus auton käyttöön on rajattua ja pienet kertaostokset lisäävät ostosten 

kokonaiskustannuksia. Tämä pätee myös ei-tyypillisiin kotitalouksiin, kuten yksin 

asuviin opiskelijoihin, joilla on harvoin auto käytettävissä. Mikäli hyvätuloisten osuus 

vanhusväestöstä tulee kasvamaan, erikoistuneet palvelumyymälät ohittavat hinnalla 

kilpailevat myymälät ja kotiinkuljetuksesta ja muista oheispalveluista tulee kaupan 

kilpailuvaltteja. Tavaratalojen liiketoiminta on erityisen houkuttelevaa vanhenevan 

väestön kannalta ja tavaratalojen on helppo vahvistaa jo olemassa olevia palvelun 

rakenteita. 

 

Kauppapaikkojen harvenemisen ja autoistumisen myötä ostosmatkat ovat pidentyneet ja 

lisäksi kuluttajat eivät ole oppineet keskittämään ostoksiaan53. Puolet ostoksiin ja 

asiointeihin käytetyn ajan kasvusta aiheutuu ostoksiin käytetyn matka-ajan kasvusta54. 

Yleensä jätetään huomioimatta, että tuotteiden kokonaishinta muodostuu myös 

kuluttajan käyttämistä panostuksista ja kauppa onkin siirtänyt omia kustannuksiaan 

                                        
51 Kotisalo 2000, 14–15 
52 Pantzar 1993, 22–23 
53 Kilpiö 1993, 5–6 
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kuluttajille. Tavaratalojen saavutettavuus on kaksijakoinen seikka. Tavaratalojen sijainti 

ei suosi autoilevia asiakkaita, mutta taas keskustassa asuville ja julkista liikennettä 

käyttäville kuluttajille ostoksien tekeminen on erityisen vaivatonta. Tätä vaivattomuutta 

korostaa se, että tavaratalojen osastot kattavat hyvin laajan lajitelman tuotteita, jolla 

vältetään useassa kaupassa asiointi. 

2.2.4 Teknologinen ympäristö 
 

Teknologisella kehityksellä saattaa olla tuntuvat vaikutukset alan kehitykseen. Uudet 

innovaatiot voivat muuttaa kilpailutilannetta esimerkiksi korvaavien tuotteiden 

muodossa tai tehostaa tuotantomenetelmiä. Vähittäiskaupan alalla viimeaikaiset 

innovaatiot ovat tähdänneet työvoiman käytön säästöön, ja juuri itsepalvelun 

käyttöönotto on ollut kaupan tärkein innovaatio55. 

 

Tänä päivänä tärkein teknologinen kehitys liittyy kaupan kykyyn kerätä ja hallita tietoa. 

Kauppa on onnistunut saamaan suuria kustannussäästöjä aikaan tiedon kulun 

parannuttua, kun se on karsinut ylimääräisiä toimintoja ja virtaviivaistanut 

toimintaketjuaan. Kaupan ja teollisuuden välinen jakelutie on lyhentynyt ja kaupat ovat 

yleisesti luopuneet tilaa vievien varastojen pidosta56. 

 

1980-luvun puolivälissä johtavat kauppaketjut ottivat käyttöön EAN-koodin (European 

Article Numbering), joka teki mahdolliseksi tuotteiden elektronisen tunnistamisen 

kauppojen järjestelmissä. EAN-koodipohjaisen tiedon avulla edettiin 

liiketoimintaprosessien ohjaamiseen, joita olivat tavararyhmähallinta, ostaminen ja 

logistiikka, ja vähitellen otettiin myös kanta-asiakasjärjestelmät käyttöön. Nämä 

kehitysaskeleet mahdollistivat johtavien ketjujen siirtymisen automaattiseen 

tilaustoimintaan jo 1990-luvun alussa, jolloin tavaroiden läpimenoajat lyhenivät 

huomattavasti. Seuraavassa vaiheessa EAN-koodipohjaiset tuotetiedot ja kanta-

asiakasjärjestelmät yhdistettiin, jolloin pystyttiin kehittämään asiakaslähtöisempiä 

valikoimia ja paremmin kohdennettua kanta-asiakasmarkkinointia.57 

 

                                                                                                                  
54 Pantzar 1993, 21 
55 Itkonen 1996, 21–22 
56 Kotisalo 2000, 23 
57 Kautto & Lindblom 2004, 28–29 
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Kaupan ketjuuntuminen on ollut välttämätön kehitysaskel, jotta voidaan rationalisoida 

toimintoja ja kilpailla kiristyvillä markkinoilla. Ketjuuntuminen tuo pienillekin 

yksiköille suurtuotannon etuja, kun kustannussäästöjä voidaan saada aikaan keskitetyssä 

tavaranhankinnassa, yhdenmukaisessa valikoimassa, ketjun mainonnassa ja ketjun 

ohjaus- ja suunnittelujärjestelmissä58. Ketjuliiketoimintamalli ja tiedonhallinnan kehitys 

mahdollistivat kysyntälähtöisen hankintayhteistyön ECR:n (Efficent Customer 

Response). Toiminnan edellytyksenä on koko toimitusketjun kattava tiedon hallinta ja 

sen avulla pyritään tehostamaan ketjuyrityksen ja tavarantoimittajien yhteistyötä, joka 

koskee tavararyhmähallinta- , markkinointi- , osto- ja tilaus-toimitusprosesseja.59 

 

2.3 Toimialojen rakenteellinen analyysi 
 

Yleisien kehitystrendien arviointi antaa hyvin suuripiirteisen kuvan yhden yrityksen 

toimintakentän ymmärtämiseksi, koska kehitystrendit koskevat samalla tavalla kaikkia 

alalla toimivia yrityksiä. Niiden vaikutus voidaan huomioida ainoastaan suhteellisena 

tekijänä. Sen sijaan alan sisällä vallitsevat kilpailuvoimat vaikuttavat ensisijaisesti 

yhden yrityksen johdon päätöksiin, joten ne antavat kattavamman kuvan yrityksen 

toimintakentästä. Porter on koonnut teorian toimialan kilpailuun vaikuttavista tekijöistä 

(kuvio1), joka koostuu viidestä kilpailuvoimasta: alan kilpailijat, toimittajat, ostajat, 

alan mahdolliset tulokkaat ja korvaavat tuotteet60.  Vähittäiskauppaa tarkastellaan 

kokonaisuutena, jotta kyettäisiin ymmärtämään tavaratalokaupan asemaa tässä 

kokonaisuudessa 

 

                                        
58 Kotisalo 2000, 24 
59 Kautto & Lindblom 2004, 29 
60 1980, 24 
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Kuvio 1: Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät  

 

 2.3.1 Kilpailu nykyisten yritysten kesken  
 

Alalla toimivien yritysten kilpailu ja erityisesti kilpailun intensiteetti määrää, miten 

kannattavaa yhden yrityksen toiminta on. Kilpailun intensiteetti on sidoksissa toimialan 

ominaisuuksiin ja sitä lisäävät mm. kilpailijoiden lukumäärä, alan hidas kasvu, 

tuotteiden samankaltaisuus ja alalta poistumisen vaikeus. Alalla kilpailevat yritykset 

ovat toisistaan riippuvaisia, koska useimmiten yhden kilpailijan toimet vaikuttavat 

huomattavissa määrin toisiin kilpailijoihin ja aiheuttavat vastatoimia. 

 

Vähittäiskaupan kilpailu ilmenee toisaalta myymäläryhmittymien ja -ketjujen ja 

toisaalta erikokoisten myymälöiden välillä. Tämän lisäksi vähittäiskaupan toimijat 

kilpailevat sekä keskenään että suhteessa muihin palvelualoihin61. Byckling ym. jatkaa, 

että vähittäiskaupan kilpailu on taistelua vaikutusalueen kuluttajien ostovoimasta ja 

menestyminen edellyttää suhteellista paremmuutta kilpailijoihin nähden esim. 

                                        
61 Byckling ym. 2002, 21 
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sijainnissa, myytävissä tuotteissa tai myymälän toimintamenetelmissä. Myymälä voi 

saavuttaa suhteellisen kilpailuedun, jos sen tarjonta vastaa kuluttajan odotuksia.62 

 

Suomessa kaupan kilpailu on ollut pitkään melko oligopolistista, eli käytännössä kaksi 

suurinta ryhmää, S-ryhmä ja K-ryhmä, ovat hallinneet vahvasti kilpailutilannetta. 

Suomessa kaupan alan sisäinen kilpailu on luonteeltaan hintakilpailua, joka edellyttää 

kustannusten karsimista kannattavuuden säilyttämiseksi. Kustannustehokkuutta on 

haettu erilaisilla rakennejärjestelyillä, joista osoituksena on myymälämäärän nopea 

väheneminen, suurmyymälöittyminen ja itsepalvelun yleistyminen.63 

 

Tavaratalojen kilpailutilanne 

 

Kaupan suuryksikkö kilpailee markkinoilla pääsääntöisesti hinnoilla, laadulla, 

lajitelmalla, valikoimalla, sijainnilla, koolla ja palvelulla. Tavaratalojen monipuolisen 

liiketoiminnan luonteen vuoksi niiden voidaan sanoa kilpailevan jossain määrin näillä 

kaikilla osatekijöillä. Monipuolisuus myös tarkoittaa, että tavaratalojen kilpailukenttää 

tulee katsoa hyvin laaja-alaisesti. Niiden ensisijaiset kilpailijat ovat tietysti toiset 

tavaratalot, mutta toisaalta terve kilpailu keskustatavaratalojen välillä pitää yllä 

kulutusvirtojen suuntautumista keskustojen alueelle ja samalla tavaratalojen 

kilpailukyvyn säilymistä. Toissijaisina kilpailijoina ovat tavaratalojen määrittelyyn 

luettavat laajan tuotesortimentin hypermarketit. Tämän lisäksi erityisesti sijaintinsa 

puolesta tavaratalojen kanssa kilpailevat kauppakeskukset ja huomattavasti 

pienemmässä mittakaavassa erikoistavarakauppa. 

 

Ensimmäinen hypermarketti avattiin maassamme Espooseen 197064. Kaupunkien 

ulkopuolella sijaitsevista hypermarketeista on tullut tavaratalojen merkittäviä 

kilpailijoita, vaikka niiden liiketoiminta poikkeaa tavaratalotoiminnasta. Niiden tärkein 

kilpailukeino on hinta ja siihen päästään tiukalla kustannuskontrollilla ja 

massatuotteilla. Henkilöstökuluissa säästöt tehdään myymällä tuotteita, joiden 

ostamiseen asiakas ei tarvitse myyjän henkilökohtaista apua. Tavarataloilla oli alussa 

samankaltainen strategia, kun niiden lajitelmat olivat perustuotteita. Christensen & 

                                        
62 ks. Home 1989, 70–71 
63 Kautto & Lindblom 2004, 21 
64  Kotisalo 2000, 27 
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Tedlowin mukaan65 yksi merkittävä vaikutus hypermarketeilla tavaratalojen toimintaan 

oli siinä, että tavaratalot luopuivat tietyistä tuotteistaan, joita hypermarketit pystyivät 

myymään huomattavasti halvempaan hintaan ja ilman henkilökohtaista 

palvelutapahtumaa. Tavaratalot keskittyivät ns. pehmeisiin tuotteisiin, kuten vaatteet, 

kodin sisustus ja kosmetiikka, joille on ominaista tuotteen monimutkaisuus ja usein 

myyjän avun tarve myyntitapahtumassa. Hypermarkettien keskinäisen kilpailun 

kovennettua ne ovat hiljalleen myös siirtyneet näihin tuoteryhmiin, jolloin niiden asema 

tavaratalojen kilpailijoina on tullut merkittävämmäksi. Suomalaisten suurten 

hypermarketketjujen, Prisman ja Citymarketin myynnistä jo 40 % on erikoistavaraa66.  

 

Ensimmäinen ostoskeskus avattiin Helsingin Itäkeskukseen vuonna 1984. 

Ostoskeskukset ovat usein hyvin tavaratalo- tai hypermarketvetoisia.67 Ostoskeskusten 

liiketoimintamalli on pohjimmiltaan samanlainen kuin tavarataloilla. Ne pystyvät 

saavuttamaan yhtä suuret katteet kuin tavaratalot tarjoamalla laajan tuotelajitelman 

sijasta lajitelman yleensä tietylle segmentille kohdennettuja erikoisliikkeitä. 

Ostoskeskuksilla on kilpailuetu tavarataloihin nähden siinä, että ne pystyvät tarjoamaan 

valmistajakohtaisesti laajemmat valikoimat. Tavaratalot myös opettivat kuluttajat 

brändikeskeisimmiksi, joka helpotti ostoskeskusten jalkautumista osaksi 

vähittäiskauppaa.68 

 

Hintajohtajuudella kilpailevat myös modernit alemman keskihinnan erikoisliikeketjut, 

jotka myyvät omista merkkituotteista muodostettua lajitelmaa tarkkaan rajatulle 

kohderyhmälle. Rajatulla kohderyhmällä mallistot voidaan pitää suppeina ja taata tällä 

tavalla nopea varastonkierto ja samalla mallistojen nopea vaihtuvuus trendien mukaan. 

Omilla merkeillä taas päästään hyvään katetasoon. Tavaratalojen varastonkierto on 

tunnetusti hidasta, koska talot pyrkivät tarjoamaan vähän kaikkea kaikille, joten 

tuotteita ei voida myydä perustuen tarkkaan segmentointiin. Tämä aiheuttaa sen, että 

tavaratalokaupan tukijalan, vaatekaupan mallistojen vaihtuvuus ei voi kilpailla samalla 

intensiteetillä alemman keskihinnan erikoisliikkeiden kanssa ajantasaisesta muodista. 

                                        
 
65 2000 
66 Ässä 1995, 24 
67 Kotisalo 2000, 48 
68 Christensen & Tedlow 2000 
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Tavaratalojen korkean kustannusrakenteen vuoksi ei pystytä taas saavuttamaan 

samanlaisia katteita. 

 

Laadukkaita brändituotteita myyvät erikoisliikkeet ovat tavarataloille myös merkittävä 

kilpailija. Ne myyvät samoja tuotteita, kuin tavaratalot kalleimmassa hintaluokassaan, 

mutta niillä on mahdollisuus tarjota syvempiä valikoimia rajatulle asiakaskunnalle. Kun 

erikoisliikkeet ovat lisäksi ryhmittyneet toisiaan lähelle kauppakeskuksiin, ne pystyvät 

tarjoamaan tavarataloja sekä syvemmän että leveämmän kokonaistarjonnan69. 

2.3.2 Uusien tulokkaiden uhka 
 

Uudet tulokkaat lisäävät kilpailijoiden määrää ja vähentävät kannattavuutta. Uusien 

tulokkaiden uhka riippuu alalle pääsyn esteistä sekä alalla olevien kilpailijoiden 

mahdollisista vastareaktioista. 

 

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi monet kaupan rajoitukset ja esteet poistuivat ja tämä 

edisti vähittäiskaupan kansainvälistymistä. 1990-luvulla monet kansainväliset 

käyttötavaran ketjut alkoivat rantautua Suomeen. Näistä ketjuista useat saavuttivat 

nopeasti vahvan markkina-aseman, joka taas toi muutoksia kotimaisten ketjujen 

toimintaan ja rakenteisiin.70 Tavaratalokaupan kannalta huomattava uusien tulokkaiden 

uhka tulee erikoisliikeketjujen ja näistä erityisesti pukeutumiseen erikoistuneiden 

ketjujen taholta. Esimerkiksi Hennes&Mauritzin ja Lindexin tapaiset ketjut ovat 

halvalla hinnoittelullaan ja nopeasti vaihtuvilla mallistoillaan saavuttaneet hyvän 

aseman vaatekaupassa ja muuttaneet jopa jossain määrin ostotottumuksia. Halpa hinta 

yhdistettynä trendikkyyteen korvaa helposti laadukkaat ja käyttöiältään pidempi-ikäiset 

vaatteet. Tämä on asettanut paineita tavarataloille tarjota halvemman hintaluokan 

tuotteita.  

 

Saksalainen hard discount -konsepti Lidl rantautui Suomeen 2002 ja sen menestyksen 

saattelemana lähitulevaisuudessa tänne tulee todennäköisesti uusia keskieurooppalaisia 

ketjukonsepteja, erityisesti kovan alennuksen myymäläketjuja. On arveltu, että 

                                        
69 Ässä 1995, 25 
70 Kautto & Lindblom 2004, 22 
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maailman suurin kaupan alan yritys Wal-Mart suuntaa lähitulevaisuudessa Eurooppaan 

ja mahdollisesti myös Suomeen.71 

2.3.3 Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka 
 

Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka tarkoittaa mahdollisuutta, että syntyy tuote 

tai palvelu, joka tyydyttää samat tarpeet tai ratkaisee samat ongelmat, kuin mihin 

toimialalla kilpailevat yritykset kykenevät, mutta lisäksi ne tekevät sen kuluttajia 

kiinnostavammalla tavalla. Aina ei ole selvää, mitkä tuotteita tai palveluita tarjoavat 

yritykset voidaan nähdä uhkana. Tämä vaatii oman liiketoiminnan ymmärtämistä ja sitä, 

millä edellytyksillä ostajat voivat vaihtaa korvaaviin tuotteisiin tai palveluihin. 

 

Tavaratalokaupassa korvaavana palveluna voidaan mainita sähköinen kaupankäynti. 

Tällä hetkellä sähköinen kauppa on vielä melko rajoittunut tietyn tyylisiin tuotteisiin ja 

palveluihin, kuten matkailuun, viihteeseen, kirjallisuuteen ja musiikkiin, mutta 

sähköisellä kaupalla on rajattomat mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa. Tällä 

hetkellä hyödynnetään vain murto-osa sähköisen kaupan mahdollisuuksista ja 90 % siitä 

onkin yritysten välistä kauppaa72. Sähköisen kaupan yleistyminen suurten 

kuluttajajoukkojen keskuudessa ja laajeneminen perustuotteisiin vaatii kuitenkin 

logististen ratkaisujen kehittämistä, koska tällä hetkellä juuri kuljetusongelmien takia 

kustannussäästöihin on vaikea päästä. Tulevaisuudessa kuitenkin verkkokauppa tulee 

olemaan merkittävin kauppaan vaikuttava asia73. 

 

Suomessa on hyvät lähtökohdat sähköisen kaupan kehittymiselle, koska joka neljännellä 

kotitaloudella on internet-yhteys ja kolmannes käyttää internetiä. Käyttäjätiheydessä 

Suomi on samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa, mutta ostosten arvo yhtä 

ostotapahtumaa kohden on Yhdysvalloissa Suomeen verrattuna nelinkertainen.74 

Verkkokauppa painottuu tuotteisiin, joiden jakelu ei ole ongelmallista ja joita ei tarvitse 

tutkia paikan päällä. Päivittäistavarakaupan osuus verkkokaupasta jäänee 

tulevaisuudessakin vielä pieneksi.75 Suomalaiset tavarataloketjut ovat laajentaneet 

toimintansa myös verkkokauppaan. Stockmannilla on Hobbyhall-konsepti ja Anttilalla 

                                        
71 Kautto & Lindblom 2004, 22 
72 Kotisalo 2000, 33 
73 Lahti 2001, 23 
74 Lahti 2001, 23 
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NetAnttila. Sokos taas lopetti Netista.fi -toimintansa kannattamattomana. 

Verkkokauppa on perinteiselle kaupalle toisaalta uhka, mutta taas toisaalta 

mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen. 

 

Tavaratalotoiminta on vähittäiskaupan muotona sen verran ainutlaatuinen, että samalla 

tavalla monipuolista ja kattavan palvelun tarjoavaa korvaavaa konseptia on tai tuskin 

tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Tavaratalokaupan historiassa uudet vähittäiskaupan 

muodot ovat kuitenkin matkineet osittain tavaratalokonseptia ja kehittäneet näitä tiettyjä 

osatekijöitä tavarataloille hyvin kilpailukykyiseksi uhkaksi. 

2.3.4 Ostajien vaikutusvalta 
 

Ostajien vaikutusvalta on erityisen tärkeä kilpailuvoima, koska ostajat saavat aikaan 

kysynnän ja ilman kysyntää ei ole kauppaa. Ostajista kilpaileminen painaa yritysten 

hintoja alas, kun ne lähtevät keskinäiseen hintasotaan. Ostajat saattavat vaatia 

korkeampaa laatua tai parempaa palvelua ja tekevät tämän vertaamalla kilpailijoiden 

tarjontaa. Suomalaisten kuluttajien valta vähittäiskaupassa on kasvanut viime vuosina, 

kun kaupan ala on kansainvälistynyt ja tuotteiden ja palveluiden saanti on helpottunut ja 

tämä trendi tulee tulevaisuudessa jatkumaan76. Kuluttajien aikaansaamaa kysyntää 

voidaan arvioida kahden tekijän perusteella: 

 kuluttajien tulot ja varallisuus 

 kuluttajien tarpeet ja halut 

 

Kuluttajien käytössä olevaa ostokykyä kutsutaan ostovoimaksi, josta osa säästetään ja 

osa kulutetaan. Suomessa säästämisen osuus on ollut kansainvälisesti korkealla tasolla.  

Tällä hetkellä säästämisen osuus tuloista on 3-5 %, kun se laman jälkeen oli kuuden 

prosentin luokkaa77. Suomalaisten ostovoima on kasvanut. Vähittäiskaupassa kasvu 

ohjautuu erikoistavarakauppaan. Muuten tulojen lisäys suuntautuu entistä enemmän 

palveluihin, joten vähittäiskaupan kasvuvauhti ei pysy ostovoiman kasvuvauhdin 

mukana.78 Ennen kaikkea kuluttajat ovat kasvattaneet kymmenen viimeisen vuoden 

                                                                                                                  
75 Kotisalo 2000, 34–35 
76 Kautto & Lindblom 2004, 23 
77 Kotisalo 2000, 16 
78 Itkonen 1996, 6-8 
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aikana asumis- ja liikennemenojaan. Tämän lisäksi ovat lisääntyneet tietoliikenne- , 

matkailu- ja ravintolapalveluihin ja kodin tarvikkeisiin käytetyt kulut. 

 

Tavaratalojen kannalta olennaisen vaatemyynnin osuus kasvoi vuoden 2004 koko 

vaatemyynnistä 24 prosentista 26 prosenttiin, kun taas samaan aikaan hypermarkettien 

vaatemyynti laski. Stockmann-tavaratalot ovat vaatemyynnissä edelleen selvä ykkönen, 

mutta myös Sokokset kasvattivat selvästi myyntiään. Yleensäkin tavaratalot kasvattivat 

selvimmin osuuttaan.79 

 

Kuluttajien tarpeiden ja halujen muutokset pakottavat vähittäiskaupan kehittämään 

toimintojaan erityisesti kuluttajan näkökulmasta, koska kuluttajan kynnys vaihtaa 

ostopaikkaansa on matala ja tarjonnan jatkuva lisääntyminen tekee siitä erityisen 

helppoa. Kuluttajien yksilöllisyyden lisääntyessä kaupan on yhä vaikeampi ennakoida 

tarpeiden suuntautumista ja kohdentaa markkinointitoimenpiteitään. Perinteinen 

segmentointi, joka perustuu lähinnä demografisiin tekijöihin, ei riitä ymmärtämään 

tämän päivän hybridikuluttajaa. Erityisen vaikeaa se on, koska kuluttajien 

ostokäyttäytyminen vaihtelee niin alueellisesti, kuluttajaryhmittäin kuin tilanteen 

mukaan, eli sama kuluttaja saattaa käyttäytyä eri tavoin vaikka viikonpäivästä riippuen.  

 

Yksi tapa segmentoida kuluttajia on ryhmitellä heidät ostostentekoon suhtautumisen 

perusteella80. Esimerkiksi kuluttajat, jotka kokevat ostosten teon välttämättömyytenä, 

suosivat helppopääsyisiä myymälöitä ja keskittävät ostosten teon samaan kertaan 

suosien yleensä hypermarketteja. Tavarataloihin tullaan taas enemmän shoppailemaan 

ja ostosten teko nähdään ajanviettona. Kuluttajien ostoskerrat viikossa ovat vähentyneet 

ja toisaalta kertaostoksiin käytetty rahamäärä on lisääntynyt81. Tämä kertoo siitä, että 

ihmisten elämänrytmi on nopeutunut ja vapaa-aika vähentynyt, joten ostosten teko 

nähdään enenevässä määrin välttämättömyytenä, johon ei haluta käyttää aikaa. Tässä 

asiassa tavarataloilla on siinä suhteessa etu, että saman katon alla on niin kattava 

tarjonta, että se saattaa houkutella kiireistä kuluttajaa. 

 

                                        
79 Kauppalehti 4/2004 
80 Kotisalo 2000, 19 
81 Kautto & Lindblom 2004, 25 
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Kuluttaja käyttäytyy mieltymystensä ja mahdollisuuksiensa mukaan, eli hän valitsee 

lähimmän kaupan niistä, joiden valikoimat ja muut ominaisuudet vastaavat kuluttajan 

toiveita. Se, että valitseeko kuluttaja saavutettavuudeltaan lähimmän kaupan, riippuu 

mm. kuluttajan iästä, asuinpaikasta ja auton omistuksesta82. Jos kuluttaja arvostaa 

erityisesti korkeaa palvelurakennetta, hän on valmis matkustamaan pidemmänkin 

matkan päähän. Palvelujen saatavuuden jälkeen hintakysymykset ovat vasta toisella 

sijalla kuluttajien arvostuksissa. Kaupan omassa markkinoinnissa kuitenkin korostetaan 

ensisijaisesti edullisia hintoja ostopaikan valintaan vaikuttavina tekijöinä.83 

2.3.5 Tavarantoimittajien vaikutusvalta 
 

Toimittajat voivat olla alan uhkana joko nostamalla hintojaan tai vähentämällä palvelun 

laatua. Ennen EU-jäsenyyttä kotimainen kauppa oli hyvin suojattua ulkomaiselta 

kilpailulta, mutta unioniin liittyminen vahvisti suomalaisen kaupan neuvotteluasemaa 

tavarantoimittajiin nähden ja laski hintoja84. 

 

Suurilla tavarataloketjuilla on laaja vaikutusvalta tavarantoimittajiinsa sen takia, että ne 

ostavat suurissa määrissä ja tekevät näin tavarantoimittajansa riippuvaisemmiksi 

itsestään, koska toimittajat haluavat taata tasaiset toimitukset pitkällä aikavälillä.  

Vähittäiskaupan kova hintakilpailu edellyttää suuria hankintamääriä ja usein määriä 

koetetaan kasvattaa kumppanien kanssa. Lisäksi myyntikausien pitää olla täsmällisiä ja 

toimituksien nopeita, joten hankintapäätösten tulee olla hyvin keskittyneitä.85 

Keskittyneeseen päätöksentekoon päästään tiukasti integroidulla ketjutoiminnalla. 

 

Kansainvälinen hankinta 

 

Tavaratalojen tehokas ostotoiminta määrittelee vahvasti niiden kustannustehokkaan 

toiminnan markkinoilla. Tavaratalot tarjoavat laajan lajitelman tuotteita ja ulkomaiset 

brändit ovat yksi merkittävä osa tavaratalojen tuotelajitelmaa, joten niiden on 

panostettava kansainväliseen hankintaan. Vahvojen ulkomaalaisten brändien laaja 

tarjonta on tavarataloille kilpailuetu. Kuluttajatuotteiden kansainvälisen kaupan volyymi 

                                        
82 Kotisalo 2000, 20 
83 Kilpiö 1993, 9 
84 Kautto & Lindblom 2004, 27 
85 Lahti 2001, 32 
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ja tätä kautta myös hankinta on viime aikoina lisääntynyt, joten kansainvälisen 

hankinnan organisointi on myös muuttunut86. 

 

Kansainvälinen hankinta tulee kyseeseen ensinnäkin, kun ulkomaalainen tuote on 

halvempi kuin kotimainen. Toinen seikka on laadun varmistaminen ja tämä liittyy 

läheisesti juuri brändituotteisiin. Kuluttaja assosioi helposti tuotteen laadukkuuden sen 

mukaan, missä maassa se on valmistettu. Lisäksi tuotteiden saatavuuden 

varmistamiseksi, varsinkin kun tilausmäärät ovat suuria, käytetään kansainvälistä 

hankintaa. On tavallista, että yrityksen solmivat liittoutumia vahvistaakseen 

neuvotteluvoimiaan kansainvälisessä hankinnassa.87 Suomalaisessa 

käyttötavarakaupassa tuonnin osuus on 90 prosentin luokkaa ja tuotteiden 

valmistuksessa halpatyövoimamailla on suuri osuus88. 

 
2.4 Elinkaari 
 

Tuotteen elinkaari on perinteinen keino ennustaa yksittäisen tuotteen todennäköistä 

kehityskulkua. Kun taas tarkastellaan kokonaista alaa, tutkijat ovat esittäneet kritiikkiä 

siitä, voidaanko tällaista yksinkertaistettua mallia soveltaa niin monitahoisen ilmiön 

tarkasteluun. Yksittäisen yrityksen eri tuotteilla saattaa olla hyvin toisistaan poikkeavia 

elinkaaria ja taas alalla toimivien yritysten elinkaarissa saattaa olla huomattavia eroja. 

Tässä tutkimuksessa elinkaaren avulla pyritään kuitenkin ymmärtämään vähittäiskaupan 

alan kehitystä ja yhden yrityksen asemaa tässä kehityksessä. 

 

Elinkaarimalli kuvaa kehityskulkua, jossa ala käy läpi tiettyjä vaiheita. Nämä vaiheet 

ovat käynnistys, kasvu, kypsyys ja taantuminen. Mallin mukaan strategisten päätösten 

tulisi ainakin jossain määrin riippua alan kasvuvaiheesta.89 Malli esitetään kuviossa 2. 

 

Hidas käynnistysvaihe kuvaa niitä vaikeuksia, kun koetetaan voittaa asiakkaiden 

mielenkiinto ja nopeuttaa heidän päätöksentekonsa hitautta. Käynnistysvaiheessa 

kannattavuus saattaa olla usein negatiivinen, koska tuotekehitys- ja 

markkinointikustannukset ovat tuntuvia ja rahoitusongelmien vuoksi yritykset saattavat 

                                        
86 Dawson 1993, 16(toim. Bromley & Thomas) 
87 Dawson 1993, 15–21(toim. Bromley & Thomas) 
88 Lahti 2001, 32 
89 Wright 1998, 149 
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kaatua jo toiminnan vasta päästyä alkuun90. Nopeassa kasvuvaiheessa alan tunnettuus ja 

asiakkaiden määrä lisääntyvät. Kasvuvaihe voidaan Ansoffin91 mukaan jakaa kiihtyvän 

kasvun vaiheeseen, jolloin kysyntä on tarjontaa suurempaa ja taas hidastuvan kasvun 

vaiheeseen, jolloin kysynnän ylittävä tarjonta on merkkinä kypsyysvaiheesta. 

Kypsyysvaiheessa asiakaskunta on jo tuttu ja heidän kyllästysaste saavutetaan jossain 

pisteessä, jolloin alan heikoimmat kilpailijat vetäytyvät ensimmäisinä alalta. Lopulta ala 

kääntyy tasaiseen laskuun, jolloin kuluttajat yleensä valitsevat korvaavat tuotteet tai 

palvelut92. 

 

Alan myynti  

 

Käynnistys 

 

Kasvu 

 

Kypsyys 

 

Taantuminen 

     Aika 

Kuvio 2. Elinkaaren eri vaiheet 

 

Suurin elinkaarimallin saama kritiikki kohdistuu siihen, että vaiheiden kesto vaihtelee 

suuresti eri aloilla ja on myös usein vaikeaa määritellä, missä vaiheessa elinkaartaan 

tietty ala on. Alan kehitys ei myöskään aina noudata s-käyrän muotoista kulkua, vaan 

saattaa hypätä jonkun vaiheen kokonaan yli. Ei ole esimerkiksi ennenkuulumatonta, että 

ala siirtyy suoraan kasvuvaiheesta taantumaan tai virkistyy taantumasta uuteen 

kasvuun.93 Kun arvioidaan yhden yrityksen elinkaarta, niin yleensä seuraavaan 

vaiheeseen siirtymistä tarkastellaan sen liikevaihdon kehittymisen perusteella94. 

Elinkaarimallin ongelmana on, että se kuvaa vain yhdenlaista kehityskaavaa, eikä ota 

huomioon, että todellinen alan kehitys kulkee hyvin monenlaisia teitä.  

                                        
90 Vanhala ym. 1997, 86 
91 1984, 66 
92 Wright ym. 1998, 151 
93 Porter 1980, 194–198 
94 Kotler 1997, 356 
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Elinkaari on kuitenkin ehkä jopa yleisin malli tarkastella alan kehityskulkua ja siinä on 

selviä etuja. Jokaiseen vaiheeseen liittyy erityisiä piirteitä, jolloin johtamisongelmat 

muuttuvat tietyn logiikan mukaisesti. Elinkaarimalli siis hahmottaa alalla kilpailevien 

yritysten kehityksen luonnetta ja antaa välineitä ymmärtää sen vaihetta. Vaikka 

elinkaaren vaihetta on usein vaikea määritellä, niin alalla kilpailevien yksittäisten 

yritysten etuna on tiedostaa, onko yritys siirtymässä tai jo siirtynyt seuraavaan 

kehitysvaiheeseen. Siirtyminen elinkaaren vaiheesta toiseen voi olla pakottavin syy 

yrityksen johdolle ryhtyä toimenpiteisiin, jotka tähtäävät liiketoiminnan hiomiseen tai 

muuttamiseen95. Erityisen kriittistä tämä on siirryttäessä kasvusta kypsyyteen, jolloin 

kilpailustrategiat saavat uudenlaisen luonteen.  

 

Elinkaarimalli luo pohjan ymmärtää tavaratalojen kehityskulkua ja nykyistä asemaa. 

Elinkaarimallia on kuitenkin helpompi soveltaa teolliseen yritykseen, jonka olemassaolo 

ja kasvu perustuvat tuoteinnovaatioon ja uudistuminen taas tuotekehitykseen. 

Tavaratalot kuuluvat vähittäiskaupanalaan, jossa vähittäiskaupat toimivat välittäjinä, 

jotka tuovat erilaisia ryhmiä yhteen. Tärkeimmässä roolissa ovat tuotteet ja erityisesti 

niistä muodostuvat kokonaisuudet. Tuotteiden osalta kasvu ei siis voi nojata 

tuoteinnovaatioihin, vaan siihen tarjontaan, jonka tavaratalo voi yksittäisistä tuotteista 

rakentaa. Monimutkaisemmaksi tavaratalojen kasvun ymmärtämisen tekee se, että 

suurena osana tarjontaa on palvelu, jossa tärkeänä elementtinä on asiakkaiden 

osallistuminen palvelutapahtumaan. Tuotteen laadusta kertoo yleensä hinta, mutta koska 

palvelutapahtumassa on kyse ihmisten sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin jatkuvaa 

laatua on vaikea taata. Palvelulla on kuitenkin se ominaisuus, että se luo tavarataloille 

enemmän mahdollisuuksia saada aikaan kasvua innovatiivisella tavalla ja tavaratalot 

tarjoavatkin monipuolisia lisäpalveluita perinteisen tuotemyynnin ohelle. 

 

Tavaratalo muodostaa tuote- ja palvelutarjonnallaan monimutkaisen kokonaisuuden, 

jossa kehityksen vaihetta on joskus hankala soveltaa elinkaarimalliin. Yleisesti nähdään 

kuitenkin, että vähittäiskauppa on maturiteettivaiheessa, joten seuraavassa tarkastellaan 

kypsän yrityksen ominaispiirteitä. 

 

                                        
95 Lorenzo 1989 
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2.4.1 Maturiteettivaihe 
 

Maturiteetti-, eli kypsyysvaiheessa markkinoiden potentiaalinen kysyntä on saavutettu 

ja alalla on ylikapasiteettia96. Millerin ja Friesenin mukaan yritys on kypsyysvaiheessa 

suhteellisen suuri. Omistajuus on tällöin hajautuneempaa kuin kehityksen aiemmissa 

vaiheissa ja päätöksenteko on muodollisempaa. Ominaista on myös 

tuotemarkkinastrategian vakiinnuttaminen, konservatiivisuus ja näin ollen myös 

hitaampi kasvu.97  

 

Kypsyysvaiheen erottamiseksi muista elinkaaren vaiheista voidaan kiinnittää huomiota 

esimerkiksi kasvun nopeuteen ja innovaatioihin, siihen etsitäänkö uusia asiakkaita vai 

ovatko markkinat vakiintuneet sekä halukkuuteen tai vaihtoehtoisesti haluttomuuteen 

ottaa riskejä. Toisaalta myös kypsyysvaiheen sisällä voidaan tunnistaa erilaisia jaksoja 

sen mukaan ollaanko vasta siirtymässä kasvuvaiheesta kypsyysvaiheeseen vai onko 

kypsyysvaihe lähestymässä loppuaan. Tällöin voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten 

myynti tai asiakaskunta kehittyy tai mihin myyntiodotukset perustuvat. Useimmat 

toimialat elävät kypsyysvaiheessa pitkään, vaikka alan luonne saattaa muuttua 

radikaalisti esim. teknisten kehitysaskeleiden vuoksi98. 

2.4.2 Markkinoiden saturaatio 
 

Markkinoiden saturaatio on yksi kypsän alan ominaispiirteistä, joka tekee kilpailusta 

erityisen kovaa ja pakottaa yritysjohtajat arvioimaan yrityksen 

menestymismahdollisuuksia alalla pysymisen takaamiseksi. Markkinoiden saturaatio, 

eli kyllästyneisyys on ollut jo pitkän aikaa niin vähittäiskaupan yleensä kuin 

tavaratalojenkin ongelma. Tämä tarkoittaa, että liiketoiminnan kasvaminen voi tapahtua 

pääasiassa kilpailijoiden kustannuksella.  

 

Kotitalouksien ja vähittäiskauppojen määrän huomioiden tietty maantieteellinen alue 

saavuttaa jossain vaiheessa vähittäiskaupan maksimaalisen määrän, jonka jälkeen 

kilpailu perustuu vahvasti markkinaosuuden valtaamiseen kilpailijoilta. Saturaatio 

määrittelee koko kilpailun luonteen, kun se erottelee yritykset voittajiin ja häviäjiin. 

                                        
96 Ansoff 1984, 66 
97 Koskinen 1996, 32–33 
98 Vanhala 1997, 87 
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Tässä vaiheessa korostuvat erityisesti skaalaedut ja pienien vähittäiskauppojen on 

vaikea pärjätä, kun niiden isot kilpailijat määräävät vahvasti kilpailun ehdot.99 

2.4.3 Uudistuminen 
 

Kypsyysvaihe ei tarkoita välttämättä, että yrityksellä on edessä liiketoiminnan 

päättyminen. Kuten edellä on tuotu esiin, on yrityksellä kypsyysvaiheen päättyessä 

periaatteessa kaksi vaihtoehtoista suuntaa: taantuma tai uusi kasvu. Kyse on siis niistä 

valinnoista, joita yritys voi tehdä puolustaakseen asemaansa kilpailukentässä. Tärkeää 

on, ettei yritys anna menestyksen tuoda liiallista turvallisuuden tunnetta.  Kotlerin 

mukaan menestyvä yritys ei saa tyytyä sen hetkiseen tilanteeseen – oli tilanne miten 

hyvä tahansa – vaan sen täytyy pyrkiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluja ja 

parantaa nykyisiä, jotta se voisi jatkuvasti kasvattaa asiakkaille tuotettua arvoa. 

Yrityksien täytyy toisin sanoen pyrkiä jatkuvaan innovointiin.100  

 

Uudistuakseen yrityksen on kyettävä kehittämään olemassa olevaa toimintaansa ja tämä 

tarkoittaa lähinnä toiminnan tehostamista tai esimerkiksi kansainvälistymistä. Näillä 

toimilla kuitenkin yritys yleensä vain pitkittää taantumavaiheeseen siirtymistä. Toinen 

vaihtoehto on kehittää liiketoimintaa kokonaisvaltaisemman muutoksen kautta, jolloin 

yritys voi siirtyä kokonaan uusille liiketoiminta-alueille.  

2.4.4 Wheel of retailing 
 

Wheel of retailing liittyy läheisesti elinkaarimalliin ja tämä hypoteesi pohjautuu 

erityisesti alan uusiutumiseen, jonka perinteinen elinkaarimalli sivuuttaa. 

Elinkaarimallia voidaan soveltaa siis mihin tahansa alaan, tuotteeseen tai yksittäiseen 

yritykseen, mutta wheel of retailing kuvaa erityisesti vähittäiskaupan alaa 

kokonaisuutena. 

 

McNairin vuonna 1958 luoma wheel of retailing -hypoteesi on yleisesti hyväksytty, 

mutta myös samalla suuresti kritisoitu malli kuvata vähittäiskaupan kehitystä, jossa 

tärkeänä komponenttina on hinta. Vähittäiskaupan syklinen kehitys alkaa alhaisilla 

kustannuksilla ja halvoilla hinnoilla tuotteensa myyvistä innovatiivisesti toimivista 

                                        
99 Bluestone ym. 1981, 54–59 
100 Kotler 1997, 376–377 
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vähittäiskauppiaista. Liiketoiminnan kasvun myötä kustannusrakenteesta tulee 

jähmeämpi, joka taas asettaa nämä yritykset alttiiksi halvemman kustannustason 

kilpailulle.101 Esimerkkinä voidaan mainita tavaratalojen altistuminen hypermarkettien 

hintakilpailulle. Wheel of retailing on syklinen hypoteesi, jossa aina uusi innovatiivinen 

vähittäiskaupan instituutio aloittaa uuden syklin edellisen väistyessä. 

 

Hypoteesia voidaan soveltaa, kun tarkastellaan vähittäiskaupan eri innovaatioiden 

syntyä ja väistymistä uusien innovaatioiden tieltä. Se, että ilmiötä voidaan kutsua 

vähittäiskaupan innovaatioksi tarkoittaa, että se uudistaa mullistavalla tavalla 

vähittäiskauppaa. Christensen & Tedlowin102 mukaan vähittäiskaupan ensimmäinen 

innovaatio oli tavaratalo, jonka asemaa myöhemmin uhkasivat hypermarketit. Tämän 

päivän vähittäiskaupan innovaatio on internet, vaikka tosin sen vaikutuksia 

vähittäiskauppaan on vaikea tässä vaiheessa ennustaa. Vähittäiskaupan innovaatioiden 

eroja voidaan tutkia kahden mittarin avulla, nimittäin varastonkierron ja katteen. 

Tavaratalojen varastonkierto on ollut tunnetusti hidasta, mutta ne ovat voineet 

kompensoida tätä seikkaa tuotteilla, joilla voi saada aikaan suuremmat katteet. 

Hypermarketit myyvät ns. kovia tuotteita, joita voidaan ostaa itsepalveluna, jolloin ne 

ovat saavuttaneet huomattavasti nopeamman varastonkierron, mutta vastaavasti 

pienemmät katteet. Internetkauppaa taas eivät haittaa fyysiset rajoitukset, joten se voi 

hyvin nopealla varastonkierrolla verrattuna tavarataloihin ja hypermarketteihin toimia 

tuottoisasti pienilläkin marginaaleilla. 

 

Vähittäiskaupan syklisyyttä kuvaa toinen piirre, eli miten eri vähittäiskaupan 

innovaatiot ovat muuttaneet tuotetarjontaansa yksinkertaisista tuotteista monimutkaisiin 

toisiinsa verrattuna identtisellä tavalla, lähtökohdat tietenkin huomioon ottaen. Jokainen 

vähittäiskaupan innovaatio on aloittanut toimintansa yksinkertaisilla perustuotteilla, 

jolloin myyjä ei tarvitse juurikaan tuotetuntemusta, mutta on siirtynyt kilpailun 

kiristyessä monipuolisempiin tuotteisiin103. Tavaratalot eivät voineet tuntea kasvavaa 

asiakaskuntaansa samalla tavalla kuin edeltäjänsä erikoistavarakauppiaat, joten ne 

luottivat perustuotteisiin. Kun asiakkaat tottuivat uuteen konseptiin ja tavaratalon oma 

imago kertoi jo asiakkaille tuotteen luotettavuudesta, niin ne pystyivät siirtymään 

                                        
101 Laaksonen & Huuhka 1999, 26 
102 2000 
103 Christensen & Tedlow 2000 
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monimutkaisempiin tuotteisiin. Hypermarketit luottivat myös alkuaikoinaan 

yksinkertaisiin pienikatteisiin tuotteisiin, jotka pystyttiin myymään tuoteselosteiden tai 

valmistajan brändin avulla. Hypermarketkonseptin yleistyessä myös hintakilpailu niiden 

välillä kävi kovaksi, jolloin kaupat joutuivat karsimaan katteistaan. Tällöin 

hypermarketit alkoivat siirtyä tuotetarjonnassaan pehmeämpiin tuotteisiin, jolloin ne 

uhkasivat tavaratalojen asemaa. Täyden valikoiman tavaratalon kanssa oli joka 

tapauksessa helpompi kilpailla kuin toisten hypermarkettien. Tällä hetkellä 

internetkauppa on vielä rajoittunut melko suppeaan tuotetarjontaan. Ongelmana on 

ensinnäkin, että internetistä on usein vaikea löytää etsimäänsä ja kun kuka tahansa voi 

pienillä kustannuksilla myydä internetissä mitä tahansa, niin myyjien luotettavuus voi 

olla kyseenalaista. Toinen ongelma on tavaroiden kotiinkuljetus. Internetkauppa voi 

kuitenkin tulevaisuudessa uhata perinteisempiä vähittäiskaupan muotoja, jos 

hakukoneet parantuvat ja logistiset ongelmat saadaan ratkaistuksi. 

 

Wheel of retailing -hypoteesi on saanut kritiikkiä, koska se yksinkertaistaa liiaksi 

vähittäiskaupan kehityskulkua perustamalla sen lähinnä hintaan. Kritiikin esittäjien 

mukaan vähittäiskaupan kehitykselle ominaista on polarisaatio, jolloin kehitys nojautuu 

vastakohtaisuuksiin. Tällaista hypoteesia voidaan kutsua haitarimaiseksi. Hollanderin 
104 mukaan syklisen kierron tärkeänä komponenttina on vähittäiskauppainstituutioiden 

tarjoama lajitelmien laajuus. Amerikkalaisen vähittäiskaupan historialliseen 

tutkimukseen perustuen lajitelmat vaihtelevat syklisesti laajoista lajitelmista 

erikoistuneisiin kapeisiin. Brown105 taas painottaa syklisessä kehityksessä 

vähittäiskaupan instituutioiden koon merkitystä. Suurempiin vähittäiskaupan yksiköihin 

siirtymistä tasapainottaa pienien kauppojen uudelleensyntyminen. Brown laajentaa tätä 

vastakohtaisuuksiin perustuvaa näkemystä ottamalla koon ohella mukaan kaksi muuta 

tekijää: hinta vastaan palvelu ja laaja lajitelma vastaan kapea lajitelma.  

 

                                        
104 Laaksonen ym. 1999, 10 ks. Hollander 1966, 29 
105 Laaksonen ym. 1999, 10 ks. Brown 1987, 14 
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Kuvio 3. Kuluttamistrendit suomalaisessa vähittäiskaupassa106  

 

Kuviossa 3 käydään läpi suomalaisen vähittäiskaupan vaiheita 60–luvulta tähän 

päivään. Tavaratalojen kulta-ajoista tähän päivään vähittäiskaupan kehittyminen on 

vahvasti nojannut hintaan perustuvien vähittäiskaupan innovaatioiden syntymiseen, 

jolloin perinteiset kaupan muodot ovat joutuneet vaikeuksiin. Kuviossa mielenkiintoista 

tavaratalokaupan kannalta on vastakkainasettelu 90–luvun ja 2000–luvun välillä. 90–

luvulla lama loi tilanteen, joka vaikeutti erityisesti tavaratalokaupan asemaa, kun 

kulutus suuntautui erityisesti perusostoihin ja hinnalla oli ostopaikan valinnan suhteen 

merkittävin rooli. 2000–luvulle tultaessa kulutustottumukset ovat taas kääntyneet 

jossain määrin päälaelleen. Laman muistavat kuluttajat ovat edelleen harkitsevia, mutta 

nykyään halutaan panostaa enemmän laatuun ja kulutuksen rooli ajanviettokeinona on 

taas nostanut päätään. Yksi tärkeä muutos on, että kuluttajia on nykyään hankala 

                                        
106 Ässä 1996/9 

1960-LUKU 
-muuttoliike kaupunkeihin 
-massakuluttajat 
-keskustatavaratalojen 
synty 
-kodin perushankinnat 
-perinteiset erikoisliikket   
hallitsevat 

1970-LUKU 
-naisten työssäkäynnin 
lisääntyminen ja autoistuminen 
-kuluttajien laatutietoisuuden 
lisääntyminen 
-automarkettien ja edullisten 
erikoisliikkeiden synty 
-marginaaliylellisyystuotteet 
-tavaratalojen kulta-aika 

1980-LUKU 
-korkea elintaso, ostovoiman 
kasvu, urbaani elämäntyyli 
-juppikulttuuri 
-ostoskeskusten synty, 
automarkettien lisääntyminen 
-vaatteet, vapaa-aika, 
merkkituotteet 
-Pt-kaupan siirtymistä kaupunkien 
laidoille, et-kauppa keskustoissa 

1990-LUKU 
-lama 
-järkevä, varovainen kuluttaja 
-automarkettien muuttuminen 
hypermarketeiksi ja edullisten 
erikoisliikkeiden lisääntyminen 
-velkojen maksu, säästäminen, 
perushankintojen uusiminen 
-tavaratalokaupan kriisi ja 
hypermarkettien voittokulku 

2000-LUKU 
-aineellisen ja henkisen laman 
taittuminen, kaupunkien 
keskustojen vahvistuminen 
-hybridikuluttajat 
Market-rakentamisen 
kyllästymispiste 
-muotikaupan kasvu, 
laatuvaatimusten nousu 
-tavaratalokaupan liikeideoiden 
uudistuminen ja uusi tuleminen
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luokitella heidän kulutustottumustensa mukaan. Nykypäivän hybridikuluttajan 

käyttäytymistä on vaikea määritellä tarkasti ja ostopaikan valinta saattaa olla hyvin 

tilannesidonnaista. Hinta ei siis enää niin vahvasti määrittele vähittäiskaupan 

kehittämistä, vaan enemmänkin kaupan luonnetta määrittelee tarjonnan moninaisuus ja 

parhaiten pärjäävät ne, jotka ”haistavat” kulutustrendien nopeat muutokset. 

 

Kun pohditaan, millainen on tavaratalon tulevaisuus, niin elinkaariteoria, syklinen ja 

haitarihypoteesi antavat viitettä siitä, miten ympäristössä tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat tavarataloihin. Ne eivät kuitenkaan huomioi niitä strategisia ratkaisuja, joita 

tavaratalojen johto voi tehdä yrityksen kilpailuaseman puolustamiseksi ja miten ehkä 

yhden yrityksen strategiset ratkaisut vaikuttavat ympäröivään kilpailukenttään. Nämä 

kaikki teoriat nojaavat siihen, että yrityksiä ympäröivät olosuhteet ovat annettuja. 

Elinkaariteorian mukaan ympäristön luomien olosuhteiden pakosta eri alat ja yritykset 

kulkevat vääjäämättömän kehityskulun synnystä taantumaan. Haitari- ja syklinen 

hypoteesi taas antavat hyvin kaavamaisen kuvan vähittäiskaupan kehityksestä, jossa 

alalle tulevat uudet kilpailijat luovat vallitsevat pelisäännöt. Siksi näitä teorioita ei tulisi 

katsoa liian yksioikoisesti ja toisistaan erillään. Ympäristössä tapahtuvat monitahoiset 

muutokset muokkaavat koko alan luonnetta, uusien kilpailijoiden syntyminen muuttaa 

alan toimijoiden välisiä asetelmia ja viimeisenä yksittäisen yrityksen strategiset 

ratkaisut voivat muuttaa sen asemaa. Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti niitä 

perusstrategioita, joiden puitteissa tavaratalot yleensä toimivat. 

 

2.5 Tavaratalon strategian lähtökohdat 
 

Tavaratalotoiminta on synnystä asti perustunut tietylle vahvalle konseptille, joka on 

pysynyt pääpiirteissään muuttumattomana. Kuten aikaisemmin käsitelty osoittaa, niin 

makroympäristössä tapahtuneet muutokset ovat edistäneet vähittäiskaupan toimijoiden 

lukumäärän lisääntymistä ja eri muotojen monipuolistumista. Kuluttajien resurssit ovat 

lisääntyneet ja liikkumiskyky parantunut, joka tarjonnan monipuolistumisen ohella on 

muuttanut kulutustottumuksia. Tässä tilanteessa tavaratalot ovat elinkaarellaan tulleet 

tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina on uusiutuminen tai liiketoiminnan loppuminen. 

Yritysjohdon toimenpiteillä voi olla merkittävä rooli yrityksen kilpailuaseman 

säilyttämisessä huolimatta ympäristön suurista paineista. Jos johto pystyy tekemään 

edelläkävijämäisiä strategisia ratkaisuja, yritys voi vaikeista olosuhteista huolimatta 
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tehdä hyvää tulosta. Johdon muutoshalukkuus ja se, halutaanko ottaa riskejä 

määrittävät, millaisiin strategisiin ratkaisuihin ollaan valmiita. 

 

Tavaratalon ollessa kyseessä edelläkävijyys on kuitenkin hankalaa. Kun halutaan 

säilyttää perinteinen konsepti, niin silloin konseptiratkaisut ovat lähinnä olemassa 

olevan konseptin hiomista. Uusiutuminen ei siis tarkoita radikaalia muutosta, vaan 

vahvuuksien korostamista ja heikkouksien karsimista. Yleensä vähittäiskaupan 

toimijoilla on suurin kilpailuetu, kun ne tekevät strategiavalintoja, jotka ovat lähellä 

heidän nykyistä toimintaansa107. On aina suurempi mahdollisuus, että strategiavalinnat, 

jotka muuttavat perinpohjaisesti liiketoimintaa, tulevat epäonnistumaan. 

 

Vähittäiskaupan konsepti tarkoittaa johdon ratkaisuja, jotka koskevat 

kohdemarkkinoiden määrittämistä ja niiden palvelemista tehokkaammin kuin 

kilpailijat108. Vaikka tavaratalotoiminta sinänsä on monimutkainen kokonaisuus, joka 

edellyttää useiden eri tahojen yhteistyötä, niin silti konseptin rakentaminen lähtee 

yksinkertaisista peruspalikoista. Strategian kehittämisessä konseptia ei rakenneta 

uudelleen, koska kuitenkin tavaratalotoiminnassa vaalitaan pitkiä perinteitä. 

Vähittäiskaupan ala on yksinkertaisuudessaan toimia linkkinä kuluttajan ja tuottajan 

välillä. Kuviossa 4 hahmotetaan, kuinka erilaiset vähittäiskaupan toimijoiden 

konseptiratkaisut nojaavat vahvasti päätöksiin, jotka koskevat tuotetta, hintaa ja 

palvelua. Nämä päätökset rakennetaan sen mukaan, millaisten kuluttajien tarpeita 

halutaan tyydyttää. 

 
Kuvio 4. Tuote, hinta ja palvelu 

                                        
107 Levy & Weitz 2004, 162 
108 Levy & Weitz 2004, 149 

Tuote Hinta

Palvelu

Asiakkaan kokema arvo
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Vähittäiskauppakonseptin tärkein tekijä, joka myös määrittelee sen kilpailukentän, on 

tuotetyyppi, eli mitä tuotteita kauppa myy. Tämän jälkeen päätetään kuinka leveitä ovat 

lajitelmat, eli eri tuotekategoriat ja kuinka syviä taas valikoimat, eli kuinka suuri on 

yksittäisten tuotteiden määrä eri tuotekategorioissa.109. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, 

että halpa hinta rajaa tuotelajitelmaa, -valikoimaa ja palvelua ja taas laajat 

tuotevalikoimat vaativat palvelua ja nostavat kustannuksia, joka taas vaikuttaa hintoihin. 

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen ei ole yksiselitteinen prosessi, mutta tuote, 

hinta ja palvelu ovat näkyvimpiä tekijöitä. Kun halutaan säilyttää perinteinen tavaratalo, 

niin se jo sinänsä rajaa konseptiratkaisuja, koska konseptiin kuuluvat laajat valikoimat 

ja suhteellisesti korkeampi palveluaste. Ongelmana on, että raskasrakenteinen 

tavaratalokonsepti ei pärjää enää nykypäivän kovassa kilpailussa, eikä voi toisaalta 

toimia hypermarkettien ehdoilla. Konsepti tulee siis rakentaa näiden ääripäiden välille, 

niin että saataisiin hyödynnettyä tavaratalon vahvat ominaisuudet ja yhdistettyä ne 

kilpailukykyiseen ratkaisuun.  Seuraavassa käydään läpi perusstrategioita, joissa tuote, 

hinta ja palvelu ovat määräävinä elementteinä. 

2.5.1 Porterin kolme perusstrategiaa 
 

Porter esittelee kolme perusstrategiaa (kuvio 5), joita voidaan käyttää yksitellen tai 

erilaisina yhdistelminä puolustusaseman luomiseksi pitkällä aikavälillä ja kilpailijoiden 

voittamiseksi alalla.  

       STRATEGINEN ETU 

  
Asiakkaan havaitsema 
ainutlaatuisuus 

 
Alhainen 
kustannustaso 

 

Koko ala 

 

DIFFEROITUMINEN 

 

 

KUSTANNUJOHTAJUUS 

 

Vain tietty 
segmentti 

 

                           KESKITTYMINEN 

 

 

Kuvio 5. Kolme peruskilpailustrategiaa  

                                        
109 Levy & Weitz, 2004, 37–39 
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Yritys voi alhaisella kustannustasolla saavuttaa keskimääräistä parempaa tuottoa, vaikka 

alalla vallitsisivat voimakkaat kilpailutekijät. Tämä edellyttää kustannusten tarkkaa 

seurantaa ja niiden karsintaa erityisesti seuraavilla alueilla: T&K, huoltotoiminta, 

myyntihenkilöstö, mainonta jne. Alhaisen kustannustason saavuttaminen edellyttää 

suhteellisen korkeaa markkinaosuutta, toimintojen yksinkertaistamista, samantyyppisten 

tuotteiden ylläpitämistä ja kaikkien tärkeimpien asiakasryhmien palvelemista. Toinen 

perusstrategia on differointi, jolla luodaan koko toimiala käsittäen jotain ainutlaatuista. 

Differointi voi koskea tiettyä tekijää, kuten tuotelaatua tai asiakaspalvelua tai 

ihanteellisessa tapauksessa yritys pystyy differoitumaan monin eri tavoin. Tämä 

strategiaa varmistaa yritykselle vahvan kilpailuaseman, koska asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan ainutlaatuisuudesta enemmän ja myös asiakasuskollisuus on helpompi 

saavuttaa. Differointistrategiassa kustannukset ovat myös merkittävä tekijä, koska 

vaadittavat toiminnot, kuten asiakaspalvelu, ovat luonnostaan kalliita. Viimeinen 

perusstrategia kohdistaa toimenpiteet tiettyyn asiakasryhmään, tuotelinjan segmenttiin 

tai jollekin maantieteelliselle alueelle. Strategia perustuu siihen, että yritys voi palvella 

tiettyä kohdetta joko differoimalla tuotteensa tai palvelunsa tarkasti kohteen tarpeiden 

mukaan tai toisaalta saavuttaa alhaisemmat kustannukset tätä kohdetta palvelemalla. 110 

2.5.2 Treacyn & Wierseman malli 
 

Treacy & Wiersema ovat ajanmukaistaneet Porterin mallia (kuvio 6). 

Strategiavaihtoehdot ovat kustannusjohtajuus, konseptiosaaminen ja asiakaslähtöisyys. 

Kustannusjohtajuusstrategiassa edullisen hinnan taustalla on operatiivinen suorituskyky, 

jolloin erityisen merkittävää on hankinnan ja koko toimitusketjun tehokkuus. Muista 

alan toimijoista erottuva yritys edellyttää ylivoimaista konseptia, jossa hallitaan 

erinomaisesti jakelukanavia ja tavararyhmäjohtamista. Viimeisessä strategiassa taas 

korostuu asiakassuhteiden hallinta. Menestyvät yritykset ovat ylivoimaisia yhdessä 

ulottuvuudessa ja säilyttävät samalla hyvän tason kahdessa muussa.111 

                                        
110 Porter 1980, 57–63 
111 Lahti 2001, 44–45 
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Kuvio 6. Ylivoimainen konsepti, asiakasläheisyys ja operatiivinen suorituskyky  

 

Porterin mukaan yrityksen tulisi noudattaa yhtä valitsemaansa strategiaa, eli valita joko 

kustannusjohtajuus tai differoituminen ja toimia joko rajatulla segmentillä tai myydä 

laajalle asiakaskunnalle. Näin strategia on johdonmukainen. Wright ym.112 mukaan taas 

laajaan teoreettiseen ja empiiriseen työhön perustuen tutkijat väittävät, että yritys voi 

seurata kaksinaista strategiaa, jossa yhtenäistetään kustannusjohtajuus ja 

differoituminen. Tämän lisäksi yritys voi valita monimutkaisemman strategian, jossa 

saatetaan palvella tiettyä osaa asiakaskunnasta perustuen differointiin ja tiettyä osaa 

perustuen kustannusjohtajuuteen. Eri strategioiden yhdistäminen voi tapahtua 

esimerkiksi niin, että laadukkaita tuotteita myyvä yritys pystyy kasvattamaan 

markkinaosuuttaan niin suureksi, että se kykenee hyödyntämään suuruuden etuja 

toiminnoissaan, kuten ostoissa. Yrityksen operationaalinen toiminta on siis hyvin 

tehokasta, mutta se ei vähennä yrityksen laatustandardeja. Ns. moninkertaista strategiaa 

yritys taas käyttää, jos se esimerkiksi myy tietylle asiakassegmentille laadukkaita 

tuotteita tai palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Suuremmalle 

asiakasryhmälle myydään taas kustannusjohtajuutta noudattaen huokeampia tuotteita tai 

palveluita. 

                                        
112 1998, 145–146 

CRM / Asiakassuhteen 
hallinta

Asiakasläheisyys

Hankinta 

Operatiivinen 
suorituskyky 

Jakelukanavien hallinta

Tavararyhmäjohtaminen

Ylivoimainen 
konsepti 

Toimitusketjun hallinta 
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Kun kustannusjohtajuus, differoituminen, yhdistetty kustannusjohtajuus-differoituminen 

ja moninkertainen strategia yhdistetään elinkaarimalliin, niin Wright ym.113 mukaan 

maturiteettivaiheessa oleva yritys voi seurata mitä tahansa näistä strategioista. 

Taantuvan yrityksen ei taas kannata valita differointiin perustuvaa strategiaa. Kysynnän 

tippuessa yritys ei voi enää tarjota erinomaisia tuotteita tai palveluita, kun se on 

joutunut asemaan, jossa hintojen leikkaaminen on välttämätöntä. 

 

Tavaratalokonseptin voidaan sanoa aikaisemmin noudattaneen differoinnin strategiaa. 

Vaikka volyymit olivat suhteellisen suuria, niin laajalla ja laadukkaalla tuotelajitelmalla, 

hyvällä palvelulla ja muutenkin raskaalla kustannusrakenteella tavaratalojen hinnat 

olivat melko korkeat. Toimintaa leimasi myös tietty elitistisyys, joka rajasi tavaratalojen 

asiakaskuntaa. Ulkoiset muutospaineet ovat pakottaneet tavaratalot seuraamaan 

strategiaratkaisuja, jotka eivät ainakaan tue Porterin peräänkuuluttamaa 

yhdenmukaisuutta. Tavaratalot ovat joutuneet laskemaan hintojaan ja tämän myötä 

kehittämään kustannusrakennettaan kevyemmäksi. Niiden asiakaskunta on laajentunut, 

kun tarjonnasta on ainakin hintansa perusteella tullut monipuolisempaa. Tämä on 

lisännyt myös itsepalvelun tarvetta tiettyjen pienikatteisten tuotteiden kohdalla. Nämä 

ovat merkkejä kustannusjohtajuudesta, vaikka toisaalta tavaratalo ei pysty koskaan 

toimimaan samalla tavalla tarkasti kustannusjohtajuuden oppeja noudattaen kuin 

hypermarketit, koska silloin se ei voisi enää toimia perinteisen tavaratalokonseptin 

mukaisesti. Tavaratalot joutuvat toiminnassaan myös noudattamaan tiukkaa 

ketjutoimintaa. Ketjuohjauksella, tietojärjestelmillä ja varsinkin hankintatoimella 

pyritään sellaiseen tehokkuuteen ja ylimääräisten toimintojen karsimiseen, että katteissa 

päästäisiin mahdollisimman kilpailukykyiselle tasolle. 

 

Toisaalta tavaratalot panostavat edelleen palveluun ja asiakaspalvelua vaativat 

erityisesti laadukkaat merkkituotteet, joiden ostamiseen asiakas tarvitsee neuvoja. 

Kalliimpia tuotteita ostaa yleensä vain pieni osa tavaratalon koko asiakaskunnasta, joten 

voidaan sanoa, että tiettyjen tuotteiden kohdalla tavaratalot tavoittelevat melko rajattua 

asiakassegmenttiä. Vaikka tavaratalot eivät varsinaisesti elä kalliimmilla 

brändituotteillansa, niin niitä on taloista löydyttävä, jotta ns. tavaratalomaisuus 

                                        
113 1998, 152 
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toteutuisi. Palvelua koetetaan myös kohdentaa niille alueille, jossa sitä eniten tarvitaan 

ja taas itsepalvelua käytetään mahdollisuuksien salliessa. Tavarataloissa noudatetaan 

siis differointistrategiaa siinä mielessä, että asiakaspalvelulla on hyvin suuri rooli ja siitä 

haetaan kilpailuetua. 

 

Tavaratalojen kilpailustrategioiden tulisi hyödyntää peruslähtökohtanaan perinteistä 

tavaratalokonseptia, eli että hyvin kattava tarjonta löytyy saman katon alta ja se on 

suunniteltu vastaamaan mahdollisimman erilaisten kuluttajien tarpeita. Konseptin 

viimeistelee se, että tarjonta löytyy shoppailemaan innostavasta miljööstä, jossa 

asiakaspalvelija on helposti saavutettavissa. Porterin kolmen perusstrategian pohjalta 

rakennetut Treacyn ja Wierseman strategiavaihtoehdot operatiivinen suorituskyky, 

asiakaslähtöisyys ja ylivoimainen konsepti toteutuvat kaikki osittain tavaratalojen 

kohdalla. Myös segmentoinnin voidaan sanoa toteutuvan kaksijakoisesti, eli toisaalta 

panostetaan laajaan kohderyhmään ja toisaalta myydään hyvin valikoivalle segmentille. 

Seuraavaksi herääkin kysymys, onko tällainen konsepti epäjohdonmukainen ja haittaako 

se tavaratalon imagoa kuluttajan silmissä? 

 

 
2.6 Teoreettisen tutkimuksen johtopäätökset 
 

Tavaratalojen kilpailuaseman määrittäminen riippuu useasta tekijästä, joita on käyty läpi 

tutkimuksen teoreettisessa osuudessa. Kuviossa 7 on koottu yhteen ne tärkeimmät 

tekijät, jotka määrittävät tavaratalon nykyisen aseman. Näitä tekijöitä ovat siis 

makroympäristön muutokset, alan sisäinen kilpailu ja ne strategiset linjaukset, joiden 

mukaan yritys on toiminut. Nämä tekijät ovat sidoksissa toisiinsa niin, että 

makroympäristö antaa raamit alan kilpailulle ja taas alan kilpailu antaa suuntaviivat 

yrityksen noudattamalle kilpailustrategialle. Vuorovaikutus voi toimia myös toisinpäin, 

eli että yritysjohdon ratkaisut saattavat vaikuttaa koko alaan ja suuret muutokset tietyllä 

alalla voivat vaikuttaa koko makroympäristöön. 

 

Kun tarkasteluun otetaan mukaan elinkaarimalli, niin voidaan sanoa, että tavaratalon 

kilpailuasema määrittelee myös sen elinkaaren nykyisen vaiheen. Niin ympäristön 

annetut tekijät kuin tavaratalon omat toimenpiteet vaikuttavat siihen, missä vaiheessa 

elinkaartaan tavaratalo on. Yleensä ympäristön muutoksilla on suurin vaikutus 
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elinkaaren vaiheeseen, mutta myös yritysjohdon strategioilla voi olla merkittäväkin 

rooli. Esimerkkinä voidaan mainita Stockmann, joka kykeni tekemään tulosta 90-

luvulla, vaikka se oli yleisesti hyvin vaikeaa aikaa tavarataloille. Tähän se pystyi 

ennakkoluulottomilla ja ehkä riskialttiilla strategisilla ratkaisuilla.  

 
Kuvio 7. Tavaratalon kilpailuasema 

 

Yritysjohdon tulisi tuntea tavaratalon kilpailuasema ja se vaihe, missä yritys on 

elinkaarellaan, jotta tulevaisuuden strategiset ratkaisut tehtäisiin tukevalle pohjalle. 

Tulisi siis analysoida menneisyydessä tapahtunut kehitys ja muutokset ennen kuin 

aletaan rakentaa uusia strategioita. Tavaratalon strategian rajoitukset ja mahdollisuudet 

riippuvat kuitenkin paljon siitä, millaisen kilpailuaseman se on kyennyt aikaisemmin 

itselleen rakentamaan. 

Makroympäristö 
ympäristössä 
tapahtuvat 
muutokset 

Alan sisäinen 
kilpailu 

kilpailijoiden 
lukumäärä ja 

kilpailun 
intensiteetti

Tavaratalon 
kilpailuasema 
elinkaaren vaihe 

Tavaratalon kilpailustrategian 
suuntaviivat 

rajoitukset ja mahdollisuudet 

Yritysjohdon 
strategiat 
yrityksen 

aikaisemmat 
strategiset valinnat 
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3 TUTKIMUSKENTTÄNÄ SOKOS-TAVARATALOT 
 

 

3.1 Sokos 
 

Sokos on pukeutumisen, kauneuden ja kodin tavaratalo, joka panostaa hyvään 

palveluun. Tuotemaailmat rakentuvat laadukkaista perustuotteista ja muodikkaista 

sesonkituotteista. Valikoimat käsittävät kotimaisten ja kansainvälisten merkkituotteiden 

lisäksi omia mallistoja. Sokos-tavaratalot sijaitsevat maamme suurimpien kaupunkien 

ydinkeskustoissa. Ketjuun kuuluu kymmenen isoa ja monipuolista tavarataloa ja 

kymmenen pienempää, kauneuteen sekä naisten ja miesten pukeutumiseen keskittyvää 

Sokosta. 

 

Sokos-ketjun omistusrakenne on järjestetty niin, että tavaratalot ovat joko suoraan 

alueosuuskauppojen omistuksessa tai alueosuuskaupan ja SOK:n yhdessä omistaman 

paikallisen yhtiön omistuksessa. Tällä hetkellä 20 Sokoksesta 17 on 

alueosuuskauppojen omistuksessa ja suunnitteilla on Turun ja Tapiolan siirtyminen 

alueosuuskaupoille. Tampereen Sokos Oy siirtyi Pirkanmaan osuuskaupalle vuoden 

2005 alusta. 

 

3.2 Sokoksen historiaa 
 

Ensimmäinen Sokos avattiin Helsinkiin olympiavuonna 1952 ja tavaratalo oli 

kannattava jo ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tästä alkoi Sokoksen levittäytyminen 

ensin kaikkiin Suomen merkittäviin kaupunkeihin ja sen jälkeen muille tärkeille 

paikkakunnille. Parhaillaan Sokos-kyltin alla toimi 306 yksikköä. Sokokset olivat lähes 

kaikkialla ensimmäisiä kaupan suuryksiköitä, kun aikaisemmin vähittäiskauppaa olivat 

hallinneet pienet yksittäiset kapealla sektorilla toimivat erikoisliikkeet. 70–luvulle 

tultaessa Sokokset saavuttivat markkinajohtajan aseman jo lähes kaikilla 

paikkakunnilla, jossa ne toimivat. SOK hyödynsi yhteytensä kotimaiseen nopeasti 

kehittymässä olevaan teollisuuteen ja Sokos tarjosikin kotimaisia tuotteita koko 

kansalle. Ketjuliiketoimintamallia ei tunnettu, joten tavarataloilla oli omat hankinta- , 

markkinointi- , ja hallinto-organisaationsa, jossa keskusjohto toimi vain kevyenä 
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ohjausyksikkönä. Tavaratalojen valikoimat kehittyivät toisistaan poikkeaviksi perustuen 

paikkakuntansa ominaispiirteisiin ja keskinäisessä roolissa olevien tavaratalonjohtajien 

henkilökohtaiseen osaamiseen. Tavaratalojen kilpailuasema alkoi kuitenkin heiketä 70–

luvulta lähtien, joten Sokoksien liikeideaa alettiin uudistaa. 25 suurimman kaupungin 

keskustaan jäivät Citysokoksiksi nimetyt tavaratalot ja muista yksiköistä tehtiin Sokos-

marketteja ja Sokos-halleja. 1978 avatun Tampereen Sokoksen myötä tavaratalojen 

toimintaa tehostettiin vastaamaan enemmän nykypäivän tavaratalomallia mm. 

rajaamalla valikoimia, lisäämällä markkinointia ja tapahtumia ja rationalisoimalla 

hankintaa ja varastonhallintaa.114  

 

Sokos-tavaratalojen liikeidea toimi hyvin lähes 40 vuotta, koska vuosien 1952–1991 

välillä oli ainoastaan yksi tappiollinen tilinpäätös. Vaikeuksista huolimatta ketju säilytti 

kilpailukykynsä koko 80–luvun ajan. 90–luvun lama oli alku tavaratalojen tappiolliselle 

kaudelle, jonka takia aloitettiin kehitysohjelmia uusien toimivien liikeideoiden ja 

toimintamallien löytämiseksi ketjulle.115  

 

3.3 Sokoksen kehityksen tarkastelu elinkaarimallin avulla 
 

Sokoksen kehityskulku noudattaa hyvin perinteistä elinkaarimallia 2000–luvulle asti. 

50–luvulta 90–luvulle saakka kehitys on nousujohteista ja erityisesti 60– ja 70–luvuilla 

ketju koki erinomaisen kasvun vaiheen, jolloin myymälöiden määrä lisääntyi ripeästi. 

80–luvulla tavaratalojen toiminta oli vielä nousujohteista, mutta tulos kääntyi 

tappiolliseksi 90–luvulle tultaessa.  

 

On perusteltua väittää, että niin Sokos kuin koko vähittäiskaupan ala yleensä ottaen on 

kehityksen maturiteettivaiheessa, koska liiketoiminnan kasvattaminen tapahtuu 

useimmiten kilpailijoiden kustannuksella. Tätä kutsutaan ns. nollasummapeliksi. 

Esimerkiksi Suomessa S-ryhmä on kyennyt kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja vienyt 

Keskolta markkinajohtajan paikan. Toisaalta taas vähittäiskauppa kokonaisuudessaan 

on kyennyt tekemään tulosta ja varsinkin tavaratalojen liikevaihtojen kasvut ovat olleet 

suuria, joten markkinoilta näyttää löytyvän edelleen kasvupotentiaalia.  Hyvän 

vertailukohteen antaa se, että joissain maissa tavaratalokauppa on loppunut kokonaan. 

                                        
114 Ässä 1996, 10–11 
115 Ässä 1996 11–12 
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Sokoksien tappiolliseen kauteen 90–luvulla oli syynä niin kilpailuympäristön muutokset 

kuin tavaratalojen sisäinen suorituskyky. Laman aikana kulutus suuntautui 

perushankintoihin ja kuluttajat olivat hyvin hintatietoisia. Kaupunkien keskustoissa 

sijaitsevien Sokoksien raskaalla kustannusrakenteella ei pystytty kilpailemaan 

automarkettien kanssa, jotka imivät jatkuvasti kuluttajia pois keskusta-alueilta. Tässä 

kulutuksen luonne noudattaa wheel of retailing -teorian mallia, jossa 

kustannusjohtajuuteen perustuvat liiketoimintakonseptit valtaavat markkinoita 

perinteisemmiltä vähittäiskaupan muodoilta. 

 

Sokoksien ongelmana on ollut niiden hitaus reagoida ympäristön muutoksiin ja yleisesti 

muutosvastarinta. Liiketoiminnan hiomiseen on ryhdytty vasta, kun tulos on kääntynyt 

kriittisen tappiolliseksi. Vasta useammat perättäiset tappiolliset tilinpäätökset pakottivat 

Sokokset tekemään nopeita ratkaisuja liiketoiminnan suunnan muuttamiseksi. Tämä 

seikka, että muutoksia vaadittiin pikaisella aikataululla ja muutosten vaikutusta 

voitollisen tuloksen tekoon odotettiin liian nopeasti, on vaikeuttanut strategioiden 

onnistumista 90–luvulla. Sokoksien liiketoiminnan elvytystoimet osuivat vaikeaan 

laman jälkeiseen aikaan ja lisäksi tavaratalojen kehittämisellä ei ollut selkeää linjaa, 

joten 90–lukua Sokos-tavarataloissa voidaan sanoa vähintäänkin haparoivaksi ajaksi. 

Sen sijaan 2000–luvulla päätöksiä valmisteltiin huolella ja toteutettiin ajan kanssa, 

jolloin tulosodotuksetkin olivat realistisemmat. Tämän päivän Sokoksesta on onnistuttu 

rakentamaan ajanmukaisempi ja houkuttelevampi tavaratalo, joka kunnioittaa 

tavaratalon perinteitä. 

 

Sokoksen liiketoiminta ei noudata aivan perinteistä elinkaarimallia, koska 2000–luvulla 

ketju on onnistunut erilaisten kehitysohjelmien kautta saavuttamaan positiivisen 

tuloksen. Tätä käännettä voidaan luonnehtia elinkaarimallissa uusiutumisen vaiheeksi. 

Taulukossa 1116 tarkastellaan Sokosten myyntien ja tuloksen kehittymistä vuosien 1995 

ja 2004 välillä. (Sivu 53 on rajattu julkisuudelta) 

 

 

 

                                        
116 Vuoden 1995–1999 tiedot ovat Sokos Ab:n tietoja, vuodesta 2000 eteenpäin tunnusluvut kattavat koko 
Sokos-ketjun 
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3.4 Sokos-tavaratalojen kilpailukenttä 
 

Teoriaosuudessa käsiteltiin vähittäiskaupan alan kilpailuympäristöä Porterin viiden 

kilpailuvoiman mallin avulla. Sokoksen aseman ymmärtäminen vähittäiskaupan 

kilpailukentässä vaatii sen suorien ja epäsuorien kilpailijoiden tarkastelua. Suomessa on 

ainoastaan kolme perinteistä tavarataloketjua, mutta silti ketjujen omistamien 

tavaratalojen määrän väheneminen osoittaa, että määrässä on ollut ylikapasiteettia. 

Tavaratalokauppa on kuitenkin loppujen lopuksi volyymikauppaa ja keskustatavaratalo 

vaatii ympärilleen hyvin suuren ostovoiman menestyäkseen, joten täyden palvelun 

tavarataloja on kannattamatonta rakentaa pienemmille paikkakunnille. Seuraavaksi 

tarkastellaan kahta Sokoksen kilpailijaa Stockmannia ja Anttilaa, joista Stockmannin 

voidaan sanoa olevan valikoimiltaan ja hintatasoltaan lähempänä Sokosta. 

3.4.1 Stockmann 
 

Stockmannin Helsingin tavaratalo on ylivoimainen ykkönen tavaratalo- ja 

hypermarketkaupan myyntitilastoissa. Kansainvälisestikin Helsingin Stockmann 

sijoittuu Euroopassa kuuden suurimman tavaratalon joukkoon117. Helsingin Stockmann 

on kolme kertaa suurimman Sokoksen kokoinen, joten voidaan sanoa, että se painii 

aivan omassa kokoluokassaan. Tulevat laajennukset lisäävät tavaratalon myyntipinta-

alaa vielä huomattavasti. Stockmannilla on verrattain vähän tavarataloja Suomessa, 

mutta näiden kuuden talon lisäksi sen voimakasta kasvualustaa ovat idän markkinat. 

Stockmann saa suuret volyymit idän kaupastaan, joka tukee myös tavaravalikoiman 

ostamista, koska ketju voi ostaa merkkituotteita isoja määriä ja hyödyntää muutenkin 

kansainvälisiä kokemuksia Suomen tavarataloissaan. 

 

Stockmann on pystynyt tekemään hyvää tulosta tavaratalokaupan vaikeuksista 

huolimatta ja tähän se on kyennyt jatkuvalla uusiutumisella. Entistä elitististä 

hintamielikuvaa on muutettu tarjoamalla yhä enemmän alemman hintaluokan tuotteita, 

mutta silti talo on pystynyt säilyttämään asemansa muotijohtajana118. Stockmann on 

laajentanut ja kehittänyt jatkuvasti tavaratalojensa miljöötä ja pitänyt kiinni 

laadukkaasta asiakaspalvelusta ja toisaalta hyvien tuloksien myötä sillä on ollut 

resursseja jatkuvaan kehittymiseen. Lisäksi se on erinomaisesti kyennyt panostamaan 

                                        
117 Market 2003/2 
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kanta-asiakkaisiinsa. Toisaalta Stockmann on vanhimpana tavaratalona saavuttanut 

kuluttajien mielissä niin vahvan aseman suomalaisessa vähittäiskaupassa, että se jo 

sinänsä on muille äärimmäisen vaikeasti tavoiteltava kilpailuetu.  

3.4.2 Anttila 
 

Anttila aloitti toimintansa postimyyntiperiaatteella ja avasi ensimmäisen 

vähittäismyymälänsä Helsinkiin 60-luvun lopulla. Anttilat muuttuivat todelliseksi 

uhkaksi Sokoksille vuoden 1976 jälkeen, kun Tuko osti ketjun ja alkoi kehittää 

myymälöitä tiukalla ketjukonseptilla toimiviksi tavarataloiksi.119  

 

Anttiloiden kilpailu on perustunut huokeisiin hintoihin ja hyvin kattavaan 

tuotetarjontaan ruoasta huonekaluihin. Kuitenkin koko alan vaikeudet heijastuivat myös 

Anttilan myyntien ja kannattavuuden heikkenemiseen. Anttilan liikeidea oli 

vanhentunut ja se pyrki myymään kaikenlaista tavaraa kaikenlaisille ihmisille. Ketju 

lähti uudistamaan strategisia linjauksiaan konseptilähtöiseen toiminnan ohjaukseen ja 

kehittämiseen. 

 

Anttila-tavaratalot asemoitiin erikoistavarataloiksi, Kodin Ykköset 

sisustuskauppaketjuiksi ja perinteisen postimyynnin rinnalle perustettiin NetAnttila. 

Tavaratalokonseptin uudistamisessa market-tyyppisistä yleistavaratalonomaisista 

myymäläratkaisuista siirryttiin kohti vahvimpiin tuotealueisiin erikoistunutta modernia 

tavaratalokonseptia ja samalla luovuttiin Ruoka-Anttiloista. NetAnttilasta on taas tullut 

Suomen vierailluin ja tunnetuin verkkokauppa ja viime vuosina myös luotetuin.120 

 

Anttiloiden viimeaikaisen menestyksen takana näyttää olevan se, että huokeasta 

hintamielikuvasta tinkimättä ketjun neljä konseptia ovat jakautuneet omiksi 

erikoistuneiksi konsepteiksi, jotka pystyvät paremmin ja itsenäisemmin hallitsemaan 

omaa ydinosaamistaan. Tehokkuutta on lisätty siirtymällä osto- ja tarjouskeskeisyydestä 

kohti lyhyitä tuotesarjoja, läpimyyntiä ja nopeaa kiertoa ja lisäksi on kehitetty hankintaa 

ja osaamista121. Tavaratalokonseptin kehittäminen moderniin suuntaan tarkoittaa myös 

                                                                                                                  
118 Ässä 1996/9 
119 Ässä 1996/9 
120 Kehittyvä kauppa 2005/3, 45 
121 Kehittyvä kauppa 2005/3, 45 
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asiakaspalvelun lisäämistä ja tämä tapahtui kannustamalla henkilöstöä ottamaan 

vähintään tietyn määrän asiakaskontakteja päivän aikana ja antamaan ostosuosituksia. 

Anttilan voidaan sanoa lähenneen halvemmasta hintarakenteestaan huolimatta Sokoksen 

liiketoimintakonseptia niin asiakaspalvelun kuin uusien myymäläratkaisujen saralla. 

3.4.3 Muut kilpailijat 
 

Automarkettien kasvu ja muuttuminen laajan tarjonnan hypermarketeiksi on yksi 

tärkeimmistä syistä tavaratalojen ahdinkoon, mutta vaikka Sokoksien toiminta oli 

tappiollista, niin S-ryhmä hyötyi silti tilanteesta Prisma-ketjun nopean kasvun myötä. S-

ryhmälle ainoa järkevä ratkaisu oli panostaa Prismojen toimintaan ja varsinkin niiden 

määrän nopeaan lisäämiseen ja jättää kannattamaton tavaratalokauppa taka-alalle. 

Ongelmana oli, että ketjut myivät paljon samanlaista tavaraa, mutta Prismat pystyivät 

kustannusjohtajuuteen perustuvalla konseptillaan myymään ne huomattavasti 

kilpailukykyisempään hintaan. Tällöin hintatietoisen kuluttajan oli helppo tehdä 

ostopaikan valinta. Nykyään molempia konsepteja on hiottu niin, että ne täydentävät 

toisiaan. Tuotevalikoimista on karsittu päällekkäisyyksiä ja esimerkiksi Sokos-

tavarataloista ei saa kodinkoneita, eikä urheilutarvikkeita, joita taas on saatavilla 

Prismoista. Taulukossa 3 on suurimpien tavaratalo- ja hypermarketketjujen myynnit ja 

niiden jakauma vuonna 2005. 
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Tavaratalojen ja hypermarkettien myynti ja myynnin rakenne vuonna 
2005 

Ketju                        Kpl  
Markkina-
osuus 
% 

Tekstiili-
pukeut. 
Me 

Päivittäis- 
tavara 
Me 

Muu 
myynti 
Me 

Kokonais- 
myynti 
Me 

 
STOCKMANN               7 
 

12.54 326,8 159,6 273,6 760,0 
 
SOKOS                          20 
 

8,3 242,0 188,0 73,0 503,0 
 
ANTTILA +                  34 
KODIN 1 
 

8,8 160,0 - 373,5 533,5 

 
K-CITYMARKET       53 
 

26,7 165,7 1 193,7 256,0 1 615,4 
 
PRISMA                        47 
 

31,1 153,6 1 310,7 416,7 1 881,0 
 
EUROMARKET          20 
 

5,9 35,9 269,5 52,5 357,9 
 
MUUT suuryksiköt      10 
 

6,7 32,4 172,1 200,7 405,2 
 
YHTEENSÄ               191 
 

100,0 1 116,4 3 293,6 1 646,0 6 056,0 

 
Taulukko 3. Tavaratalojen ja hypermarkettien myynti ja myynnin rakenne122 

 

Sokoksille tärkeimpiä tuotemaailmoja ovat kauneus ja naisten pukeutuminen. 

Pukeutumisen mallistot ovat perinteisesti vaihtuneet neljä kertaa vuodessa ja 

ylimääräisistä varastoista on päästy eroon alennusmyynneissä. Sokos on kuitenkin 

kohdannut kovaa kilpailua alemman keskihinnan erikoisliikeketjuilta, joissa mallistojen 

vaihtuvuus on hyvin nopeaa. Sokoksissa on panostettu muodikkaisiin ja nopeammin 

vaihtuviin mallistoihin ja alennusmyynnit ovat menettäneet merkitystään. Sokos on 

sinänsä hankalammassa asemassa verrattuna erikoisliikkeisiin, että niillä on usein hyvin 

rajattu kohderyhmä, jolle kohdistaa mallistot ja suunnitella markkinointitoimenpiteet, 

kun taas Sokos tarjoaa tuotteita suomalaiselle kuluttajalle. Suomeen on rantautunut 

lyhyessä ajassa useita tällaisia ulkomaisia erikoisliikeketjuja, jotka ovat erityisesti 

uhanneet tavaratalojen pukeutumiskauppaa. Tavaratalot ovatkin eturintamassa joutuneet 

kohtaamaan ulkomaisen kilpailun123. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tuli vuonna 

                                        
122 KM Kaupan maailma 2006/3 
123 Ässä 2002/5 
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2005 100 000 neliötä uutta erikoistavarakaupan myyntipinta-alaa ja kiristyvään 

kilpailuun tulee mukaan täysin uudenlaisia liikeideoita ja konsepteja124. 

 

3.5 Kohti empiiristä tutkimusta 
 

Teoreettisessa osuudessa on tarkasteltu vähittäiskaupan ja erityisesti tavaratalojen 

historiaa ja niiden nykytilannetta elinkaarimallin ja alan kilpailuympäristön määrittelyn 

avulla. On siis hahmotettu niitä ympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat tavaratalon 

kilpailuasemaan ja sen elinkaarenvaiheeseen. Tämän lisäksi yrityksen strategiset 

päätökset voivat muuttaa merkittävästi yrityksen kehityskulkua. Alan kehityskulkua 

tarkastellessa sen historiasta on helppo löytää syyt, minkä takia tietynlaiselle konseptille 

rakentuneet yritykset ovat kasvaneet ja taas toiset poistuneet markkinoilta. Kun taas 

tarkastellaan yritysten kehittymistä tänä päivänä, niin kokonaisuuden hahmottaminen on 

vaikeampaa. Esimerkkiyrityksen, Sokoksen, kasvuvaihe ajoittuu ajankohtaan, joka suosi 

tavaratalomuotoista kauppaa. Tärkeitä syitä tähän olivat, että vähittäiskaupan tarjonta ei 

ollut vielä niin monimuotoista ja lisäksi kuluttajien ostokäyttäytyminen tuki 

tavaratalokonseptia. Sokoksen liiketoiminta on 2000–luvulla kehittynyt nopeasti 

suotuisampaan suuntaan, mutta syitä tähän kasvuun on vaikeampi määritellä. Ehkä 

tavaratalokonsepti palvelee erinomaisesti nykypäivän hybridikuluttajan mieltymyksiä. 

Ehkä kuluttajat ovat taas alkaneet arvostamaan enemmän palvelua, jota on vaikea löytää 

alati lisääntyvistä laatikkomyymälöistä ja ulkomaisista halpaketjuista. Toisaalta 

kasvuun voi olla tärkeänä syynä Sokosten operationaalisen toiminnan tehostuminen ja 

valikoimarakenteen laajentaminen, jolla hinnat on saatu kuluttajia houkutteleviksi. Mitä 

luultavimmin kasvun syynä on kuitenkin näistä tekijöistä rakentuva kokonaisuus, jonka 

vuoksi Sokoksen kasvuun vaikuttaneita seikkoja tarkastellaan myöhemmin 

yksityiskohtaisemmin. 

 

Jokainen haastatelluista piti Sokoksen tilannetta tällä hetkellä ja lähivuosina lupaavana, 

mutta tulevaisuuden kehityksestä ei osattu sanoa ennusteita. Onkin mielenkiintoista, 

miten Sokos pystyy säilyttämään tämän hetkisen kasvukäyränsä, niin ettei kasvu ole 

vain hetkellistä, koska usein maturiteettitilanteessa oleva yritys vain hidastuttaa 

strategisilla toimenpiteillään sitä seikkaa, että yritys on poistumassa markkinoilta. 

Tilanteessa, jossa vähittäiskauppa on hyvin monimuotoista ja kuluttaja voi valita hyvin 

                                        
124 Ässä 2005/1 



 

 

58

 
 

toisistaan poikkeavien konseptien välillä, on vain arvailujen varassa, että voivatko nämä 

eri vähittäiskaupan muodot elää rinnakkain ja säilyä kilpailussa. Muokkautuvatko 

erilaiset konseptit toisiaan muistuttaviksi vai säilyykö alan monimuotoisuus? Toisaalta 

miten perinteisten toimijoiden tulisi varautua uusien vähittäiskaupan innovaatioiden, 

kuten internetin vaikutuksiin? (Sivut 58–77 rajattu julkisuudelta) 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Sokoksen strategiaprosessi on ollut kokonaisuudessaan enemmän olemassa olevan 

konseptin kirkastamista kuin uuden luomista. Prosessin alusta lähtien päätettiin, että 

Sokos on tavaratalo, jolloin oli helppo lähteä kehittämään niitä ominaisuuksia, jotka 

ovat tavaratalojen vahvuuksia. Tämä siis tarkoittaa sitä, että johto uskoo niihin 

rakennuspalasiin, joita yrityksellä jo on ja erityisesti siihen imagoon, jonka yritys on 

onnistunut vuosien aikana rakentamaan. Sokoksen asiakastyytyväisyystutkimuksissa 

asiakkaat suhtautuivat jokseenkin tunteenomaisesti Sokokseen. Tavarataloilla on pitkä 

historia ja sen aikana muotoutunut vahva imago. Kuluttajille kertoo itse tavaratalobrändi 

usein enemmän laadusta kuin myytävät tuotteet, joka taas asettaa paineita brändin 

vaalimiseen. Tämän vuoksi Sokoksen johdolle olemassa olevan konseptin hiominen on 

selkeä ratkaisu ja kun se on tehty johdonmukaisesti, niin myös tulokset ovat näkyneet 

nopeammin. 

 

Toimivat konseptit kopioidaan helposti muualle. Tämä helpottaa taustatyötä ja tuntuu 

varmasti riskittömämmältä ratkaisulta, koska konsepti on jo todettu hyväksi. Kuitenkin 

peruslähtökohdat ja tilannesidonnaisuus ovat merkittäviä seikkoja konseptin 

onnistumisessa. Sokoksen ongelmana näytti olevan, että kilpailua tuli niin monelta eri 

taholta ja toisistaan poikkeavilta konsepteilta, että ne yhdessä uhkasivat kaikkia niitä 

tekijöitä ja Sokoksen entisiä kilpailuetuja, joille se oli rakentanut liiketoimintansa. Jos 

Sokoksen liiketoimintastrategiaa rakennetaan perustaen se kilpailijoiden vahvuuksiin, 

niin mitä se voi olla, kun Sokos ei kuitenkaan voi pärjätä erikoisliikkeiden valikoimien 

syvyyttä ja nopeaa vaihtuvuutta vastaan tai hypermarkettien kustannustehokkuutta 

vastaan tai uhata Stockmannin vankkumatonta asemaa. Tällaisista lähtökohdista 
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rakennetun strategian ei voi odottaa olevan muuta kuin hajanainen ja toimimaton. 

Sokokset ovat rakentaneet nykyisen strategiansa niin, että se ei koeta uhata suoraan niitä 

tekijöitä, joille sen eri kilpailevat konseptit ovat rakentuneet. Sen sijaan se perustuu 

niille seikoille, jotka ainoastaan tavaratalo ja erityisesti Sokos osana S-ryhmää voi 

tarjota. 

 

5.1. Sokoksen strategiatyön vahvuuksia 
 

Suurin laukaisin sille, että Sokoksessa aloitettiin mittava strategiaohjelma, oli 

epäilemättä kilpailuympäristössä tapahtuneet muutokset ja varsinkin muutokset 

kuluttajien käyttäytymisessä. Pitkän historian omaavalla yrityksellä on usein siinä 

määrin kangistuneet rakenteet ja toimintatavat, että muutos voi tuntua vaikealta ja sitä 

voi vastustaa niin johto kuin alaisetkin. Sokoksessa strategiaprosessi näyttää kuitenkin 

edenneen hyvin ja tuottaneen tuloksia nopeasti. Mitään mittavia muutoksia ei tehty, eli 

revoluutiota ei tapahtunut. Kuitenkin eri tekijöiden hiomisesta ja kehittämisestä syntyi 

kokonaisuus, joka näyttää aikaansaaneen kasvua. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen 

perusteella esiinnousseita seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet Sokoksien kehittymiseen. 

 

Ensimmäinen konkreettinen seikka oli tavaratalojen siirtyminen alueosuuskaupoille. 

Niillä oli suurempi halu ja riittävät resurssit lähteä kehittämään tavarataloja oikeaan 

suuntaan. Vastuunkantajien määrän lisääntyminen helpottaa muutosvastarintaa ja lisäksi 

suurempi yhteistyöverkko vaatii vahvaa luottamusta ja asettaa onnistumispaineita 

osapuolten välille. Tämä on edesauttanut sitä, että aikaisemmasta yksipuolisesta 

suunnittelusta on päästy konkreettisempaan tekemiseen. Se, että strategiatyöhön 

osallistui suuri joukko eri osapuolia, vaati strategialta yksiselitteisyyttä ja sellaista 

maltillisuutta, että aikaisempiin suuruudenhulluihin suunnitelmiin ei edes ollut varaa. 

Kun selkeät suuntaviivat on kerran päätetty ja niitä seurataan toteutuksessa 

johdonmukaisesti, niin käytännön työkin helpottuu ja tulokset näkyvät asiakkaalle 

selkeämmin. Haastateltavat mainitsivat myös positiivisen ilmapiirin, joka tuki 

Sokoksien strategiassa onnistumista. Se saattaa vaikuttaa sivuseikalta konkreettisempien 

tekijöiden varjossa, mutta toisaalta se voi olla tärkeä tekijä työssä, jossa vaaditaan 

pitkäjänteisyyttä ja maltillisia tulosodotuksia. 
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Toinen seikka on, että strategiatyössä paneuduttiin ensisijaisesti ongelma-alueisiin, 

jotka ovat asiakkaalle helposti havaittavissa ja joissa muutos on helposti mitattavissa. 

Strategian lähtökohtana olivat hyvin yksinkertaiset seikat. Ensin työn alle otettiin 

tuotteet ja erityisesti niiden hintataso. Tämä on selkeä ratkaisu, koska asiakkaat 

perustavat ostopäätöksensä usein tuotteiden hintoihin. Sokoksen tapauksessa hinta 

näyttää olleen ensimmäinen ominaisuus, jolla koko tavarataloa on yleisesti arvioitu, eli 

että se on ollut liian kallis. Tarjonta tai hyvä palvelu ovat silloin melko toisarvoisia 

seikkoja, jos asiakas pystyy löytämään kilpailijalta samat tuotteet huomattavasti 

halvemmalla. Sokoksen kalliin hintamielikuvan muuttaminen on ollut ehkä tärkein, 

mutta myös haastavin päämäärä strategiatyössä. Keskihinnan laskeminen 

markkinahinnan tasolle on vaatinut kustannusjohtajuuteen perustuvaa työskentelytapaa 

ketjulta ja erityisesti hankinnalta, sekä mallistojen muokkaamista niin, että niiden määrä 

painottuu keskihintaisiin tuotteisiin. Kun hintatyössä on saatu aikaan näkyviä tuloksia, 

niin on helpompi keskittyä niihin tavaratalotoiminnan osa-alueisiin, joita voidaan sanoa 

laadullisiksi. Esimerkiksi palvelu on sellainen tekijä, jonka laatu nähdään hyvin 

subjektiivisesti ja sitä on vaikea mitata. Palvelukulttuurin rakentaminen on aikaa vievää 

ja varsinkin se, että tavaratalon imago liitetään hyvään palveluun, voi vaatia vuosien 

työtä. 

 

Sokoksen strategiatyössä tärkeäksi päämääräksi on otettu asiakkaan seikkaperäinen 

ymmärtäminen, eli miten asiakas käyttäytyy ostoksilla, miten hän reagoi erilaisiin 

palvelutilanteisiin, millaisia odotuksia hänellä on, mitkä hänen tiedostetut ja 

tiedostamattomat tarpeet ovat, miten hän kokee tavarataloympäristön jne. On siis 

koetettu katsoa tavaratalotoimintaa koko laajuudessaan asiakkaan näkökulmasta ja tehdä 

kehitystoimenpiteet parhaiten asiakasta palveleviksi. Tämä on sinänsä päivänselvä 

ratkaisu, mutta ottaen huomioon Sokoksissa vallinneen mentaliteetin, joka ei ainakaan 

ollut asiakaskeskeinen, niin näkökantoihin on tullut suuri muutos. Tavaratalotoiminnan 

jokaisen osa-alueen kehittäminen on perustunut asiakaslähtöisyyteen, joka on antanut 

strategialle selkeän yksiselitteisen päämäärän, jossa eri osa-alueet palvelevat yhtä 

tarkoitusta. 

 

Sokoksen kohderyhmän laajentaminen on ollut selkeä ratkaisu toiminnan volyymin 

lisäämiseksi. Kohderyhmä on laajennettu koskemaan tavallista suomalaista kuluttajaa. 

Aluksi herää kysymys, miten voidaan palvella näin laajaa asiakasryhmää niin, että 
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hyvin erilaisten kuluttajien tarpeet täyttyvät. Toisaalta, kun ajatellaan vähittäiskaupan 

muita toimijoita, niin erikoistuneet konseptit määrittelevät hyvin vahvasti, millaisten 

segmenttien tarpeita ne kykenevät palvelemaan ja uusien segmenttien valtaaminen on 

hankalampaa. Ainoastaan ostoskeskukset kykenevät palvelemaan koko 

asiakassegmenttien kirjoa, mutta niissäkin eri kauppiailla on omat intressinsä. 

Tavaratalokonsepti näyttää olevan omiaan tyydyttämään ne tarpeet, mitä tämän päivän 

hybridikuluttaja etsii. Esimerkkinä voidaan mainita virikkeellinen ostosympäristö ja 

henkilökohtainen palvelu. Kohderyhmän laajentaminen on tarkoittanut lähinnä kaikkien 

tuotteiden hintahaitarin laajentamista ja pukeutumisessa mallistojen muutosta. Haastava 

tehtävä onkin, että mallistot voidaan säilyttää jatkuvasti tarpeeksi houkuttelevina 

jokaiselle eri segmentille.  

 

Haastateltavat olivat yksimielisiä, että asiakasomistajuus on Sokokselle merkittävä 

kilpailuetu. Jos esimerkiksi ajatellaan, miten Sokos voi kilpailla Stockmannia vastaan, 

niin yksi tärkeä keino on asiakasomistajuus. Stockmann on tavaratalokaupan 

ammattilainen, mutta S-ryhmä on parhaiten menestynyt päivittäistavarakaupassaan. 

Sokoksen ongelmana onkin ollut, että Prismoja on kehitetty sen kustannuksella ja ne 

ovat jossain vaiheessa olleet toisilleen enemmän kilpailijoita kuin saman ketjun 

yhteistyökumppaneita. Nyt toiminnasta on kuitenkin onnistettu rakentamaan sellainen 

kokonaisuus, että ketjut toimivat toistensa täydentäjinä ja tarjoavat asiakasomistajille 

hyvin täysipainoisen kokonaisuuden. Kun asiakasomistajajärjestelmään kuuluu käyttö- 

ja päivittäistavaroiden lisäksi hyvin laaja palvelutarjonta, niin moni asiakas saattaa 

valita Sokoksen vain ostojensa keskittämisen takia. S-ryhmän asiakasomistajien määrää 

on onnistuttu kasvattamaan reipasta vauhtia. Jotta asiakasomistajien määrää kyettäisiin 

tulevaisuudessakin kasvattamaan, niin järjestelmään kuuluvaa toimipaikkaverkostoa on 

jatkuvasti parannettava. 

 

Strategia toimivuus ei ole yksiselitteinen seikka, vaan monen asian summa. 

Kulutustottumukset muuttuvat tiettyyn suuntaan, tavaratalon tarjonta täsmää kuluttajien 

mieltymysten kanssa ja markkinointiviestintä menee kohdalleen. Tavaratalojen 

menestystekijät siis perustuvat useammasta seikasta koostuvaan kokonaisuuteen, joka 

kiinnostavat asiakkaita. Sokoksen kasvu näyttäisi osaksi selittyvän sillä, että 

tavaratalomuotoinen kauppa on uudestaan tullut kuluttajien mielissä 

houkuttelevammaksi, eli Sokoksien uudistuminen on tapahtunut otolliseen aikaan. 
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Sokoksen on siis vielä hyvän suhdanteen aikana helppo luottaa melko perinteiseen 

toimintamalliin, mutta toisaalta varauduttava siihen, että perinteisyydestä on jossain 

vaiheessa tingittävä. 

 
5.2. Sokoksen asema vähittäiskaupan kilpailukentässä 
 

Jo teoriaosuudessa todettiin, että vähittäiskauppa on sinänsä hyvin yksinkertaista, koska 

vain muutamat tekijät määrittävät kaupan käynnin. Toisaalta tämä seikka tekee myös 

vähittäiskaupasta erittäin vaikeaa, koska näillä muutamalla seikalla tulisi pärjätä 

kovassa kilpailussa. Kun teollisuus kasvaa innovatiivisten tuotteiden avulla, niin 

vähittäiskaupan tulisi kasvaa melkolailla annetuissa puitteissa. Tietyt perusasiat siis ovat 

annettuja ja niiden kombinaatiolla tulisi rakentaa toimiva kokonaisuus. Oikeanlaisen 

kombinaation löytäminen onkin vähittäiskaupan toiminnan ydin. Se vähittäiskaupan 

toimija menestyy, joka pystyy rakentamaan sellaisen tuote-hinta-palvelu -ratkaisun, 

joka vastaa sen hetken kuluttajan mieltymyksiä. Tällä hetkellä menestyvät 

ulkomaalaiset halpavaateketjut, mutta ne ovat verrattain hyvin uusia ilmiöitä. Sokoksen 

kaltaisella pitkän elinkaaren omaavalla tavaratalolla on taakkanaan pysyvä 

perusrakenne, jota on vaikea muuttaa ja toisaalta etunaan vuosien aikana rakennettu 

imago, jota uudet toimijat eivät voi helposti saavuttaa. Sokoksen strategiaprosessi on 

tuottanut hyviä tuloksia, mutta onko kasvu vain väliaikaista? miten Sokos voi vanhana 

tekijänä pärjätä tuoreempien liiketoimintamallien puristuksessa?  

 

90–luvulla kaikki Sokoksien kilpailuasemaan vaikuttavat tekijät olivat ketjun 

kehittymistä vastaan. Huono taloudellinen tilanne ei suosinut tavaratalomuotoista 

kauppaa ja kilpailijoiden määrä lisääntyi huomattavasti ja tehokkailla toimintamalleilla 

ne kiristivät kilpailua. Viimeisen silauksen antoi yrityksen johto, joka ei kyennyt 

rakentamaan selkeää strategista linjaa. Tämän päivän Sokos on taas huomattavasti 

paremmissa asemissa harjoittamaan tuottavaa liiketoimintaa. Suotuisan taloudellisen 

tilanteen pitkittyminen on taannut vähittäiskaupalle ja erityisesti tavarataloille hyviä 

kasvulukuja. Alan kilpailu on pakottanut pieniä vähittäiskaupan toimijoita poistumaan 

markkinoilta, mutta isot ovat edelleen säilyttäneet asemansa. Kilpailu ei ole siis vielä 

niin kovaa, että isot ketjut joutuisivat miettimään olemassa oloaan. Sokoksen 

strategiaprosessin myötä ketju on löytänyt terävämmän roolin vähittäiskaupan 

kilpailukentästä. Nykyään liiketoiminnan kehittäminen nähdään välttämättömänä 
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pakkona ja muutokselle ollaan avoimempia. Sokos on tällä hetkellä tilanteessa, jossa 

yritys on sisäisistä toiminnoistaan kyennyt rakentamaan kombinaation, joka houkuttelee 

kuluttajaa. Samaan aikaan ympäristön tekijät ovat muuttuneet suotuisammiksi 

tavaratalomuotoista kauppaa kohtaan. 

 

Suomalainen vähittäiskauppa jatkaa kuitenkin monipuolistumistaan ja tänne tulee uusia 

kilpailijoita ja ehkä tulevaisuudessa uudenlaisia konsepteja. Juuri Sokosten nykyisten 

kilpailijoiden aseman vahvistuminen ja mahdollisten uusien toimijoiden mukaan 

tuleminen vaikuttaisi olevan suurin uhka Sokoksen kilpailuasemalle. 

5.2.1 Sokosten asema tavaratalojen välisessä kilpailussa 
 

Ensin tarkastellaan Sokoksen roolia yhtenä Suomen tavarataloketjuista. Suomen 

markkinat ovat pienet, joten tänne ei mahdu kuin rajattu määrä tavarataloja. Yleensä 

menestyneimmän kilpailijan strategioiden kopioiminen on helpoin ratkaisu kehittää 

omaa liiketoimintaa. Suomessa Stockmann on toiminut edelläkävijänä 

kilpailustrategioiden kehittämisessä ja Sokos ja Anttila ovat seuranneet perässä. Samalla 

näiden kolmen kilpailijan imagot ovat lähentyneet toisiaan. Hybridikuluttaja perustaa 

ostopaikan valintansa vahvasti juuri imagolle125. Tämän takia oman yrityksen 

liiketoiminta tulisi asemoida suhteessa kilpailijoihin niin, että yrityksen imago on jollain 

tavalla ainutlaatuinen.  

 

Juuri imago on ollut Sokoksen merkittävä kompastuskivi. Sokoksella on asiakkaiden 

mielissä hyvä maine laadun ja luotettavuuden suhteen ja se pystyy tarjoamaan 

asiakkaille kaikin puolin toimivan tavaratalokokonaisuuden. Kuitenkin Sokokselta 

puuttuu se tekijä, mikä tekee sen ainutlaatuiseksi verrattuna muihin tavarataloihin. 

Sokoksen taannoinen imagokampanja ”erikoisen tavallinen” kiteyttää ristiriidan, joka 

ketjua vaivaa. Sokos haluaakin olla tavallinen, mutta samaan aikaan se etsii kilpailuetua, 

jolla erottua muista alan toimijoista. Asiakas voi luottaa siihen, että tavarataloista 

löytyvät tietyt tuotteet ja tarjonta on laadukasta, mutta erikoisuuteen talot eivät vielä 

yllä. Sokoksen vakaan imagon takia johdon voi olla vaikea lähteä toimenpiteisiin, jolla 

tavanomaista imagoa lähdettäisiin muuttamaan. Sokoksella on sen verran pitkä historia, 

että asiakkaat ovat oppineet tuntemaan tavaratalon ja Sokos taas omat asiakkaansa. Se 

                                        
125 Ässä 1996/9 
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osaa hyvin palvella nykyistä asiakastaan, mutta toinen seikka taas on, miten Sokos 

ymmärtää asiakasta, joka ei käy tavarataloissa. millä keinoilla Sokos pystyy 

houkuttelemaan taloihin esimerkiksi nuoren kuluttajaryhmän? 

5.2.2 Sokosten asema koko vähittäiskaupan kilpailussa 
 

Tästä päästään siihen, miten Sokos pärjää, kun tarkastellaan koko vähittäiskauppaa 

kokonaisuudessaan. Tavarataloilla on kiistattomia kilpailuetuja, joihin muut alan 

toimijat eivät yllä. Mistään muualta ei löydä niin laajaa merkkituotetarjontaa, niin että 

myös perustuotteet ovat saatavilla. Sokoksesta voi mainita erinomaisesti menestyneen 

kosmetiikkaosaston, joka on houkutellut tavarataloihin myös nuoria kuluttajia. 

Palveluaste on tavarataloissa tavallista korkeampi ja tietysti tavaratalojen puitteet ovat 

se tekijä, jolla kilpailijoista voidaan erottua. Esimerkiksi Helsingin Sokoksella tehtiin 

pienimuotoinen kosmetiikkaosaston remontti ja tämän seurauksena myynti kasvoi 

merkittävästi ja luvut olivat selkeästi parempia kuin markkinoiden yleinen kehitys. 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että nämä ovat sellaisia kilpailuvaltteja, joilla Sokos voi 

säilyttää vakaan asemansa niin kauan kuin vähittäiskaupan kenttä pysyy 

nykyisenlaisena.  

 

Erikoistuneet konseptit perustuvat kaikki tietyn tyyppiselle tuote- ja hintaratkaisulle, 

joten tarjonta on tärkein tekijä, joka erottelee eri vähittäiskaupan konsepteja. Niin 

kauan, kuin tavaratalojen kilpailijat kykenevät erilaistamaan konseptinsa vain perustuen 

hintaan ja tuotteisiinsa, niin tarjonta on siinä määrin yksipuolista, että tavaratalot voivat 

luottaa perinteisiin vahvuuksiinsa ja pysyvät kilpailussa mukana. Niilolan mukaan 

Suomessa vähittäiskaupassa pystytään saavuttamaan edelleen suurempia katteita kuin 

esimerkiksi muissa pohjoismaissa, mutta katteet ovat Keski-Euroopan tasolla. Kilpailu 

on täällä vielä jossain määrin toimimatonta lainsäädännön takia ja siksi, että 

ulkomaalaiset toimijat ovat tulleet Suomen pienille markkinoille vasta viimeisten 

vuosien aikana 126. Suomalaiset markkinat eivät ole pienuutensa takia erityisen 

houkuttelevat, mutta ulkomaisilla innovatiivisesti toimivilla ketjuilla on helpompaa 

saavuttaa täällä kilpailukykyinen asema ja ansaita suurempia katteita. Tällä hetkellä 

varsinkin isojen vähittäiskauppojen asema näyttäisi olevan hyvä, mutta ulkomaalaiset 

konseptit voivat olla vakava uhka tulevaisuudessa. 

                                        
126 2003, 27 
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5.3. Tulevaisuuden suunnat 
 

Elinkaarimalli on ollut tärkeässä roolissa tässä tutkimuksessa. Haastateltavat olivat yhtä 

mieltä siitä, että Sokos-tavaratalot ovat elinkaarellaan maturiteettivaiheessa, mutta 

toisaalta suuretkin tuloskehitykset ovat vielä mahdollisia. Sokoksien tulevaisuuden 

ongelmana voi olla uusien asiakkaiden houkutteleminen. Vanhat asiakkaat voidaan aina 

säilyttää pienemmillä panostuksilla, kunhan tavaratalon tarjonta seuraa yleisiä 

kehitystrendejä. Uusien asiakkaiden hankkiminen taas vaatii aivan eri kokoluokan 

panostuksia. Esimerkiksi nuoret ovat sellainen ryhmä, joka ei ole samalla tavalla 

oppinut ostelemaan tavarataloissa kuin varttuneempi ikäpolvi. Nuoret ovat tottuneet niin 

laajaan vähittäiskaupan tarjontaan, että heistä on kuluttajina tullut hyvin vaativia.  

 

Sokos on tähän mennessä kilpailustrategioissaan luottanut vahvasti perinteiseen 

konseptiin, joten muutokset eivät ole olleet radikaaleja. Jossain vaiheessa Sokos joutuu 

luultavasti miettimään omaperäisempiä ratkaisuja, jotta toiminnan positiivinen kehitys 

voidaan säilyttää. Seuraavaksi käydään vielä läpi joitain ratkaisuja, joita tavaratalot ovat 

tehneet toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

5.3.1 Rajoitetut lajitelmat 
 

Varsinkin ulkomailla tavaratalot ovat usein hakeneet ongelmiinsa ratkaisuja rajaamalla 

tarjontaansa ja keskittymällä entistä syvempiin valikoimiin. Laajan lajitelman 

tavaratalot ovat nykyään harvassa, mutta esimerkiksi Helsingin Stockmann voidaan 

määritellä laajan lajitelman tavarataloksi. Vertailukohdetta voidaan hakea vaikkapa 

New Yorkista, jossa suurien keskustatavaratalojen lajitelmat ovat kapeammat kuin 

keskimäärin Anttilassa.127 Jos Sokoksen tarjontaa rajataan entistä kapeammaksi, niin 

ongelmaksi nousee volyymi. Suomen markkinat ovat loppujen lopuksi niin pienet, että 

kohderyhmää on hankala rajata, kun keskustatavaratalo kuitenkin tarvitsee ympärilleen 

suuren ostovoiman. Esimerkiksi ulkomailla suurien kaupunkien tavaratalot voivat 

luottaa turistien suureen määrään ja rajata valikoimansa heitä palveleviksi, mutta 

Suomessa lajitelmat on koottava perustuotteista, joita tavallinen suomalainen kuluttaja 

tarvitsee. Tavaratalot ovat aikaisemminkin hakeneet parempaa kannattavuutta 
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kapeammilla lajitelmilla. Jos nykyinen trendi jatkuu, niin voi olla, että tavaratalot 

joutuvat taas turvautumaan tuoteryhmiensä karsimiseen. 

5.3.2 Internet 
 

Jos internetistä tulee tavallisen kuluttajan jokapäiväinen ostospaikka, niin 

mielenkiintoinen kysymys on, keneen sähköisen kaupan kasvu ensimmäisenä vaikuttaa, 

eli keneltä se vie markkinaosuuksia. Haastateltavat suhtautuivat selvästi varauksellisesti 

internetin vaikutuksien arvioimiseen. Selvää on, että tulevaisuudessa se tulee 

muuttamaan vähittäiskaupan rakenteita ja voi olla merkittävä uhka vanhoille toimijoille, 

mutta toisaalta oikein hyödynnettynä myös kilpailuetu. Jokainen suomalainen 

tavarataloketju on laajentanut liiketoimintansa internetin välityksellä tapahtuvaan 

myyntiin, mutta ainoastaan Anttila on sitonut sen pääasialliseen konseptiinsa NetAnttila 

-liiketoiminnallaan. Sokos ja Stockmann taas tekivät tavaratalotoiminnasta poikkeavat 

konseptit. Stockmannin Hobbyhall toimii hyvin, mutta moni kuluttaja ei miellä sitä 

osaksi Stockmannin liiketoimintaa. Kuluttajat suhtautuvat edelleen varauksellisesti 

internetissä osteluun, joten ei ehkä ole vielä kannattavaa liittää internetmyyntiä 

kiinteäksi osaksi tavaratalotoimintaa. Tulevaisuudessa ehkä tavaratalot myyvät tuotteita 

internetissä omalla brändillaan. 

5.3.3. Kansainvälistyminen 
 

Kansainvälistyminen on tavanomainen keino laajentaa maturiteettivaiheessa olevan 

yrityksen toimintaa. Varsinkin kun vaihtoehdot kehittää liiketoimintaa ovat rajattuja, 

niin kansainvälistyminen on siinä mielessä ”helppo” keino, että voidaan toimia 

olemassa olevalla konseptilla. Toisaalta kansainvälistyminen on hyvin riskialtis keino. 

Sokoksen Tallinnan tavaratalosta luopumiseen vaikuttivat lähinnä liikepaikkaongelmat. 

S-ryhmällä on ollut selkeä strategia panostaa Prisma-ketjun laajentumiseen 

kansainvälisillä markkinoilla ja tämänkin vuoksi Sokosten toiminta on rajoittunut vain 

Suomeen. Idässä on kuitenkin valtavat potentiaaliset markkinat ja jatkuvasti lisääntyvä 

ostovoima, joten jossain vaiheessa kansainvälistyminen voi olla yksi vaihtoehto. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 
 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Missä elinkaaren vaiheessa näkisit Sokos-tavaratalojen liiketoiminnan olevan? 

2. Sokoksien kilpailukentän muutos 

 Asiakkaat, miten on huomioitu kulutuksen muutos? 

 Miten huomioidaan kilpailijoiden määrän ja monipuolisuuden lisääntyminen? 

 Miten voidaan erilaistua kilpailijoihin nähden? 

 Millaiset mahdollisuudet uusilla tulokkailla on tunkeutua Suomen 

vähittäiskaupan markkinoille? 

 Miten ostotoiminta on organisoitu? 

3.   Millainen on ollut strategiaprosessi 2000-luvulla? 

 Miten ketjutoimintaa kehitettiin? 

 Millä tavalla johtamisen ongelmakohtiin puututtiin? 

 Onko organisaatiorakennetta muutettu? 

 Miten henkilöstöä on valmisteltu toiminnan tehostamiseen? 

4. Miten tavaratalotoimintaa voidaan jatkuvasti kehittää? 

 Onko kehittäminen lähinnä tehostamista ja kuinka pitkälle voidaan toisaalta 

tehostaa? 

 Kärsiikö imago palvelun karsimisesta? 

 Palvelu vs. itsepalvelu? 

 Onko Sokoksilla enää kansainvälistymispyrkimyksiä? 

 Miten ostotoimintaa voidaan entisestään tehostaa? 

5. Millaiset mahdollisuudet perinteisellä liiketoiminnalla on suuriin muutoksiin? 

 Voidaanko tavaratalojen perinteistä imagoa muuttaa? 

 Rajattu kohderyhmä/tuotetarjonta? 

 Miten tavarataloissa voidaan edelleen hyödyntää teknologian kehittymistä? 

 Internetin mahdollisuudet? 
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6. Hintakilpailu tulevaisuudessa? Kannattaako tavaratalojen lähteä kilpailemaan 

halvemmilla hinnoilla? 

7. Lähenevätkö vähittäiskaupan liiketoimintakonseptit toisiaan  

8. Miten voidaan säilyttää keskustojen elinvoimaisuus?  

 
Haastattelukysymykset ostotoiminnasta: 

 
1. Miten tavararyhmähallinta on pääpiirteissään organisoitu? 

2. Tavaratalojen hankinnan erityispiirteet? Aiheuttavatko tavaratalojen laajat 

tuotelajitelmat erityisiä haasteita ostotoiminnalle? 

3. Millaiset roolit tavarataloilla ja hankintayhtiöllä on hankintatoimessa? Antaako 

keskitetty ostotoiminta liikkumavaraa tuotetarjonnassa eri tavaratalojen välillä? 

4. Miten Sokoksien strategiaprosessi on vaikuttanut hankintaan? Millä keinoilla 

toimintaa on lähdetty tehostamaan? Mitä toimenpiteitä on tehty, että varaston kierto 

saadaan nopeammaksi? 

5. Onko hankintatoimessa erityisiä ongelmakohtia, joita tulisi tulevaisuudessa 

tehostaa? 

6. Onko tietojärjestelmistä saatavassa informaatiossa käyttämätöntä potentiaalia, jota 

voitaisiin käyttää hankinnassa hyväksi? 

7. Miten ostotoiminnassa mukaudutaan asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin, 

kuten vaatekaupan trendeihin? (Liitteet 2–4 rajattu julkisuudelta) 


