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K
otimaisen kaupan tilaa ja di-

gitaalisen liiketoiminnan 

osaamista on ruodittu median 

palstoilla paljon ja negatiivises-

ti. Kauppa on leimattu sairaaksi toimialaksi, 

joka ei osaa vastata kohtaamiinsa muutok-

siin. Avointa keskustelua kaupan kehityk-

sestä on käyty vähän ja kaupan edustajat 

ovat monin paikoin seuranneet sitä sivusta.  

 Uhan sijasta digitalisaatio on kaupallekin 

mahdollisuus tarjota parempia palveluita ja 

vaihtoehtoja omille asiakkailleen. Uusi liike-

toiminta on kuitenkin haastanut kaupan alan 

toimijat pohtimaan tulevaisuuden toiminta-

malleja ja -vaatimuksia sekä asiakkaiden tar-

peita ja mieltymyksiä. 

 Digitaalinen liiketoiminta on asia, johon 

jokaisen kaupan alan toimijan tulee ottaa kan-

taa tavalla tai toisella. Yhtä mallia menestyk-

seen ei ole, vaan jokainen yritys toimii oman 

konseptinsa lähtökohdista. Digitaalisetkin 

palvelut rakentuvat hyvässä kunnossa olevan 

ja johdonmukaisen kaupan konseptin varaan.

 Digitalisaation aikaansaamista mah-

dollisuuksista on nähty vasta alkusoitto 

- päätelaitteet, kulutustottumukset, logis-

tiikkaratkaisut ja palvelut jatkavat nopeaa 

kehitystään. Siksi onkin tärkeää, että kaupan 

johto tutkii ja kehittää aktiivisesti digitaalisia 

ratkaisuja. Samalla sen täytyy pitää päänsä 

kylmänä alati muuttuvassa ja vielä melko 

vihreässä toimintakentässä, joka vielä hakee 

parhaita toimintatapoja ja ansaintamalleja. 

 Tämä raportti tuo keskusteluun suo-

malaisen vähittäiskaupan ylimmän johdon 

näkökulman. Kutsuimme 27 suomalaisen 

kaupan keskeistä vaikuttajaa kertomaan 

näkemyksiään siitä, missä suomalainen vä-

hittäiskauppa menee, mikä mättää ja mistä 

löytyvät lääkkeet menestyksekkäämpään 

tulevaisuuteen. Halusimme tuoda esiin 

myös kaupan oman näkökulman edelleen 

tarpeelliseen digitalisaatiokeskusteluun.  

 Katsaus tarjoaa kaupan toimialasta 

kiinnostuneille ajankohtaisen kurkistuk-

sen suomalaisen vähittäiskaupan päättäjiä 

askarruttaviin asioihin. Samalla otetaan 

kantaa siihen, mitkä ovat tarvittavat tekijät 

pienen maamme kauppaketjujen ja kauppi-

aiden menestymiseen myös tulevaisuudessa.  

 Kaupan tulevaisuus on kiehtova sekoitus 

uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palvelui-

ta yhdistettynä niihin perusasioihin, jotka 

ovat olleet tärkeitä kaupalle kautta aikojen. 

Kauppa on ihmissuhteiden varassa tapahtuvaa 

liiketoimintaa, jossa ihminen on keskiössä. 

Oli sitten kyse asiakkaasta tai kaupan omasta 

henkilöstöstä, ihmiset ovat kaupan tulevaisuus. 

Eläköön suomalainen kauppa ja sen osaajat!
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K
otimaisen kaupan tila on pu-

huttanut paljon parin viimeisen 

vuoden aikana sekä mediassa 

että kaupan alan sisällä. Kau-

pan yleiskuvaa ovat värittäneet uutisoinnit 

heikoista myynninkehityksistä sekä yhteis-

toiminta-neuvotteluista, ja verkkokauppaa 

Amazon edellä on osoiteltu syypääksi kau-

pan ongelmiin. Onko suomalainen kauppa krii-

sissä? Mitkä asiat johtajia nyt puhututtavat? 

 

VÄHITTÄIS- 
KAUPPA  
SUOMESSA:  
NYKYTILA 

Eihän kauppa voi elää missään 

tyhjiössä. Jos kansallisesti miettii 

tätä koko meidän maan nykytilaa - 

tietysti se asettaa omat haasteensa 

ja merkityksensä kaupankin 

hyvinvointiin.

TALOUDEN ALAMÄKI VAI  
”OMAA TÖPEKSINTÄÄ”? 

Pääosin haastateltavat tunnistavat kaupan ti-

lan joko vaikeaksi tai ainakin haastavaksi. Eräs 

haastateltava osuvasti kuvasi kaupan tilaa pas-

siiviseksi. Nykytilasta puhuttaessa vastaajat 

korostivat, että vähittäiskauppa ei toimi yh-

teiskunnallisessa tyhjiössä. Kun kansainvälinen 

talous koki yhden lähihistoriansa vakavimmista 
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talouskriiseistä vuodesta 2008 alkaen, oli sillä 

luonnollisesti voimakas vaikutus kaupankäyn-

tiin myös Suomessa.

 Suomessa kauppa kärsi selvästi vuoden 

2008 talouskriisistä, mutta siitä myös näytet-

tiin toipuvan melko nopeasti. Vuosina 2010 - 

2012 monien kaupan yhtiöiden liiketoiminta 

elpyi. Tämä johti orastavaan uskoon tulevai-

suuden valoisimmista näkymistä ja samalla 

myös uusiin investointeihin. Suomen talous 

ja kauppa siinä sivussa ajautuivat kuitenkin 

takaisin laskusuuntaan ja keskustelu kaupan 

tilasta kääntyi poikkeuksellisen negatiiviseksi 

kesällä 2013. Verkkokauppa leimattiin yhdek-

si kaupan ongelmien perimmäisistä syistä. 

 Negatiivinen kierre, joka lähti kesän 2013 

aikana liikkeelle huonoista myyntiluvuista ja 

niiden innoittamasta julkisesta keskustelus-

ta, on saanut useat yritykset turvautumaan 

yt-neuvotteluihin ja tehostamispainotteiset 

näkökulmat ovat dominoineet keskustelua 

kaupan kehityksestä.

 

ESTEITÄ RADALLA – 
RAKENNEMUUTOKSESTA VENÄJÄN 
KAUPAN VÄHENEMISEEN

”
Kyllähän Suomen tilanne on poikkeuksellisen 

huono tällä hetkellä. Luulen, että kaupan 

perimmäinen ongelma on se, että kukaan 

ei osannut varautua näin dramaattiseen 

pitkäaikaiseen kriisiin, joka tästä syntyi. 

Tämä koskee varmaan montaa muutakin 

elinkeinoa kuin vain kauppaa.
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”
Meillähän oli valtava usko siihen, että tästä 

Venäjän kumppanuudesta on rakennettavis-

sa taloudelle hyvä pohja, ja että me olemme 

jotenkin etunojassa rakentamassa sitä.

  

Tätä tutkimusta varten haastatellut kaupan 

alan ammattilaiset olivat pitkälti yksimiel-

isiä siitä, että kaupan yleistä kehitystä tai 

kehittymättömyyttä pohdittaessa yleinen 

kansantalouden kehitys on usein sivuutet-

tu liian yliolkaisesti. Yksittäisten seikkojen 

syyttäminen ei anna todellista näkymää 

kaupan vaikeuksiin.  Kyse on monen tekijän 

yhteisvaikutuksesta. 

 Maan talous sekä sen monet perinteiset 

teollisuuden tukijalat olivat kyseisinä vuosi-

na merkittävän murroksen keskellä. Nokian 

matkapuhelinliiketoiminnan alasajo sekä 

metsäteollisuuden rakennemuutos johtivat 

suomalaisten pienempien kaupunkiseutujen 

kuihtumiseen. Tällä on ollut suora vaikutus 

kuluttajien ostovoimaan, ja sitä kautta kaupan 

toimintamahdollisuuksiin kyseisillä alueilla. 

Kauppa on usein viimeisiä yrityksiä, jotka 

poistuvat kuihtuvalta alueelta. 

 Yleinen negatiivinen talouskeskustelu 

heijastui kauppaan kuluttajien luottamuk-

sen heikentymisenä ja kulutuksen vähenty-

misenä. Hinnan merkitys on korostunut. Eräs 

haastateltava kiteytti asian niin, että ennen 

ihmiset ostivat nelikerroksista vessapaperia, 

kun nyt tyydytään kolmekerroksiseen.

 Oman mausteensa soppaan on tarjon-

nut Venäjän talouden lasku. Venäjän kasvun 

varaan oli kotimaisessa teollisuudessa, kaup-

pa mukaan luettuna, laskettu paljon. Tähän 

hinta-keskustelun, rakennemuutosten ja 

talousvaikeuksien värittämään markkinaan 

ajoittui myös verkkokaupan uusi orastava 

nousu. Vain harva haastateltavista oli pys-

tynyt ennakoimaan rakennemuutosten vo-

imakkuutta. Mitä olisi voitu tehdä toisin? 
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JUHLIEN JÄLKEINEN KRAPULA 

”
2000-luvulla meillä oli voimakkaita kulu-

tuksen kasvuvuosia ja vielä vuonna 2008 

saatiin palkankorotuksien myötä ostovoi-

man kasvua. Nyt niistä on päällä krapula. 

Yrityksien kustannusrakenteet nousivat, 

kaikki siirsivät kustannuksia hintoihin, ja 

kun kuluttaja ei enää yhtäkkiä ollutkaan 

kykeneväinen maksamaan, niin sitten kaikki 

sopeuttavat rakenteita.

”
Huonompikin (heikko hinta-laatusuhde) 

toiminta kantaa, kun markkinat kasvavat. 

Kun veden pinta laskee, niin kivet tulevat 

esiin ja laivan pohja kolisee.

2000-luvun alku aina vuoden 2008 talouskrii-

siin saakka oli suotuisan markkinakehityksen 

aikaa. Moni haastateltava korosti kurinal-

aisen kasvun merkitystä hyvinä aikoina. Kun 

liiketoiminta kehittyy suotuisasti markki-

noiden vetämänä, monet keskinkertaiset, 

jopa huonotkin päätökset menevät läpi. Tämä 

voi kerryttää liiketoimintaan tehottomuutta 

ja vääriä rakenteita, joita huonojen vuosien 

tullessa joudutaan karsimaan. 

KULUTUKSEN  
JAKAANTUMINEN JATKUU

”
Hinta on selvästi korostunut. Samanaikaisesti 

suosiotaan nostavat erilaiset superfoodit ja 

proteiinipitoiset ruoat, joiden hinta voi olla mo-

ninkertainen tavallisiin tuotteisiin verrattuna.

 

Yleinen negatiivinen yhteiskunnallinen kes-

kustelu on luonut lamamoodin, jossa ihmiset 

miettivät kuluttamispäätöksiään tavallista 

pidempään ja ovat normaalia varovaisempia. 

Samanaikaisesti kulutus kuitenkin jakautuu 

vahvasti – monien erikoistuotteiden suosio 

kasvaa. Tämä näkyy kansainvälisesti esimerkik-

si kalliimpien luksustuotteiden myynnin vah-

vana kehityksenä sekä halpaketjujen kasvuna. 

Kotimaassa tämä näkyy korostetusti ruokakau-

passa, jossa taloustilanteesta johtuen keskus-

telussa korostuu hinta. Ruuassa hinta ei kuiten-

kaan ole ainoa tekijä, vaan monille kuluttajille 

myös muut asiat ja arvot - kuten hyvä palvelu ja 

tuotteiden vastuullisuus - merkitsevät entistä 

enemmän. Kaupan ketjujen suuri haaste onkin 

palvella samaan aikaan koko kansaa. 

LISÄÄ KESKUSTELUA!

”
Varmasti olisi pitänyt enemmän olla muka-

na keskustelussa. Se voi johtua siitä, että 

itseluottamus ei ole ollut kauhean korkealla. 

Media on voimakkaasti vetänyt viestiä, että 

tämähän nyt on täysin päivän selvää, että 

ollaan myöhästytty ja kaikki tehty väärin. Ei 

ehkä ole löytynyt niitä, jotka olisivat lähteneet 

voimakkaasti puolustamaan tätä käsitystä.

Silmiinpistävää kaupan alan vaikeuksista kes-

kusteltaessa on ollut se, että keskustelua ovat 

pitkälti käyneet muut kuin kauppa itse. Moni 

haastateltava totesikin, että olisi kaupan etu 

nousta puolustamaan itseään ja myös kertoa 

vuolaammin hyvistä uutisista ja kehityshank-

keista. Vaikka kaupan alalla on paljon tietoa, 

näkemystä ja ymmärrystä, ei sitä ole haluttu 

tai uskallettu jakaa julkisessa keskustelussa. 

Se on ollut omiaan luomaan väärää mielikuvaa 

passiivisesta ja näköalattomasta kaupan tilasta.

 Vaikka kaupan isojen yhtiöiden, kuten 

SOK:n, Keskon ja Stockmannin kehitys hal-

litseekin mediakeskustelua, on kaupan alalla 

myös paljon muita yhtiöitä. Yhtiöt, joilla menee 

hyvin huonossakin taloustilanteessa ovat tur-

han usein jääneet alan suurempien yritysten 

negatiivisten uutisten varjoon. 

CASE HALPUUTTAMINEN

”
Hintakeskustelu on minun mielestä nostanut 

kaupan alan tunnettuutta paljon, myös huo-

nossa mielessä, mutta myös hyvässä mielessä.

Kuluttajien luottamuksen kasvattaminen 

nähdään tärkeänä koko kaupan toimialalle. 

Haastatteluissa nousi esiin useamman kerran 

yksi esimerkki, joka on onnistunut kääntämään 

keskustelun pois synkistä talousluvuista: ruuan 

hintakeskustelu ja case halpuuttaminen.

 S-ryhmän aloittaman ’halpuutta-

miskampanjan’ markkinoinnillista toteutu-

sta kiiteltiin haastatteluissa varsin laajasti. 

Hintakeskustelu itsessään todettiin hyvin 

vaikeaksi ja monitahoiseksi aiheeksi, jonka 

sisäistäminen oli mediallekin hyvin vaikeaa. 

Halpuuttamis-teema nosti kaupan takaisin 

julkiseen keskusteluun ja aiheen ihmisten 

huulille. Ruokakaupan puolella erityisesti kak-

si suurta ketjuamme saivat aikaa aktiivista 

keskustelua, kun Kesko otti kantaa halpuut-

tamiseen ja tuli esille omalla vastineellaan.

”
Olipa kyseessä sitten ’halpuuttaminen’ 

S-ryhmän puolelta tai K-ryhmän puolelta, 

niin tämän tyyppistä arvokeskustelua on 

hyvä käydä. Se pitää tietyllä tavalla kulut-

tajan hereillä, että mitä vaihtoehdot ovat.
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KIVIJALKAKAUPPA  
JA VERKKOKAUPPA  
– YHDESSÄ VAHVEMMAT

”
Meillähän on paljon yrityksiä, jotka kasva-

vat: esimerkiksi Tokmanni, Claes Ohlson 

ja Motonet.

Moni haastateltavista koki, että vaikeassa 

tilanteessa menestyneistä on kirjoitettu ja 

pidetty melua paljon kriisiyhtiöitä vähem-

män. Edellä mainittujen lisäksi muun muassa 

Verkkokauppa.com, Hong Kong, Gigantti ja 

Lidl ovat kasvaneet vaikeasta taloustilanteesta 

huolimatta. Eräs silmiinpistävimmistä näitä 

yrityksiä yhdistävistä asioista on niiden 

kunkin vahva läsnäolo ns. kivijalkakaupas-

sa. Nimestään huolimatta Verkkokauppa.

comillakin on kolme merkittävää myymälää 

verkkoliiketoiminnan lisäksi.

 Monet menestyjistä ovat satsanneet vah-

vasti kivijalkatoiminnan lisäksi verkkokaup-

paan. Yhdysvalloissa verkkokaupan on tilastoitu 

edustavan tällä hetkellä 6,7 prosenttia kaikesta 

kaupasta. On arvioitu, että puolet verkkokaupas-

ta tapahtuu perinteisten ketjujen kanssa, jotka 

operoivat sekä myymälöitä että verkkokaup-

paa. Verkkokaupan toinen puolikas syntyy vain 

verkossa toimivista yrityksistä. Verkkokauppa 

nähdään siis turhan usein uhkana tai syntypuk-

kina perinteisen kaupan vaikeuksille. Uhkien 

sijasta verkkokauppa tarjoaa kaupalle merkit-

täviä mahdollisuuksia palvella asiakkaita parem-

min, ja tarjota heille enemmän oleellisempaa 

tietoa ostopäätösten tueksi. 

”
Verkko mahdollistaa meillä kuluttajan kans-

sa kommunikoinnin seitsemänä päivänä vii-

kossa, ja toimitukset kaikkialle Suomeen. 

Meille tämä on pelkästään mahdollisuus.

Verkkokauppa on mahdollisuus eikä uhka. Koko meidän lehdistökin 

käsittelee sitä uhkana, vaikka sehän on kaupalle mahdollisuus.

– Ir mel i  R y tk ön e n,  G i g a n tt i
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KAUPAN  
KANSAIN- 
VÄLISTYMINEN  
– MISSÄ SE  
LUURAA?

Ruotsalaisessa menestysmallissa he skaalaavat 

liiketoimintaa ulos. Tässä ei ole tapahtunut Suomessa 

merkittävästi muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Ja onko se huolestuttavaa? Onhan se vähän.
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K
ansainvälisten ketjujen tulo Suo-

meen sekä kilpailukentän kan-

sainvälistyminen verkkokaupan 

muodossa ovat kaupan alan 

merkittäviä trendejä.  Siinä missä Ruotsissa 

kaupan alan yhtiöt ovat lähteneet kansainvälis-

tymään IKEAn ja H&M:n johdolla, ei Suomesta 

ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

kansainvälistytty lähialuetta kauemmas. Meillä 

ei ole osattu tai haluttu rakentaa samalla lailla 

vahvoja konsepteja, joita olisi ruotsalaisten 

tapaan kopioitu tehokkaasti ulkomaille. Miksi 

näin? Mitä suomalaisten kaupan toimijoiden 

pitäisi tehdä toisin?

IHAILEVIA KATSEITA NAAPURIIN

”
Meillä ei ole Suomessa kaupallista kulttuu-

ria, meillä on teollinen kulttuuri. Teollinen 

kulttuuri on ollut kansainvälinen jo ammoi-

sista ajoista lähtien, mutta vähittäiskaupan 

kulttuuri ei ole koskaan ollut kansainvälinen.

Tutkimuksen haastateltavat tunnistivat sel-

keästi kotimaisen kaupan nihkeän kansain-

välistymisen suhteessa naapurimaihin. Sa-

manaikaisesti on hyvä muistaa, että Ruotsi on 

kaupan kansainvälistymisessä poikkeus koko 

maailman tasolla. Ei liene toista maata, jolla 

olisi väkilukuun suhteutettuna yhtä monta 

menestynyttä kaupan yritystä. Siinä missä 

suomalaiset metsä- tai teknologiateollisuu-

den yhtiöt ovat jo kauan myyneet tuotteitaan 

maailmalla, ei kauppa ole lähtenyt vastaavaan 

toimintaan. Tämän syyksi on nähty suoma-

laisen kaupan kulttuuri, jossa kotimaisuus ja 

kotimaakeskeisyys ovat olleet valloillaan.

 Lähes kaikki haastateltavat kaipasivat 

kaupan yrityksiltä rohkeutta lähteä kokeile-

maan siipiään myös ulkomailla. Laajentumista 

ulkomaille pienin askelin verrattiin laajentumi-

seen Suomessa. Kun yrityksillä on jotain aidosti 

erilaista tarjottavaa, kannattaa sitä tarjota myös 

Suomen ulkopuolelle. 

 Kansainvälistymisen osalta on hyvä muis-

taa, että se tapahtuu useimmiten tapahtuu sa-

moilla vahvuuksilla kuin kotimarkkinankin me-

nestys. Digitaalisten kanavien osalta puhutaan, 

että kauppa verkossa on rajatonta ja riittää, että 

sivusto avataan eri kielille. Tämä on kuitenkin 

kaukana todellisuudesta.

”
Sitä verkkoa lasketaan väärin, että siellä on 

rajaton mahdollisuus kohdata. No ei todella-

kaan ole. Jotta saat sieltä verkosta sen virran 

kiinni, niin on pitänyt joko laittaa rahaa tai 

aiheuttaa jotain meteliä, että nouset esille.

Logistiikkayhtiö DHL:n teettämän ”Conne-

ctedness Index” -raportin mukaan maailman 

verkkoliikenteestä 17 prosenttia ylittää maiden 

rajat. Verkkokauppayhtiö eBay puolestaan ra-

portoi viime vuonna, että 75 prosenttia kaikesta 

kaupasta tapahtuu 17 mailin säteellä ihmisen 

kodista. Verkkokauppa, kuten kauppa perintei-

sestikin, on verraten paikallista.

VAHVA KONSEPTI 
 AVAINASEMASSA 

”
Esimerkiksi Motonet on hyvä esimerkki me-

nestyneestä suomalaisista ketjusta. Erittäin 

selkeä ja yksinkertainen konsepti perustuu 

siihen, että niillä on erittäin hyvä valikoima, 

laadukkaat brändituotteet, hinta kohdallaan 

ja myymälät siellä missä asiakkaat asioivat. 

Ja hyvin menee.

”
Pitääkö aina kehittää jotain uutta, ja kehit-

tyä uuteen suuntaan, vai voiko menneestä 

ottaa hyviä asioita ja soveltaa, hyödyntää 

niitä uudestaan tässä?

Kansainvälistymisessä merkittävinä tekijöinä 

nähtiin konseptin kirkkaus, ajanhenkisyys sekä 

suoraviivaisuus. Oli sitten kyseessä H&M, Zara, 

Ikea, Gigantti, XXL, Lidl tai Starbucks, niistä 

jokainen toteuttaa kaupan perusteita erin-

omaisesti oman, johdonmukaisen ja vahvan 

konseptinsa alla.

 Konseptointi ja johdonmukaisuus ovat-

kin keskeisen tärkeä osa kaupan menestystä 

isommassa mittakaavassa sekä silloin, kun 

suunnitelmissa on laajentuminen kansainvä-

lisille markkinoille.  Tämä on asia, joka kaipaa 

kehittämistä suomalaisten kaupan alan yri-

tysten keskuudessa. 
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TEHOKKUUTTA  
TIIVIISTÄ ARVOKETJUSTA

”
Arvoketjussa tulee olla mahdollisimman 

vähän eri toimijoita. Kun toimijoita on vä-

hän, kyetään laatukuva ja laatutaso mää-

rittämään itse. Ei olla liikenteessä jonkun 

muun ehdoilla.

Kansainvälistyminen on mahdollisuus kaupalle 

kahdella tavalla. Kauppa voi parantaa ostojensa 

hankintavoimaa (mahdollisuus ostaa tuotteita 

halvemmalla) tekemällä kansainvälistä osto-

yhteistyötä. Toisaalta kansainvälistymisen 

perinteinen hyöty tulee uusien markkinoiden 

tuoman myynnin kasvun kautta. Kauppa tar-

vitsee kasvua ylläpitääkseen organisaatiotaan, 

jonka kustannukset kasvavat joka tapauksessa.

 Kaupan alan yrityksien kansainvälistymis-

potentiaalia arvioidessa yksi merkittävimpiä 

seikkoja on se, myykö yritys omia tuotteitaan 

vai onko kyseessä toisen valmistajan tuotteita 

myyvä kauppaketju. Molemmat voivat kansain-

välistyä; jälkimmäiselle se kuitenkin on hanka-

lampaa. Muiden tuotteita myyvän ketjun on 

haastavampaa erottua kohdemaan tarjonnasta. 

Suomessa brändit ovatkin olleet vähittäiskaup-

paa aktiivisempia laajentumisessa ulkomaille.

 Tavaratalokaupassa, jossa myydään saman 

katon alla laajaa valikoimaa tunnettuja brände-

jä, kansainvälistyminen on perinteisesti ollut 

vähäistä. Alalla onkin sanonta, jonka mukaan 

”department stores don’t travel well”. Tässä poik-

keuksen muodostaa Marks & Spencer, joka myy 

tunnettujen brändien sijaan omia tuotteitaan. 

 Moni kansainvälisen kaupan menestyjis-

tä, kuten muotikaupan jättiläiset H&M ja Zara 

tai huonekalukaupan IKEA, myyvät omia tuot-

teitaan. Toisaalta esimerkiksi Gigantti on osoit-

tanut, että muiden brändejä myyvän ketjunkin 

kansainvälistyminen on täysin mahdollista. 

Kyse ei niinkään ollut siitä, kuinka erilainen 

yhtiö on, vaan kuinka paljon paremmin se te-

kee peruasiat kuten ostot, markkinoinnin ja 

logistiikan, ja miten se erottuu markkinassa 

niin digitaalisissa kanavissa kuin perinteisen 

mainonnan avulla.

 

TARVE KANSAINVÄLISELLE  
OSAAMISELLE

”
Eihän meillä raskaan teollisuudenkaan alku-

sysäystä olisi tapahtunut ilman sen aikaisia 

maahanmuuttajia. Nehän olivat ulkomailta 

tulleita: ahlströmit, serlachiukset, fazerit, 

pauligit, stockmannit ja muut.

”
Me ehkä vielä pystyisimme jalostumaan 

siinä, että uskaltaisimme laittaa meidän 

porukkaa kasvamaan myös muualle. Kult-

tuuria imetään läpi ajan. Eli täytyy kasvat-

taa siihen tapaan tehdä. Eihän se hukkaan 

mene, jos joku on kaksi vuotta jossain John 

Lewisissä tekemässä itsellensä uudenlaista 

osaamiskenttää.

Suurin osa haastateltavista kaipasi Suomeen 

lisää kansainvälistä osaamista. Samalla todet-

tiin, ettei ulkomaisten työntekijöiden osuus 

kotimaisissa kaupan yhtiöissä ole tarpeeksi 

korkea. Ulkomaisten työntekijöiden kautta 

yritykset ja työntekijät saisivat monimuotoi-

sempia näkemyksiä ja kokemuksia toimintan-

sa kehittämiseen. Muutama haastateltava toi 

esille myös sen, että nuoremmille sukupolville 

kansainvälisyys on luontevampaa ja ehkä sitä 

kautta kauppakin lähtee tulevaisuudessa ak-

tiivisemmin ulkomaille. 
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Kansainvälisten ketjujen Suomeen tulon 

vaikutukset kotimaisiin kaupan yrityksiin 

ovat herättäneet huolta julkisessa keskuste-

lussa. Haastateltavat näkivät sen kuitenkin 

ainoastaan positiivisena asiana. Mitä enem-

män kilpailua kotimaisessa kaupassa on, 

sitä parempaan kuntoon se kirittää omatkin 

toimijamme. Toki jotkut yritykset kärsivät 

siitä, että paremmat ja ajanmukaisemmat 

konseptit (kotimaiset tai ulkomaiset) syrjäyt-

tävät ne. Siitä huolimatta asiakas on se, joka 

kansainvälistymisestä hyötyy eniten. Ei liene 

sattumaa, että maailman kilpailluin kaupan 

markkina, Englanti, on myös yksi selvästi kil-

pailukykyisimmistä markkinoista - olipa kyse 

sitten perinteisestä kaupasta, digitaalisista 

kanavista tai niiden yhdistelmästä. 

 Monissa haastatteluissa nousi esiin 

ulkomaalaisten kaupan alan ihmisten rekry-

toinnin vaikeus Suomeen. Muut teollisuuden 

alat ovat osoittaneet, että kansainväliselle 

yhtiölle sekin on täysin mahdollista. Yksi esille 

noussut mielenkiintoinen mahdollisuus hen-

kilöstön kansainvälistämisessä koski ihmisten 

lähettämistä ulkomaille töihin. Siinä missä 

esimerkiksi yliopisto-maailmassa tutkijat ovat 

jo kauan viettäneet lyhyempiä tai pidempiä 

aikoja tutkijanvaihdossa ulkomaisissa yliopis-

toissa, voisi kauppakin lähettää työntekijöi-

tään työskentelemään hyviin kansainvälisiin 

yrityksiin. Tätä kautta kansainvälisiä parhaita 

käytäntöjä opittaisiin käytännön tasolla. Kun 

sitä osaamista tuotaisiin Suomeen, hyötyisi 

koko maan kaupan osaaminen uusista tuulista 

ja taidoista.

KILPAILU VIRITTÄÄ KISAKUNTOA

”
Kilpailu, sehän pakottaa meidätkin inno-

voimaan niillä tuotteilla mitä me myydään. 

Kun kansainvälinen kilpailu lisääntyy, me 

joudumme tietysti katsomaan monia meidän 

asioita vähän uudella lailla. Tämä koskee 

erityisesti hankintaa.
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ETEENPÄIN!  
KAUPAN 
TULEVAISUUS JA 
DIGITALISAATIO 
SUOMESSA

K
aupan tulevien vuosien kehi-

tyksestä puhuttaessa moni 

haastateltava korosti, että omia 

tulevaisuuden suunnitelmia ei 

voida enää rakentaa talouden elpymisen va-

raan. Muutama haastateltava esitti huolen, 

että toimiala taantuu perinteisiin keinoihin ny-

kyisen myynnin kiinnipitämiseksi. Kun takana 

on useampi vuosi heikkoa myyntiä eikä edessä 

ole näkymää paremmasta, ovat uuden kehit-

tämiseen liittyvät epävarmuudet merkittäviä.

”
Kyllähän tämä digitalisaatio on ihan selvää, 

kaikkien täytyy siihen joku kanta ottaa. Teki 

sitten liiketoimintaa täysin verkkoon tai ei. 

On selvä, että jos seuraavaa viittä vuotta 

katsoo niin kaikkihan sitä digitaalisuutta 

joutuu tavalla tai toisella miettimään.

Digitalisoituminen vaikuttaa lähes kaikkiin 

kaupan toimintoihin: ostamisesta logistiikkaan 

ja verkkokauppasovelluksista uudenlaiseen asia-

kaspalveluun myymälöissä. Satsaukset digitaali-

siin kanaviin vaativat investointeja uusiin osaa-

misiin ja palveluihin, mutta toisaalta ne voidaan 

nähdä osana normaalia liiketoimintaa, jossa 

yritysten on kyettävä tekemään taloudellista 

tulosta. Päätöksentekoa vaikeuttaa nykyisinä 

huonoina aikoina se, että tulevasta kannatta-

vuudesta on heikosti takeita. Myös kokemuksia 

digitaalisten kanavien kehittämisestä on vielä 

vähän. Millä keinoilla suomalainen kauppa 

löytää menestymisen eväät tulevaisuuteen? 

Mitä tarvitsemme digiaikana menestymiseen?

PERUSTEET KUNNIAAN

”
Minne on perusymmärrys tai perustekemisen 

ajattelu kadonnut?

”
Toki siitä kaupasta valuu pirun paljon ver-

kon puolelle, kun se myyjä ei ole osannut 

hommaansa.

”
Vaikka olisi kuinka hieno sovellus, ei se auta, 

jos saldotiedot ovat päin peetä ja hankinta-

hinta päin peetä, jos kaupan perusprosessi 

ei tue sitä.

Perinteinen pelkkä kivijalka-

kauppa, sen tulevaisuudelle ei 

pidä asettaa hirveitä kasvuo-

dotuksia. On lähdettävä siitä 

todellisuudesta, että monika-

navaisen kaupan ratkaisuilla 

pystytään löytämään uutta 

kilpailukykyä ja kasvua.

Jos ei ole ihan selvää millä aikavälillä 

niille investoinneille saadaan kan-

nattavuutta, niin kyllähän silloin kun 

markkinat eivät kasva, niin päätöksiä 

on hankala tehdä. Sen takia, että ne 

on kalliita, aikaa vieviä ja konkreet-

tisten tulosten näkeminen ei tapahdu 

niin, että se on ensi vuonna sitten jo 

vahvasti plussalla. Kaikki uusi ottaa 

aina aikansa.
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Kaupan myyntikanavien digitalisoitumiselle on annettu 

useita erilaisia nimiä: monikanavaisuus, ylikanavaisuus ja 

kaikkikanavaisuus. Niitä kaikkia yhdistää näkemys kau-

pasta kanavina, vaikka todellisuudessa asiakkaat hakevat 

kaupalta ratkaisuja, palveluja ja kokemuksia, ei kanavia. 

Asiakas haluaa saada ongelmansa ratkaistuksi mahdolli-

simman helposti ja mielellään mahdollisimman nopeasti.

 Monikanavaisuus tuo paljon uusia ulottuvuuksia, 

jotka mahdollistavat hienoja asioita kaupan liiketoimin-

nalle. Hienojen teknologioiden mahdollisuudet jäävät 

kuitenkin hyödyntämättä, jos kaupan perusasiat eivät 

ole kunnossa. Kun kaupan perustoiminnot – hankinta, 

myynti, markkinointi, logistiikka, asiakaspalvelu - ovat 

kunnossa, voi niiden päälle rakentaa uutta liiketoimintaa 

– digitaalistakin. Useat  haastateltavat korostivat, että 

kaupan kasvu-uralle nostamisessa tärkeää on perusteiden 

palauttaminen liiketoiminnan keskiöön. 

 Muutos on varmaa, mutta sen merkitys eri yri-

tysten ja tuoteryhmien välillä vaihtelee suuresti. Suu-

ret yritykset, jotka palvelevat suuria ja monimuotoisia 

asiakasryhmiä, muuttuvat asiakkaidensa tahdissa. Siksi 

kylmäpäisyyden ohella pitkäjänteisyys ja oman historian 

tuntemus ovat tärkeitä ja osin ylenkatsottuja arvoja. 

Vanhoista toimintamalleista pitää osata tunnistaa ja 

hyödyntää parhaat, toimivat ominaisuudet ja kehittää 

uusia toimintoja niiden rinnalle. 

”
Nostaisin isoon rooliin pitkäjänteisyyden ja historian. 

Ne luovat sietokykyä siihen savun määrään mitä oh-

jaamossa kuitenkin on. Meidän tyylisen toimijan etu 

on itse asiassa muuttua hitaammin. Sitä on hirveän 

vaikea sanoa tai kirjoittaa tavoitteeksi.

”
Kun mennään enemmän tuohon monikanavaiseen 

suuntaan, niin meidän täytyy miettiä myös perinteistä 

tekemistä. Jostain pitää osata myös luopua.

”
Jos jokin tuote meillä maksaa 70 euroa ja joku 

toinen myy sitä 40 eurolla, niin sehän kertoo 

heti, että hankinnassa on ongelma. Joku on 

keksinyt jonkun liukkaamman reitin. Tällaisis-

sa tapauksessa välissä on jotain tukkureita tai 

sitten käytössä on väärä tapa ostaa.

”
Pitää tulla ’back to basics’, lähteä siitä, että 

mikä se kysyntä on, kenelle myydään ja onko 

siinä joku vika.

PALVELU ON YKKÖNEN

”
Me kuljemme asiakkaan kumppanina, ja 

pyrimme neuvomaan heitä asiantuntemuk-

sellamme. Näin asiakas todennäköisesti 

luottaa meihin ja sitä kautta myös ostaa 

tuotteitamme.

Kaupan vanhimpia ja varmasti oleellisimpia 

tekijöitä on asiakkaille tarjottava palvelu. 

Vaikka kaikille yrityksille palvelu on tärkeää 

ja sitä pidetään usein strategisena linjauksena, 

on palvelun laatu hyvin vaihtelevaa. Tämä ei 

koske pelkästään kotimaista kauppaa. Yleisesti 

Suomessa on vallalla mielikuva, etteivät suo-

malaiset osaisi palvella – monen haastateltavan 

mielestä perusteettomastikin. 

 Itsepalvelukaupan kehittymisen myö-

tä palvelun määrä on vähentynyt ja tehtäviä 

on siirretty enemmän ja enemmän asiakkaan 

suoritettavaksi. Siitä huolimatta suurin osa 

haastateltavista korosti asiakkaiden edelleen 

arvostavan palvelua ja sen olevan yksi tärkeim-

piä kaupan paikallisia kilpailukykytekijöitä. 

Hyvä palvelu kiteytyy paikallisiin ihmisiin. 

Hyvä asiakaspalvelija kuuntelee ja tuntee asi-

akkaansa ongelmat. Parhaassa tapauksessa 

hän voi asiantuntemuksensa avulla ratkaista 

asiakkaansa pulmat. 

 Ystävällisen kohtaamisen lisäksi palvelu on 

mitä suurimmassa määrin myös asioinnin help-

poutta. Erilaiset kattavat digitaaliset ratkaisut 

voidaan myös nähdä hyvänä palveluna – asiakas 

voi vertailla tuotteita, valita ja tilata hänelle 

sopivimman tuotteen sohvalta poistumatta.

 Asiakkailla on tänä päivänä käsissään 

valtavasti tietoa. Se ei kuitenkaan tarkoita, 

että kaikki asiakkaat joko osaisivat, jaksai-

sivat tai ehtisivät etsiä kaikkea tarvittavaa 

tietoa, saati muodostaa siitä kunnollista mie-

lipidettä ostopäätöksensä tueksi. Ihmiset 

tarvitsevat jatkossakin tahoja, jotka suodat-

tavat ja tarjoavat erilaista tietoa asiakkaalle 

ostopäätöksen helpottamiseksi. Perinteisesti 

tätä on kutsuttu palveluksi. 

”
Se on vähän semmoista höpöpuhetta minun 

mielestä, että ihmiset osaavat nämä jutut. Ei 

ne osaa. Tämä ajattelu on yksi helmasynti. Ne, 

jotka ovat edelläkävijöitä, ne tietävät, ja sitten 

ne kuvittelevat, että kaikki muutkin tietävät.

En ymmärrä sitä ollenkaan.  

Etteikö me osattaisi 

palvelukulttuuria? Palvelua on 

helppo antaa silloin, kun ylärivi 

kasvaa ja bisnes kulkee. Fiilinki 

kaikilla on hyvä. Ilman muuta 

suomalaiset on ihan hyviä 

asiakaspalvelijoita.

– Ha n n u  Pe n tt i lä



2 72 6

MYYMÄLÄT EIVÄT KATOA 

”
The stores did even more. By creating buzz 

and brand awareness they indirectly helped 

boost everything the company did.

– Walter Isaacson, Steve Jobs

”
Riittävä määrä tuotteita, joilla päästään sii-

hen maailmaan sisään. Sen jälkeen alkaakin 

se laajennettu verkkoympäristön valikoima. 

Sieltä pystytään sujuvasti tekemään kaup-

paa asiakkaan kanssa.

Vaikka kaupan uudet digitaaliset kanavat 

mullistavat toimialaa ja tarjoavat uudenlaisia 

liiketoimintamalleja sekä palveluita, ovat myy-

mälät tulevaisuudessakin merkittävä kaupan 

kanava. Runsas 20 vuotta ensimmäisen verk-

kotransaktion jälkeen digitaalisten kanavien 

rooli puhtaina kaupankäynnin kanavina on 

edelleen pienehkö. Sama koskee digitaalisten 

ostotapahtumien määrää suhteessa kaikkiin 

ostotapahtumiin. Edelläkävijämarkkinoista 

Englannissa verkkokaupan osuus on hieman 

yli 11 prosenttia kaikesta kaupasta, Ruotsissa 

vastaava osuus on 6 prosenttia ja Yhdysval-

loissa 6,7 prosenttia. Suuri osa kaupasta siis 

käydään edelleen perinteisesti myymälöiden 

kautta. Yhdysvaltojen osalta konsulttiyhtiö 

AT Kearney on arvioinut, että puolet verkko-

kaupasta tapahtuu ketjujen kanssa, joilla on 

myös myymälöitä. Tämä tarkoittaisi sitä, että 

yli 95 kaupasta tapahtuu monikanavaisten 

ketjujen kanssa. 

 Myymälät toimivat yhtenä tärkeänä mo-

nikanavaisen kaupan muotona, jotka täyden-

tävät digitaalisissa kanavissa tarjottavaa pal-

velua. Yksi monikanavaisen kaupan selkeistä 

edelläkävijöistä, tavarataloketju John Lewis, 

on raportoinut, että heidän asiakkaistaan 

yli 80 prosenttia käyttää myymälöitä jossain 

ostoprosessin vaiheessa. Tämä siitä huoli-

matta, että 33 prosenttia yhtiön myynnistä 

tulee verkon kautta. Yli puolet verkon kautta 

tehdyistä tilauksista noudetaan John Lewisin 

myymälöistä. Parhaimmillaan siis verkko ja 

myymälät tukevat toisiaan ja lisäävät myyntiä 

molemmissa kanavissa.   

”
It’s because shopping is about entertainment. 

It’s about discovery and fun and entering 

this whole different world. As cool as we 

can make the experience online, in-person 

it’s just different.

– Neil Blumenthal, CEO, Warby Parker

Lukuisat verkossa aloittaneet kaupan ketjut, 

kuten Warby Parker, ovat kasvunsa myötä 

huomanneet tarvitsevansa myymälöitä. Myy-

mälät voivat tarjota verkkokauppojen tueksi 

asioita, joita verkossa ei ole tehtävissä. Siinä 

missä myymälöiden sijoittuminen hyville si-

jainneille ihmisten kulkuvirtojen yhteyteen 

takaa hyvän näkyvyyden, on verkon valtavasta 

tarjonnasta erottuminen yksi verkkokaupan 

suurista haasteista. 

 Keskitasoiset tai huonoilla sijainnilla sijait-

sevat myymälät ovat aina olleet alttiita uusien 

konseptien asettamille haasteille. Siinä missä 

verkossa isot valikoimat, nopeus ja palvelu ovat 

tärkeitä, ovat ne tärkeitä myös myymälöissä. 

 
VERKKOVALIKOIMA VS KIVIJALKA

Usein todetaan, että yksikään myymälä ei voi 

vastata verkkokaupan valikoiman kokoon. Ei 

sen todellisuudessa tarvitsekaan. Myymälöiden 

on pystyttävä tarjoamaan asiakkaalle olennai-

nen valikoima. Suurin valikoima ei tarkoita 

parasta valikoimaa. Ruokakaupassa Lidl on 

osoittanut, että huomattavasti pienemmällä-

kin valikoimalla (Lidlin 1 500 tuotetta verrat-

tuna hypermarketin 20 000 tuotteeseen) on 

mahdollista menestyä. Pienempi valikoima 

sopii hyvin Lidlin kaltaiselle toimijalle siinä 

missä hypermarket tarvitsee suuremman va-

likoiman. Näiden vaihtoehtojen kirjo on juuri 

asiakkaan etu. 

 Mitä sitten tarkoittaa oikea valikoima? 

Se riippuu hyvin paljon toimialasta ja ostet-

tavan hyödykkeen luonteesta. Huonekalu-

kaupan valikoimavaatimus on toisenlainen 

kuin ruokakaupan. 

 Joillakin toimialoilla myymälät, kuten 

R-kioski, täyttävät hetkellistä tarvetta, jolloin 

myymälöiden on tarjottava juuri ne tuotteet, 

joita asiakas siinä hetkessä tarvitsee. Joillakin 

aloilla, kuten auto- tai huonekalukaupassa myy-

mälöillä on enemmän esittelevä ja kokeilemaan 

houkutteleva rooli. Varsin usein myymälöiden 

tehtävä on kuitenkin esitellä tuotteita ja tarjota 

asiakkaiden näkökulmasta tärkein valikoima. 

Tätä valikoimaa voidaan täydentää verkon 

kautta. Myymälä-verkosto tulisi mitä enene-

vässä määrin nähdä erinomaisina varastoina, 

joista asiakas voi helposti ja nopeasti noutaa 

tuotteita, joita verkossa on katsottu tai tilattu. 

Myymälät toimivatkin tärkeänä monikana-

vaisen kaupan muotona, jotka täydentävät 

digitaalisissa kanavissa tarjottavaa palvelua.

SHOWROOMING-ILMIÖ  
HAASTAA MYYMÄLÄT

”
Meillä 80 prosenttia asiakkaista käy ensin 

meidän verkossa ja sitten tulee tänne. Mutta 

eikö ole mielenkiintoista, että ne kuitenkin 

tulee tänne? 

”
Jos mietitään nimenomaan verkkokaupan toi-

minnallisuuksia, niin yksi merkittävimmistä 

toiminnoista on painike, jossa lukee missä 

on lähin myymälä. Eli tietyllä tavalla verkko 

ohjaa kyllä kuluttajaa ja kertoo eri vaihtoeh-

dot ja kaikki mahdolliset tekniset tiedot sekä 

arvostelut. Mutta se fyysinen tuote halutaan 

usein vielä lähteä hakemaan myymälästä.
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Myymälöiden tulevaisuuden suuret huolet kes-

kittyivät jokin aika sitten showrooming-ilmiön 

ympärille: Kauppa ilmaisi huolen, että asiak-

kaat käyvät myymälöissä vain katsomassa ja 

kokeilemassa tuotteita, jonka jälkeen samat 

tuotteet tilataan kilpailijalta verkosta. Viime 

aikoina huoli on alkanut hälventymään, kun 

perinteinen kauppa on kuronut umpeen hin-

taeroa johtavien verkkokauppojen kanssa. On 

havaittu, että todellisuudessa asiakkaat me-

nevät ensin verkosta hakemaan tietoa ja sen 

jälkeen usein ostavat tuotteet myymälöistä. 

 Mikäli kauppa ei ole kilpailukykyinen, ha-

kee asiakas haluamansa tuotteen muualta. Tämä 

koskee sekä verkkokauppaa että myymälöitä.

KAUPANKÄYNNIN 
KOKEMUKSELLISUUS JA 
ELÄMYKSELLISYYS

”
Tesco is the science of retail;  

John Lewis is the art of retail.

– Andy Street, toimitusjohtaja,  

   John Lewis

Moni haastateltavista nosti esiin kaupan-

käynnin kokemuksellisuuden tärkeyden. 

Elämyksellisyys on ollut vähittäiskaupassa 

tärkeää jo 1800-luvun puolivälistä tavarata-

lojen yleistymisen jälkeen. 

 Kaupan digitaalisten kanavien kehittä-

misessä tehokkuus, suoraviivaisuus ja nopeus, 

voisi sanoa jopa tylsyys, ovat olleet silmiinpis-

täviä. Amazon on määritellyt pitkälti miten 

verkkokauppa mielletään. Amazonin johdossa 

on alusta asti ollut paljon Walmartin entistä 

johtoa. Tämä on johtanut yhtiön kehittämään 

verkkokauppaansa teknologia, tehokkuus ja 

logistiikka edellä. Verkkokaupasta on muo-

toutunut kehittyneempi ja tehokkaampi ver-

sio postimyynti-liiketoiminnasta.

 Amazonin tai Tescon kaltainen tehok-

kuudella, logistiikalla ja hinnalla ratsastava 

toiminta on aina luonut kaupan suuria yh-

tiöitä. Toisaalta kauppaan liittyy aina myös 

tunteita ja kokemuksia. Myymälöiden kol-

miulotteisuus tilana ja eri aistien parempi 

hyödyntäminen ovat suuria mahdollisuuksia, 

joita myös Suomessa kannattaisi pohtia ja 

hyödyntää enemmän. 

 Kauppa elää tapahtumista ja myymälä tu-

lisikin nähdä erään haastateltavan sanoin ”näyt-

tämönä”. Kauppa on näyttämö, jossa asiakkaat 

saavat kokea tuotteita ja niiden käyttötarkoi-

tuksia; näyttämö, jossa henkilökunta auttaa ih-

misiä ratkaisemaan arjen isompia ja pienempiä 

ongelmia. Lisäksi kauppa on näyttämö, jossa 

kaupan esimiehet näyttävät henkilökunnalle 

mallia asiakkaiden palvelemisessa. Tällä esi-

merkillä on hyvin suuri rooli henkilökunnan 

jaksamiseen sekä mielenkiinnon ylläpitämiseen 

hyvää palveluasennetta kohtaan. 

ASIAKASUSKOLLISUUTTA ETSIMÄSSÄ 
– MYÖS VERKOSSA

”
Jotta voimme toimia digitaalisesti, niin ku-

luttajalla pitää olla luottamus meihin. Jotta 

voimme ansaita sen luottamuksen, kulutta-

jalla pitää olla mahdollisuus kohdata meidät 

monen eri kanavan kautta. Hänen tulee myös 

kokea myös, että lopputuotteen laatu ja hinta 

ovat aina uskottavia ja luotettavia. Ja kyl-

lähän digitaalisuus tuo meille sen että, me 

ollaan helpommin asiakkaan saavutettavissa.

”
Se yhdistelmä, että 1 + 1 = 3. Eri kanavat tu-

kevat toisiaan ja se monikanavainen asiakas 

käyttää enemmän rahaa yli kanavien, hakee 

inspiraatiota jommasta kummasta ja suo-

rittaa ostotapahtuman jompaan kumpaan.

Monikanavaisen kaupan vahvuus piilee siinä 

johdonmukaisuudessa, miten samanlaisena 

asiakas kohtaa kaupan useissa eri kohtaamis-

pisteissä. Mitä enemmän näitä kohtaamispis-

teitä on, sitä enemmän asiakas viettää aikaa 

kaupan parissa. Kun nämä kohtaamiset sujuvat 

hyvin ja tunnistettavasti, johtaa se kasvavaan 

asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta asiakas-

uskollisuuden kasvuun. 

 Johdonmukaisuuden keskeinen merkitys 

kaupalle kiteytyy sanaan luottamus. Kaupas-

sa on pohjimmiltaan kyse siitä, että asiakas 

luottaa kauppaan, sen tuotteisiin, palvelui-

hin ja viesteihin. Luottamus rakentuu, kun 

kaikki kohtaamispisteet kaupan kanssa ovat 

johdonmukaisia ja asiakas huomaa, että hän voi 

luottaa saavansa kaupalta yhtä hyvää palvelua 

eri tilanteissa ja kanavissa. 

 Myymäläliiketoiminnassa on aina tie-

detty, että asiakas täytyy saada viihtymään ja 

viettämään aikaa kaupan parissa. Asiakasus-

kollisuus korostuu entisestään digitaalisessa 

kaupassa, jossa läpinäkyvyys on suurta ja vaih-

taminen helppoa. Esimerkiksi asiakasohjel-

ma Amazon Prime on koko yhtiön strategian 

ytimessä. Yhdysvalloissa on laajalti raportoitu 

kuinka paljon enemmän rahaa Amazon Prime 

asiakkaat käyttävät muihin asiakkaisiin verrat-

tuna. Useat monikanavaiset kaupan yritykset 

ovat myös kertoneet, että ne asiakkaat, jotka 

käyttävät useita saman ketjun kanavia, ovat 

selvästi tuottoisimpia asiakkaita. Muun muas-

sa tavaratalo-yhtiö John Lewis on kertonut, 

että heidän tuottoisin 5 prosenttia asiakkaista 
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tuottaa yhtiölle 50 prosenttia sen voitoista. 

Ongelmaksi muodostuu se, että tuo 5 prosentin 

ryhmä vaihtuu vuosittain. 

 Digitaalisuuden myötä kanta-asiakasoh-

jelmiin on saatu paljon arvokasta lisätietoa 

asiakkaiden käyttäytymisestä. Tähän asti tieto 

asiakkaista on ollut lähinnä kaupan omassa 

tiedossa ja parantanut kaupan omaa toimintaa. 

Digitaalisuuden myötä tietoa on mahdollista 

jakaa myös asiakkaalle. 

MOBIILI OSANA  
MONIKANAVAISTA KAUPPAA

”
Mobiili pitäisi ymmärtää mobiliteettinä eikä 

mobiilina, siis laitteena. Se kruunaa asia-

kasrajapinnan digitalisaation oleellisimman 

asian eli läsnäolon, sillä mobiilia voi käyttää 

missä vain.

Kauppa on aina halunnut olla siellä missä asia-

kaskin on. Perinteisesti tämä on tarkoittanut, 

ja tarkoittaa jatkossakin, sijoittumista sinne, 

missä asiakkaat liikkuvat – olipa kyse sitten 

isoista kulkuväylistä tai kaupunkien keskus-

toista. Asiakkaan luona oleminen saa aivan 

uusia ulottuvuuksia mobiili-laitteiden myötä. 

 Mobiililaite on käyttäjälleen henkilökoh-

tainen ja kulkee mukana miltei aina. Mobiili 

toimii henkilökohtaisena siltana digitaalisen 

ja perinteisen kaupan kanavien välillä. Moni 

kaupan yhtiö maailmalla on kertonut, että 

yli puolet sen verkkoliikenteestä tapahtuu jo 

mobiilin kautta. Tästä liikenteestä iso osa kui-

tenkin on tiedon hakua. Muun muassa Tesco 

on kertonut, että heidän mobiililiikenteestään 

80 prosenttia ei johda ostoon (non-transac-

tional). Mobiilin osuus digitaalisten kanavien 

myynnistä vaihtelee paljon. Usein mobiilin 

osuus kokonaismyynnistä asettuu 15 - 30 

prosentin tuntumaan.

 Liikkuvuuden myötä mobiili tuo mah-

dollisuuksia tarjota ominaisuuksia, joita muut 

digikanavat eivät voi tarjota. Koska mobiili 

kulkee mukana, ovat mobiilista haettava tieto 

ja sieltä tarjottavat palvelut usein paikkasi-

donnaisia. Mobiilista asiakkaat hakevat tietoa 

siitä missä on lähin myymälä, onko se auki tai 

onko tiettyä tuotetta saatavilla myymälästä. 

Mobiili siis johdattaa asiakkaat asioimaan itse 

myymälässä. Tämä koskee niin asiakkaita ylei-

sesti, kuten myös nuoria - millenniaaleiksi 

tai diginatiiveiksi kutsuttuja - asiakasryhmiä. 

Mobiilikanavan mittamiselle tämä asettaa mo-

nenlaisia haasteita.

”
Meillä ainakin on paljon parannettavaa sii-

nä, miten asiat mitataan ja mitä mittausten 

pohjalta tehdään.

”
Verkkokauppiaan kannalta puhelimella os-

taminen on sataprosenttisesti eri asia kuin 

tabletilla ostaminen. Se on yksi isoimpia 

virheitä mitä tehdään, että tabletti pistetään 

kaikissa tunnusluvuissa samaan ja se menee 

pieleen ihan joka paikassa. Meilläkin kaikki 

avaintunnusluvut ovat tabletissa lähes yhtä 

hyviä kuin desktopissa.

Laitteiden pienen koon vuoksi mobiilimaail-

massa sisällön ja toimintojen rajaus on entistä 

tärkeämpää. Isompi kysymys kuin se, mitä 

kaikkia palveluita tai ominaisuuksia mobiilissa 

tarjotaan, on se mitä siellä ei tarjota.

Hintojen vertailu/tarkastaminen

Alennusten selailu

Arvostelujen lukeminen

Tuotetietojen lukeminen

Tuotteen saatavuuden tarkastaminen

Ostaminen

Brändin verkkosivuston selaaminen

Milleniaalien ostamiseen liittyvät suosituimmat toiminnot © eMarketer
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”
Yksittäiset toiminnallisuudet eri tilantei-

siin on se kaikista hankalin asia. Kuluttajat 

tietenkin haluaisivat kaikki ominaisuudet 

kaikkialla ja kuitenkin kun sovelluksia teh-

dään, niin siellä on vain rajallinen määrä 

tilaa tehdä ja näyttää asioita.

”
Mikä on se sopiva ominaisuussetti niin, että 

se on riittävän helppo ja että se palvelee niitä 

kuluttajan tärkeimpiä käyttötarkoituksia.

VERKKOKAUPAN PAIKALLISUUS JA 
VIIMEISEN MAILIN ONGELMA
 

”
Tavarakaupassa se ongelma on tämä tavara. 

On helppo tehdä tilaus, mutta sitten kun 

rupeat kuskaamaan sitä edes takaisin ja ke-

räilemään yksi kerrallaan, niin se on kallista.

Puhdas verkkokauppa ja kotiinkuljetus ovat 

kehittyneet verraten hitaasti. Tämän taustalla 

on lukuisia syitä, joista yksi merkittävimmistä 

lienee niin sanottu viimeisen mailin ongelma, 

jolla viitataan kuljetuskustannusten kalleuteen 

kaupasta kuluttajan kotiin. Siinä missä musii-

kin, elokuvien tai pankkiliiketoiminnan osalta 

itse tuote on digitoitunut, tavarakaupassa haas-

teena on itse fyysinen tuote. Kotiinkuljetuksen 

kallis hinta oli yksi merkittävä syy IT-kuplan 

puhkeamiseen vuosituhannen vaihteessa ja se 

on säilynyt logistisesti isona ja kalliina haas-

teena kaupalle vielä nykyisinkin.

 Korkeiden kuljetuskustannusten sel-

keimpänä esimerkkinä toimii verkkokaupan 

jättiläinen Amazon. Vuonna 2011 yhtiön 

kuljetuskustannukset olivat 3 989 miljoonaa 

dollaria. Kahdessa vuodessa vuoteen 2013 

mennessä kustannukset olivat kasvaneet 66 

prosenttia peräti 6 635 miljoonaan dollariin. 

Samaan aikaan kuljetuksista perityt kustan-

nukset kaksinkertaistuivat 3 097 miljoonaan 

dollariin vuonna 2013. Kun Amazonin mak-

samista kuljetuskustannuksista vähennetään 

tulot, jää yhtiön nettokuljetuskustannukseksi 

3 538 miljoonaa. Kuljetuskustannukset edus-

tavat 8,9 prosenttia yhtiön myynnistä. Ei siis 

ihme, että yhtiö niin aktiivisesti pyrkii kehittä-

mään ratkaisuja viimeisen mailin kustannusten 

leikkaamiseen esimerkiksi lentävien kopterien 

muodossa. Tähän liittyen Amazon nosti viime 

vuonna Prime-asiakkuusohjelmansa vuosimaksua 79:stä 99:ään dollariin. Lisäksi hiljattain yhtiö 

ilmoitti Englannissa nostavansa ilmaiseen kuljetukseen oikeuttavan ostoksen alarajaa 10:sta 

20:een puntaan. Ostosten alaraja ilmaista kuljetusta varten otettiin käyttöön vuonna 2013.

Amazon on valtava yritys, joka on hionut 

logistiset operaationsa huipputasolle. Tästä 

huolimatta  kuljetuskustannusten suuri osuus 

myynnistä on iso haaste, jonka parissa verk-

kokaupan toimijat edelleen painivat. Verkko-

kaupan taloudellinen haaste muodostuu siitä, 

että verkkokaupassa kauppa ottaa takaisin 

ne kaksi vaihetta, jotka itsepalvelukaupan 

yleistyminen toisen maailmansodan jälkeen 

siirsi kuluttajan vastuulle: ostosten keräilyn 

ja kotiinkuljetuksen.

SYRJÄYTTÄÄKÖ NOUTO 
KOTIINKULJETUKSEN?JA VIIMEISEN 
MAILIN ONGELMA

”
Uskon noutomyyntiin muutamasta 

syystä. Se on helpompi tehdä, siitä jää 

pois juuri se ’last mile’. Se on konseptina 

helpompi ja kuluttajan hyöty on 

kumminkin merkittävä. Ei niin, etteikö 

kotiinkuljetuksen kuluttajahyöty olisi 

vielä isompi, mutta se yhtälö on helpompi 

noutomyynnin kannalta.

Teknologisissa innovaatioissa voittavaksi 

malliksi harvemmin valikoituu kaikista paras 

tai teknologisesti edistynein malli. Yleensä 

voittava malli on kompromissi. Tilaa ja nouda 

-malli on juuri tätä. 

 Kotiinkuljetuksen raskaat kulut ovat 

yksi keskeisistä syistä miksi ruokakauppa 

on siirtynyt hyvin hitaasti verkkoon. 

Kotiinkuljetuksen raskaan kulurakenteen 

johdosta maailmalla on yleistynyt Ranskasta 

alkunsa saanut tilaa ja nouda -malli (click 

and collect). Malli on kasvanut vahvasti läpi 

Euroopan ja konsulttiyhtiö OC&C ennustaa, 

5 %

1250 USD
3 %
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13 % 5000 USD

0 %

10 %
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Kuljetuskustannusten osuus (%) myynnistä Nettokuljetuskustannukset (miljoonaa dollaria)
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että vuoden 2015 aikana verkosta tilatut ja 

myymälästä noudetut ostokset ohittavat 

kotiin kuljetettujen ostosten määrän. 

Konsulttiyhtiö Planet Retail puolestaan ennusti 

viime vuonna, että nouto-mallia käyttävien 

verkkoasiakkaiden määrä kasvaa viime vuoden 

35 prosentista 76 prosenttiin vuoteen 2017 

mennessä. Tutkimusyhtiö eMarketerin mukaan 

kuljetuksen halpa hinta tai ilmaisuus, helppous 

sekä nopeus ovat keskeisiä syitä sille, miksi 

asiakkaat valitsevat tilaa ja nouda -mallin. 

 Englannissa moni toimija on 

raportoinut merkittävistä kasvulukemista 

tilausten noutamisessa. Muun muassa 

päivittäistavaraketju Tesco on kertonut, 

että heidän käyttötavaroidensa (non-food) 

verkkotilauksista jo 70 prosenttia noudetaan 

myymälöistä. Tavaratalo-ketju John Lewis 

puolestaan on raportoinut, että yli puolet heidän 

verkkotilauksistaan noudetaan paikan päältä.

PALAUTUSMÄÄRÄT  
MÄÄRITTÄVÄT MENESTYSTÄ

”
Verkkokaupan palautus, sehän on 

ihan oma taiteenlajinsa. Siitä olen 

pomminvarma, että näin se ei tule 

jatkumaan. Se ei tule kestämään, ei kerta 

kaikkiaan. Kyllä siihen joku muutos tulee, 

mutta mikä se tulee olemaan, niin sitä ei 

pysty vielä suoraan sanomaan.

”
Mikä se oikea tuottoisa yhdistelmä on 

tulevaisuudessa? Sitä etsii toki toimijat ja 

sitä etsii asiakaskin.

Verkkokaupan menestymiseen ja kuljetus-

kustannuksiin vaikuttaa myös tuotteiden 

palautusmäärät. Tietyillä aloilla, kuten 

muotikaupassa, on raportoitu lukuja, 

joiden mukaan peräti puolet tilauksista 

palautettaisiin. Tämä on omiaan lisäämään 

kuljetuskustannuksia, ja sitä kautta kaupan 

kiinnostusta tilaa ja nouda -malliin. Noudettaessa 

asiakkaiden on mahdollista sovittaa tuotteita ja 

jättää epäsopivat mallit myymälään.

 Verkkokaupan kuljetuskustannukset 

sekä etenkin palautuksiin liittyvät haasteet 

osoittavat, kuinka miltei kaikki kaupan yritykset 

maailmassa hakevat vielä toimintatapoja 

ja -prosesseja monikanavaisuuden 

hallitsemiseksi.  Samalla myös asiakkaat 

hakevat muotoja, joilla he mieluiten asioivat 

kaupan kanssa eri tilanteissa. 

MAINONTA: DIGITAALISTA  
VAI PERINTEISTÄ?

”
Jos ajatellaan Suomeen tulleita kansainvälisiä 

ketjuja, vaikka Gigantteja tai XXL:ää, niin 

missäs ne muuten mainostaa? Niillä on 

totaalinen ’share of voice’ -perinteisessä 

mediassa, ne on jatkuvasti siellä. Suomessa 

kauppa on tehnyt virheitä, kun on ajateltu, 

että panokset pitää siirtää sosiaaliseen ja 

digitaaliseen mediaan. Pitää myös pitää 

huoli siitä perusleiviskästä. Perusjutut on 

ehkä päässyt jossain määrin unohtumaan.

Perinteisesti kauppa on ollut hyvin aktiivinen 

mainostaja printatussa mediassa. Haastateltavat 

toivat esiin aktiivisesti myös kaupan 

digitalisoitumisen vaikutuksia mainontaan. 

  

Digitaalisessa maailmassa asiakkaille on tarjolla 

paljon tietoa ja ärsykkeitä. Digitaalisessa 

maailmassa myös mainosten ohittaminen on 

entistä helpompaa. Siksi kaupalle onkin tärkeää 

pystyä kohdentamaan juuri oikeaa mainontaa 

juuri oikeille asiakkaille.

 Mainonnan siirtyminen digitaalisiin 

kanaviin vaikuttaa paitsi kaupan alan 

toimijoihin, myös mediaan, jolle kaupan 

perinteinen mainonta on hyvin tärkeä 

tulonlähde. Samalla on hyvä muistaa, että 

kauppa tuottaa printtimainontaa syystä ja 

tällä hetkellä miltei kaikki kaupan menestyjät 

mainostavat paljon printissä. Muiden muassa 

Verkkokauppa.com, Gigantti, Expert ja Lidl 

ovat kaikki menestyviä kaupan yrityksiä, 

jotka myös hyvin aktiivisesti maninostavat 

printtimediassa. Se, että kehitetään uusia tapoja 

myydä tai mainostaa, ei saisi automaattisesti 

poistaa vanhoja toimivia kanavia.

 Digitaalinen mainonta ei tule kokonaan 

poistamaan perinteisempää printti- tai 

televisiomainontaa, mutta niiden määrää 

ja roolia se tulee muuttamaan. Eri kanavien 

osalta tulisikin pohtia, mikä on kunkin 

kanavan rooli, vahvuudet ja tavoittavuus juuri 

omalle asiakaskunnalle. Perinteisistä tavoista 

uusiin keinoihin siirtyminen aiheuttaa 

epävarmuutta, joka johtuu kokemuksen 

puutteesta. Tämä johtaa maltilliseen 

kehitykseen ja pätee mainonnan lisäksi koko 

digitaalisen kaupan kehittämiseen. 

Meidät on ympäröity kaiken 

maailman kaupallisilla viesteillä. 

Meidän huomiotahan on hirveän 

vaikea saada. Jotta kauppiaana 

saisimme sen huomion, niin 

meidän pitää olla ihan super-

superrelevantteja. 

– M iik a  M a l in e n,  M u s t i  j a  M ir r i
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”
On myönnettävä, että digitalisoimisessakin on 

kysymys yrityksestä ja erehdyksestä. Onhan 

meillä mennyt vuosikymmeniä, että ollaan 

sitä printtiä opittu hallitsemaan. Kyllähän 

siinä on kysymys siitä myös digitalisoimisessa, 

että miten se tehdään? Eihän voi vain ottaa 

rahakasaa ja heittää sitä ilmaan tietämättä, 

et saako sillä mitään vaikutusta.

”
Jos se printti toimii, niin paljonko uskalletaan 

siirtää digiin? Usein unohdetaan, että 

ei ne kaikki asiakkaat oikeasti ole siellä 

äärimmäisessä edgessä, vaan niitä on 

jumalattoman paljon siinä välissä.

”
Printti toimii impulssina sille, että katsotaan 

sitä printtiä, siitä löydetään jotain ja sitten 

lähdetään tutkimaan lisää verkosta jos se 

kiinnostaa. Melkein veikkaan, että erittäin 

iso osa tekee sen nimenomaan niin, että sitten 

kun kiinnostus on printin kautta herännyt, niin 

sitten mennään sinne verkkoon eikä niin päin 

että ’katselenpa täältä verkosta vähän kaikkea.

IKÄLUOKKAMURROS JA  
YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Digitaalisuuden rinnalla kaupan tulevaisuuden 

iso kysymys, ei vähiten digitalisoitumiseenkin 

liittyen, on suurten ikäluokkien siirtyminen 

eläkkeelle. Tähän asti keskustelu digitaalisten 

palveluiden osalta on keskittynyt nuoriin 

ikäluokkiin, niin sanottuihin millenniaaleihin 

tai diginatiiveihin. 

 Vanhemmilla ikäluokilla sen sijaan 

on aikaa ja halua kuluttaa. He ovat myös 

vauraampia kuin edeltävät sukupolvet, joita 

kauppa on tottunut palvelemaan. Heidän 

valmiudet ostaa ja käyttää digitaalisia palveluita 

ovat kuitenkin varsin erilaisia kuin nuorempien 

ikäluokkien. Siitä huolimatta digitaalistenkin 

palveluiden avulla kauppa voi palvella 

ikääntyneempiä ikäluokkia entistä paremmin. 

Tätä ei pidä unohtaa uusia konsepteja ja 

palveluita kehitettäessä. Vanhemmat ikäpolvet 

(65 vuotta ja yli) ovat jo nyt merkittävä, 

aktiivinen ja vauras kuluttajaryhmä, jonka koko 

tulee kasvamaan yli neljännekseen väestöstä 

vuoteen 2030 mennessä.
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DIGITAALISUUS 
VAATII JOHDOLTA 
SITOUTUNEISUUTTA

D
igitalisoituminen vaikut-

taa lähes kaikkiin kaupan 

toimintoihin: ostamisesta 

logistiikkaan ja verkkokaup-

pasovelluksista uudenlaiseen asiakaspalveluun 

myymälöissä. Se haastaa myös johtajat jatku-

valle oppimisen matkalle. Koko liiketoiminnan 

kattava digitaalinen strategia on välttämätön.

”
Kyse ei ole ollut siitä, kuka tekee asioita 

ensimmäisenä, vaan siitä, kuka onnistuu 

rakentamaan parhaita kokonaisuuksia asi-

akkailleen.

”
We have an overall digital strategy that’s 

all about building relationships with our 

customers, and that strategy runs across a 

number of digital touch points. We’re loo-

king at mobile, Web and social to think more 

holistically about how we engage with our 

customers and tell our story.

–  A d a m B ro t m a n,  C hie f  D i g i ta l 

O ff i ce r,  S ta rb u ck s

DIGITAALINEN STRATEGIA  
TOTEUTUU PITKÄJÄNTEISYYDELLÄ

Digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan 

kehittämisessä pienet, mutta määrätietoiset 

ja tiheät askeleet ovat tärkeitä. Tästä klas-

sinen esimerkki on Tescon tapa kehittää 

verkkokaupastaan maailman suurin ruoan 

verkkokauppa. He aloittivat kehittämisen 

1990-luvun puolivälin tienoilla yhden myy-

mälän voimin. Eri vaihtoehtojen tutkimisen 

jälkeen yhtiö päätyi notkeuden ja kustannus-

Sinnikkyys on tärkeää läpi linjan 

kaikessa. Mikään ei tapahdu hetkessä. 

Kuluttajarakkaudessa nopea ihastuminen 

tarkoittaa usein myös nopeaa eroa.

– L a ur i  S ip p on e n,  L i d l
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tehokkuuden takia keräämään asiakkaiden 

tilauksia suoraan myymälästä. Tätä testattiin 

ensin yhdessä myymälässä ja sen jälkeen 

konseptia laajennettiin kysynnän mukana 

myös muihin toimipisteisiin.  

 Ruoan verkkokauppa on ollut yhtiön 

historian pisin kehitysprojekti, jossa nolla-

tulokseen pääseminen kesti kuusi vuotta. 

Avainasemassa kehitystyön menestyksessä 

on ollut ylimmän johdon kärsivällinen ja 

kiinnostunut suhtautuminen hankkeeseen. 

Samalla tavalla muutkin monikanavaisen 

kaupan menestyjät ovat rakentaneet maltilla 

ja ylimmän johdon pitkäjänteisellä siunauk-

sella omia digitaalisia liiketoimintojaan. Täs-

tä esimerkkeinä toimivat niin John Lewis ja 

Nordstrom kuin myös Starbucks tai Macy’s.

JOHDOLTA VAADITAAN ROHKEUTTA

”
Suhtaudu kriittisesti kaikkeen yleiseen kes-

kusteluun. Suhtaudu kriittisesti ja nöyrästi 

konseptiisi. Tarkastele onko sinulla hyvässä 

kunnossa konseptiin vaadittavat valikoima, 

palvelu, osaaminen, teknologinen kyvykkyys 

ja niin edelleen. Jos olet sitä mieltä, että ne 

ovat oikealla tasolla, niin ole kylmäpäinen. 

Edellä mainittuihin tulee vielä yhdistää 

ambitio olla kansainvälisellä tasolla kova, 

vaikket kansainvälistä kauppaa tekisikään.

”
Sehän tässä digihälyssä on hirveän vaikeaa: 

pitäisi ymmärtää, että muutos on väistämä-

tön, mutta samalla pitäisi olla aika cool ja 

ymmärtää, mikä on iso asia ja mikä pieni.

On selvää, että maailman ja kilpailun muuttu-

essa myös vähittäiskaupan tulee löytää uusia 

tapoja kasvaa ja palvella asiakkaita entistä 

paremmin. Moni haastateltavista nosti esiin 

kehittämisen edellyttävän rohkeaa ja ennak-

koluulotonta asennetta, etenkin ylimmältä 

johdolta. Kaupan toimiala muuttuu jatkuvasti, 

kun uusia toimijoita tulee markkinalle. Tämä 

edellyttää aktiivista ja terveen kriittistä otetta 

oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 

 Näkemyksiä ja kokemuksia päätösten 

turvaksi ei saada hetkessä. Ne kehittyvät 

ajan mittaan. Teknologian mahdollistamat 

uudet liiketoimintamallit, työkalut ja toi-

mintatavat innostavat kaupan johtoa - ja 

aiheuttavat myös huolta.

”
Tekniikka menee niin kovaa vauhtia eteen-

päin, ettet ikinä saa sitä investoinnin kan-

nattavuutta aikaan. Juuri kun olet päättänyt 

tehdä jotain sinulle kerrotaan, että ollaksen-

ne ’up to date’, niin teillä pitäisi olla nämä, 

nämä ja nämä.

 

Vaikka maailma muuttuu kiihtyvään tahtiin 

ja päätöksenteon ympärillä on paljon epävar-

muuksia, on liiketoiminnassa silti hyvin paljon 

vanhoja perusasioita, jotka säilyvät tai ainakin 

muuttuvat hitaasti. Strategiaprofessori Michael 

Porter onkin todennut, että teknologia muuttuu, 

mutta strategioiden tulisi säilyä. Hänen mukaan-

sa strategiat tulee rakentaa niiden asioiden va-

raan, jotka säilyvät teknologioiden muuttuessa. 

 Yksikään johtaja tai analyytikko ei ky-

kene kunnolla ennustamaan miltä kauppa tai 

sitä tukevat teknologiat näyttävät viiden tai 

kymmenen vuoden päästä. Siitä huolimatta 

kauppa joutuu jatkuvasti tekemään merkittä-

viä investointeja, jotka vaikuttavat vuosien, 

jopa vuosikymmenien päähän. Näihin on vain 

tartuttava parhaan tämänhetkisen tietämyksen 

mukaan. Sama haaste on suomalaisen yritysjoh-

don lisäksi johtajilla ympäri maailmaa.

”
We took a bet - stores versus warehouses - 

and we were right.

– John Browett, Tescon ruoan verkkokaupan 

pitkäaikainen johtaja

”
We rolled the dice and selected the warehouse 

based model.

– Andy Street, toimitusjohtaja, John Lewis

TIETO ON KEHITTÄMISEN YDIN

”
Tieto on entistä läpinäkyvämpää ja välit-

tömämpää, ja tieto vaihtuu asiakkaan ja 

kaupan välillä molempiin suuntiin paljon 

helpommin kuin aikaisemmin. Se mahdol-

listaa nopean tiedonhaun, asioinnin ja ver-

tailun. Mutta se mahdollistaa myös paljon 

palveluita.

”
Kaupan näkökulmasta tieto on tärkeää 

markkinoinnin kohdentamiseen ja palvelun 

parantamiseen sitä kautta, että osataan 

tunnistaa asiakas ja hänen tarpeensa parem-

min. Näen sen olevan tärkeää nimenomaan 

monikanavatoimijoille. Jos ei sitä pysty rat-

kaisemaan, niin monikanavatoimija antaa 

yhden etunsa pois.

Kaupan digitalisoitumisen keskiössä on tieto. 

Digitaalisten kanavien rooli asiakkaiden arjes-

sa liittyy ensisijaisesti tiedon läpinäkyvyyteen 

ja määrään sekä kommunikaatioon asiakkaan 

kanssa. Internet on mahdollistanut erilai-

sen tuote- ja hintatiedon löytämisen hyvin 

laaja-alaisesti ja nopeasti. Yhdysvaltalainen 

konsulttiyhtiö AT Kearney teki selvityksen 

amerikkalaisten kuluttajien ostokäyttäyty-

misestä ja siitä, miten myymälöitä käytetään 

ostoprosessin eri vaiheissa. Selvityksen mu-

kaan suurin osa asiakkaista suosii myymälöitä 

kokeilemisen ja itse ostotapahtuman osalta, 

mutta jopa vanhemmat ikäpolvet suosivat 

verkkoa tiedonhakuun.

 Kaupalle digitaaliset kanavat tarjoavat 

parhaimmillaan yhden näkymän yksittäisen 

asiakkaan koko ostoprosessiin. Tiedon avulla 

voidaan yksilöidä kunkin asiakkaan eri kon-

taktipisteet kaupan kanssa; mistä kanavasta 

ja milloin tietoa haetaan, mistä kanavasta ja 
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oman ydintoiminnan kirkastamisella.  On tär-

keää päättää, mikä on oman liiketoiminnan 

fokus ja suunta. Mistä oma yritys ponnistaa, 

missä sen juuret ovat? Mikä on se lisäarvo, jota 

juuri kyseinen yritys asiakkailleen tarjoaa? Mitä 

asiakkaat jäisivät kaipaamaan, jos yritystä ei 

olisi? Näiden ymmärrys yhdessä vahvan itse-

luottamuksen ja itsekriittisyyden kanssa on 

tärkeä yhdistelmä tulevaisuuden menestykselle. 

Muutos on kuitenkin elinehto kehitykselle. 

VETOAPUA KOKEILEVISTA 
KEHITYSYKSIKÖISTÄ

Muutoksen vastaamista, konseptien kehittämis-

tä ja uusien teknologioiden tutkimista varten 

moni maailman suurista kaupan yrityksistä 

on perustanut emo-yhtiöstä erillisiä yksiköitä. 

Tescon, Walmartin tai Zapposin Labsien kaltai-

sista yksiköistä on muodostumassa eräänlainen 

muoti-ilmiö. Yhtiö toisensa jälkeen on alkanut 

”katsomaan tulevaisuuteen” erillisten yksiköi-

den muodossa. 

 Suomessa kaupalla on perinteisesti ol-

lut vahvaa kehitystoimintaa sekä yhteistyötä 

kansainvälisissä verkostoissa. Haastatteluissa 

esitettiin useampaan kertaan epäilyjä siitä, että 

tätä kehitystoimintaa olisi leikattu 2000-luvun 

alkupuolella. Suuntaus on huolestuttava, sillä 

sen vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä 

heikentyneinä kyvykkyyksinä vastata maailman 

muutokseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta on 

helposti ensimmäisten supistettavien toimin-

tojen joukossa, kun yritykset hakevat säästöjä 

huonoina aikoina. Kun paine tuloksentekoon 

kasvaa, ei tutkimus- ja kehitystoiminnan pitkä-

jänteisyyttä ole helppo perustella. Valitettavasti 

tulokset näkyvät myös pidemmällä aikavälillä.

mihin aikaan tuotteita tai palveluita ostetaan. 

Tämä tieto mahdollistaa entistä paremman 

käsityksen erilaisten toimenpiteiden vaiku-

tuksesta asiakkaiden käyttäytymiseen ja asia-

kastyytyväisyyteen. Se puolestaan vähentää 

epäselvyyttä ja riskiä digitaalisen maailman 

investointien ympäriltä. 

 Digitaalisten kanavissa asiakkaasta ker-

tynyt tieto on arvokasta myös asiakkaalle 

itselleen. Kaupan tulisikin avata keräämiään 

tietojaan myös asiakkailleen tarjotakseen heil-

le entistä parempia palveluita. Iso kysymys 

kaupan tulevaisuudelle on, kuinka hyvin tietoa 

jaetaan ja hyödynnetään eri suuntiin.

SE AINOA OIKEA KONSEPTI?

”
En usko, että tulee olemaan sellaista yhtä 

oikeaa konseptia. Jos joku sanoo, että kauppa 

tulee muuttumaan tämmöiseksi tai kaupat 

tulevat olemaan jatkossa tämmöisiä, niin 

ihan niin kuin tänäkin päivänä, jokainen 

poimii ja muodostaa oman konseptinsa, jossa 

on erilaisia elementtejä.

Isoille kaupan yrityksille ”tuhannen taalan ky-

symys” on se, miten ne tasapainottelevat edel-

läkävijäryhmien ja suurten hitaasti muuttuvien 

massojen kanssa. Jokaisen yrityksen pitääkin 

tuntea juuri omat asiakkaansa ja elää heidän 

tahdissaan; Marks & Spencerin entisen pää-

johtajan Sir Stuart Rosen sanoin: puoli askelta 

asiakkaan edellä, ei enempää eikä vähempää. 

 Kaupan tulevaisuus ei myöskään tule 

kohdistumaan yhteen, esimerkiksi Amazonin 

malliin, vaan jokainen yritys luo oman konsep-

tinsa. Se rakentuu tarkalla omien asiakkaiden 

tarpeiden ja mieltymyksien tuntemuksella sekä 

”
Kun tulin taloon, oltiin avarakatseisia, 

kuljettiin maailmalla hirveästi ja haettiin 

vaikutteita ja kokeiltiin asioita. Viimeinen 

kymmenen vuotta on vähän niin kuin sukel-

lettu sisään itseemme. Siellä ajettiin aika 

monessa kaupassa kehitysyhtiöt alas. Se 

menetettiin se kyvykkyys ja sitä ei hetkessä 

saa takaisin.

DIGITAALISEN TEKEMISEN  
KOKEMUS JA OSAAJAT

”
Tämä digi on vähän sellainen, että siitä 

puhutaan hirveästi, mutta ei oikeasti ihan 

ymmärretä, saatika kehdata myöntää sitä 

ettei ymmärretä.

”
Where should we place our bets? My answer 

is on capability, capability and capability. 

The most important capability is what lies 

undiscovered within our people.

– Sir Charlie Mayfield, pääjohtaja, John 

Lewis Partnership

Kaikki haastateltavat tunnistivat haasteita 

osaamisen kehittämisessä. Digitaalisesta 

kaupasta puhutaan paljon, vaikka kokemusta 

todellisten menestyskonseptien kehittämisestä 

on hyvin harvalla. Kaupan digitaaliset kanavat 

ovatkin alue, jossa puhetta on mahdollisesti 

enemmän kuin osaamista. Sitä vain harvempi 

uskaltaa tunnustaa. 

 Digitaalisten kanavien kehittämisen 

suurimpia haasteita on kokemusten ja osaa-

misen puute. Tietoa ja kokemusta saadaan 

vain yrityksen ja erehdyksen kautta, kun ih-

miset organisaation sisällä tekevät ja oppivat 

digitaalisen maailman lainalaisuuksia oman 

liiketoiminnan yhteydessä. 

 Osaamista on mahdollista kehittää hank-

kimalla ja kouluttamalla osaamista talon sisällä. 

Sen rinnalla tai sen sijaan monet kaupan yrityk-

set ovat viimeisten vuosien aikana kokeilleet 

varovasti yhteistyötä pienten teknologia-yri-

tysten kanssa. Ottamalla pienempiä yrityksiä 

ison organisaation kylkeen, voi iso yritys saada 

helposti merkittävää osaamista pienillä sat-

Olen tätä toistanut ja toistan taas: digitaalisen 

puolen tekijöistä tulee olemaan huutava pula, ja 

niitä ei riitä kaikille. Jotta saa hyvän digitaalisen 

palvelun pystyyn, pitää olla parhaat tekijät, 

koska ulkomaiset palveluntuottajat kuten Google, 

Amazon ja Facebook asettavat sen oletustason 

kuluttajalle, että minkälainen palvelun pitää olla.
 

–  K a l le  K ou ta j ok i ,  D i g i ta l  Fo o d ie
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sauksilla, joista tarvittaessa voi myös luopua 

helposti. Tästä hyäinä esimerkkinä toimii SOK:n 

ja Digital Foodien yhteistyö ruoan verkkokaupan 

kehittämisessä.

 Haastattelukierros osoitti, että digitaali-

suus on selvästi kaupan alan johdon asialistalla 

myös Suomessa. Seuraava vaihe on siirtyä aidosti 

sanoista tekoihin ja antaa rohkeasti vastuu-

ta niille tekijöille, jotka tuntevat digitaaliset 

kanavat. Digitaalisten osaajien saama vastuu 

on tärkeää digitaalisten kyvykkyyksien kehit-

tämisen näkökulmasta, mutta myös digitaalis-

ten osaajien oman kehittymisen takia. Vaikka 

kyseessä ovatkin digitaaliset kanavat, ovat ne 

osa kaupan liiketoimintaa, jonka ymmärrys on 

äärimmäisen tärkeää. 

”
Meilläkin on velvollisuus löytää kaupassa 

koko ajan hyviä nuoria kykyjä. Yleensä se 

liittyy ikään, että aika lailla on vähän mit-

tarissa vuosia. Ne pitäisi pystyä nostamaan 

vähäksi aikaa myös vastuullisiin tehtäviin 

siellä perinteisessä kaupassa ja tavallaan 

sitä kautta luod alaajempaa ymmärrystä.

”
Et tee sillä digitaalisella opilla mitään 

ellei se yhdisty kontekstiin. Ei siellä joku 

verkkokauppamies ratkaise Stockmannin 

konseptiin liittyviä asioita. Mutta jos joku 

osaisi yhdistää sen konseptin ja sen kaupan 

kontekstin.

”
Sellaiset CDO:t, jotka oikeasti ymmärtävät 

bisnestä ja teknologiaa, ne ovat kyllä yrityk-

selle ihan kullanarvoisia.

Maailman johtavilla edelläkävijämarkkinoilla, 

kuten Englannissa tai Yhdysvalloissa, painitaan 

aivan samojen haasteiden kanssa. Molemmista 

maista löytyy valtavasti osaamista digitaalisten 

palveluiden kehittämisen osalta, mutta ihmi-

siä, jotka kykenevät yhdistämään perinteisen 

kaupan ja digitaalisen kaupan kokemusta, on 

hyvin vähän. Monen haastateltavan mielestä 

yksi suurimmista haasteista kaupan tulevai-

suuden kehittämisessä onkin kokemuksen ja 

osaamisen kerryttäminen. 

YHTEEN HIILEEN?

”
Kaupassa sen menestymisen ratkaisee se, 

minkälainen henki siellä yrityksen sisällä 

on. Sieltä tavallaan ratkaistaan pystytäänkö 

tekemään asioita, sillä se henki näkyy 

asiakkaille isossa mittakaavassa.

”
Me tiedetään se, että hymy tarttuu, positiivisuus 

ruokkii positiivisuutta. Ja menestys tulee 

menestyksen kautta. Kun sinulla on positiivinen 

trendi, sinulla on positiivinen mieli, ja menestyt. 

Sitä on vaikea pysäyttää.

Negatiivinen keskustelu kaupan alasta 

vaikuttaa myös alalla työskenteleviin ihmisiin. 

Useat haastateltavat toivat esiin yhteishengen 

ja innostavan työilmapiirin vaikutuksen 

yrityksessä työskenteleviin ihmisiin. 

 Ihmiset kaupan organisaatioissa ovat se 

tärkein yksittäinen palanen, joka määrittää 

miten kauppa menestyy jatkossa. Kun 

yrityksen henkilökunta voi hyvin, yritys 

kykenee houkuttelemaan parhaita osaajia 

tehdäkseen parempia tulevaisuuden palveluita. 

Lisäksi hyvinvoiva henkilöstö palvelee 

asiakkaita paremmin.

 Kotimainen kaupan alan keskustelu on 

pyörinyt voimakkaasti joko talouden tarjoaman 

kurjuuden tai teknologisten muutosten 

ympärillä. Muutoksen korostamisen keskellä 

on ehkä hieman päässyt unohtumaan, että 

lopulta kaupan alalla ihmiset palvelevat 

edelleen ihmisiä, oli se sitten kohtaaminen 

myymälässä tai puhelinpalvelun asiakaspalvelija 

tai verkkokauppatilauksen kotiinkuljettaja.

 Kun kaupan perusasiat, taustajärjestelmät 

sekä organisaatiot ovat kunnossa, nämä 

kohtaamiset takaavat sen, että asiakas kokee 

olevansa arvostettu.  Myös henkilökunta kaipaa 

arvostuksen tunnetta. Keskinäisen arvostuksen 

kautta on mahdollista rakentaa kaupan 

tärkeintä valuuttaa, luottamusta. Se kantaa 

läpi hyvien ja huonojen aikojen. Luottamuksen 

varaan rakentuvat maailman suurimmat ja 

menestyneimmät kaupan yrityksetkin. 

Luottamusta ei voi ostaa, se pitää ansaita 

vuosien työllä.

Mitä voit tehdä kaupan 

alalla pelastukseksesi: palaa 

perusasioiden ääreen, korjaa 

asiakkuus, ole asiakkaiden 

kanssa, ole ihminen ihmiselle.
 

 

–  A lek s i  S a lmin e n,  K a p pA hl
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Mistä tekijöistä on suomalainen tulevaisuuden kaupan menestys tehty? Keräsimme 

12 teesiä ajatuksenruuaksi ja keskustelun herättäjiksi. Millaisia ajatuksia raportti 

herätti? Mitä lisäisit teeseihin ja tulevaisuuden menestyksen osatekijöihin? 

Tavataan Twitterissä: #kaupantrendit, @SolitaOy.

Ymmärrä muutoksen luonne ja merkitys omaan liiketoimintaan
Toimintaympäristö on täynnä muutoksia ja voimakkaita kannanottoja. Ylimmälle johdolle 

on keskeisen tärkeää ymmärtää muutoksen luonne ja merkitys juuri omaan liiketoimin-

taan. Johdolta vaaditaan kylmäpäisyyttä oikean suunnan pitämisessä, kun ”ohjaamo on 

täynnä savua”.

Pienempiä ja päättäväisempiä askelia suurten kertapäätösten sijaan
Kaupan digitaalisten kanavien menestyjät ovat rakentaneet menestystään pienin, mää-

rätietoisin ja tihein askelin. Kaikki menestynyt liiketoiminta kuluttajakaupassa vaatii 

sinnikästä ja pitkäjänteistä kehittämistä ylimmän johdon tuella. Kaupan tärkeintä va-

luuttaa eli luottamusta asiakkaan ja kaupan välillä saadaan kasvatettua vain ajan kanssa.

Pysy liikkeessä ja rohkeana
Matka on vasta alussa. Digitalisaation aikaansaamista muutoksista on nähty vasta 

alkusoitto: esimerkiksi analytiikka, big data, robotiikka, 3D-tulostaminen, uudenlaiset 

päätelaitteet mullistavat kaupan toimintaa jo lähivuosina. Panosta osaavaan joukkueeseen 

ja jatkuvaan kehittymiseen.

Tieto on digitaalisuuden ydin
Verkko mahdollistaa tuote- ja hintatietojen läpinäkyvyyden. Entistä syvällisempi asiakas-

tieto mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman tuntemisen ja palvelemisen sekä tiedon 

avaamisen asiakkaalle itselleen. Hyödynnä nykyaikaisen analytiikan mahdollisuudet.

Anna uuden ajan osaajille rohkeasti vastuuta 

Digiajalla menestyminen ja kaupan tulevaisuus edellyttävät uudenlaista osaamista: kaupan 

perusteiden osaamisen rinnalle tarvitaan myös digitaalisaation mahdollisuudet tunnis-

tavia ammattilaisia. Osaajien kehittäminen ja sitouttaminen edellyttää määrätietoista 

satsaamista ihmisiin ja rohkeaa vastuunantoa heille. 

Varmista vahvat perusteet
Myös kannattava sähköinen liiketoiminta kumpuaa kaupan perusasioiden hyvästä 

osaamisesta ja tehokkaasta toteutuksesta: osaavat ostot, tehokas logistiikka, erottuva 

markkinointi ja innostava asiakaspalvelu eri kanavissa. Vahva konsepti on keskeisen 

tärkeää myös kaupan kansainvälistymisessä.

Hio konsepti johdonmukaiseksi jokaisessa kohtaamispisteessä
Kaikkia kansainvälisesti menestyviä kaupan toimijoita yhdistää selkeä, johdonmukainen 

ja houkutteleva konsepti, jota vahvistaa erottuva markkinointiviestintä.

Ole läsnä asiakkaasi arjen kaikissa tilanteissa
Mobiilipalvelut tarjoavat fyysisen ja digitaalisen kaupan kanavia yhdistävän, henki-

lökohtaisen ja suoran kanavan asiakkaasi sydämeen. Sekä maksamiseen, myymälään, 

logistiikkaan, ostamiseen että asiakaspalveluun liittyvät mobiiliratkaisut kehittyvät nyt 

nopeasti ja mahdollistavat rikkaamman kommunikaation asiakkaan kanssa.

Kansainvälisyyttä liiketoimintaan ja osaamiseen
Kaupan kansainvälistymisen mahdollisuudet tulisi nähdä yhtäältä liiketoiminnan laa-

jentamisen, mutta myös osaamisen monipuolistamisen näkökulmasta. Kansainvälisesti 

kilpaileva kauppa tarvitsee kansainvälisen tason osaamista rekrytoimalla ulkomailta ja  

kerryttämällä avainhenkilöiden osaamista ulkomaan tehtävillä. 

Panosta tutkimus- ja kehitystoimintaan, itse ja yhteistyössä
Mukautuva organisaatio on ainoa asia, joka voi säilyä vuosikymmenestä toiseen. Tutki-

mus- ja kehitystoiminta on keskeinen osa mukautumista muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Vaikka tärkeimmät kyvykkyydet tulee ollakin talon sisällä, on syytä kehittää 

myös yhteistyössä yliopistojen, start upien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdessä 

kohti parempaa osaamista.

Osallistu aktiivisesti julkiseen keskusteluun
Kauppa on toimiala, jossa mielikuvilla ja tunteilla on iso merkitys. Julkinen keskustelu 

ohjaa ihmisten käsityksiä kaupasta ja vaikuttaa ihmisten toimintaan, niin asiakkaina 

kuin kaupan työntekijöinä. Positiivinen keskustelu luo positiivisuutta liiketoimintaankin.

Satsaa myymälöihin sekä tilaa ja nouda -malliin 

Myymälät ovat keskeisen tärkeä osa kauppaa tulevaisuudessakin. Ne tarjoavat koke-

muksellisia ominaisuuksia, asioinnin henkilökohtaisuutta ja helppoutta tavoilla, jotka 

täydentävät digitaalisia kanavia. Toimisiko tilaa ja nouda -malli kompromissina puhtaan 

verkkokaupan ja perinteisen myymäläliiketoiminnan välillä?



Solita on digitaalisen liiketoiminnan 

asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme 

matkaopas muuttuvassa maailmassa. Solita 

suunnittelee ja tuottaa digitaalisia ratkaisuja 

ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan 

ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen niin 

yrityksille kuin julkiselle sektorille.  

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 36,8 

miljoonaa euroa. Solita työllistää yli 360 

digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa 

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. 

solita.fi  |  @SolitaOy


