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1. Johdanto

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti huonekalualan markkinointikanavien kehitykseen Suomes-

sa. Huomio kiinnittyy markkinointikanavien rakenteeseen ja nykyisten kanavien tarjoamiin mahdolli-

suuksiin pienille ja keskisuurille valmistajille. Lisäksi pohditaan uusien, valmistajien ehdoilla toimivien 

markkinointikanavien mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Valmistajien näkökulmasta suurimmat haasteet nousevat jakeluketjun rakenteen ja kuluttajakäyt-

täytymisen muutoksista. Yksi merkittävä osa perinteisistä markkinointikanavista on häviämässä, kun 

pienet yksityiset kauppiaat liittyvät ketjuihin, myyvät liiketoimintansa kaupan ketjuille tai lopettavat 

toimintansa. Samaan aikaan markkinoille on tullut myös uusia markkinointikanavia, kun tavaratalot 

ovat laajentaneet valikoimiaan huonekaluihin ja muihin sisustustuotteisiin ja toisaalta sisustusliikkeet 

tarjoavat aikaisempaa laajempaa valikoimaa. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen edellyttää valmista-

jilta uusia, asiakaslähtöisiä toimintatapoja, kuten omia myymälöitä tai shop-in-shop-tyylisiä osastoja 

suuremmissa myymälöissä sekä sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksien huomioonottamista.  

 

Kaupan keskittyminen lisää luonnollisesti myös valmistuksen keskittymistä yhä harvempiin ja suurem-

piin yksiköihin. Kaupan ketjut karsivat tavarantoimittajien määrää ja ulkomaiset kilpailijat tuottavat 

valtavia määriä tuotteita kaikille asiakassegmenteille, ei ainoastaan hintahaitarin alapäähän. Tehok-

kaat tuotantomallit suosivat rajallisten valikoiminen ja suurten tuote-erien valmistamista globaaleille 

markkinoille. 

Useilla kotimaisilla valmistajilla vuosien varrella kehittyneet tuotevalikoimat ovat markkinoiden ko-

koon nähden liian suuria. Suuren tuotevalikoiman ylläpitäminen vie resursseja tuotekehitykseltä ja 

vaikeuttaa nopeasti vaihtuvien trendien seuraamista. Tuotteiden elinkaaren lyheneminen on tullut 

myös huonekalualalle ja tuotteiden suosikkivärit ja -materiaalit vaihtuvat nopeasti. Tähän kehitykseen 

on johtanut erityisesti sisustusharrastuksen suosion kasvu television sisustusohjelmien ja sisustusleh-

tien ansiosta. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten huonekalut ostettiin eliniäksi, nyt muotitrendien 

elinkaari alkaa lähestyä vaatetusalan muodin syklejä.

Kaiken kaikkiaan kilpailuympäristön muutokset ovat lisänneet polarisaatiota. Suuret ketjut valtaa-

vat parhaat itsenäiset jälleenmyyntipaikat ja vain muutamat valmistajat pystyvät palvelemaan ketjuja 

riittävän tehokkaasti. Samaan aikaan suuri joukko pieniä valmistajia ajaa koneitaan loppuun osittain 

kovan kilpailun takia ja osin myös yritystoiminnan jatkajan puutteessa. Markkinoiden kehitys johtaa 

kohtia suuria ketjuja ja niiden kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivia Suomen mittakaavassa suuria val-

mistusyksiköitä. 

Valmistajien välillä polarisaatio tapahtuu käsityövaltaisten erikoistuotteiden valmistajien ja toisaal-

ta massatuottajien välillä. Mikroyritykset voivat menestyä valmistamalla tilaustuotteita jopa suoraan 

kuluttajille. Ketjujen tarpeita palvelevat massatuottajat sen sijaan tekevät tuotekehityksen yhteistyös-

sä kaupan ja suunnittelijoiden kanssa, ja halpatuotteiden osalta tuotekehitys tapahtuu kopioimalla 

korkeampien hintaluokkien menestystuotteita myös alempien hintojen kuluttajasegmenteille. Myös 

tämä kehitys lyhentää tuotteiden elinkaarta, sillä uusien innovaatioiden kopiointiin tarvitaan lyhim-

millään vain muutamia viikkoja. Korkeamman hinnan segmenteissä tämä tarkoittaa selvästi kasvavia 

panostuksia tuotekehitykseen ja kokonaisvaltaiseen markkinointiin, koska vain siten voidaan raken-

taa kestäviä ja menestyviä tuotemerkkejä.



6

Erityisen tärkeää tuotemerkkien rakentaminen tulee olemaan sähköisen kaupan ratkaisujen yleistyes-

sä myös huonekalu- ja puutuotealalla. Vielä tällä hetkellä ketjujen yksinoikeusvaatimukset ja kunnioi-

tus ketjujen vaikutusvaltaa kohtaan saavat merkkituotteiden valmistajat välttämään verkkokauppaa. 

Luottamus omiin tuotteisiin ja määrätietoinen markkinointityö oman tuotemerkin vahvistamiseksi 

tulee kuitenkin tulevaisuudessa olemaan yksi elektronisen kaupankäynnin menestystekijöistä myös 

huonekalualalla.

1.1 Markkinointikanavatutkimus

Lummus ja Vokurka (1999) listaavat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät tekijät jakeluketjun hallin-

nassa:

1. Yhdistä yrityksen jakeluketjunhallintastrategia yrityksen kokonaisstrategiaan, jotta jakelu-
ketjun kehittämistoimet ovat yhteneviä muun liiketoiminnan tavoitteisiin

2. Määritä jakelukanavien tavoitteet ja laadi suunnitelmat varmistaaksesi, että jokainen yksit-
täinen prosessi vastaa asetettuja tavoitteita

3. Kehitä järjestelmiä, joiden avulla voidaan kuunnella markkinoiden kysyntäsignaaleja ja laa-
tia suunnitelmat niiden pohjalta, sisältäen myös markkinointitoimenpiteistä johtuvat kysyn-
nänvaihtelut ja –muutokset

4. Kehitä toimittajasuhteita vähentääksesi kustannuksia ja parantaaksesi toimintavarmuutta

5. Kehitä jokaiselle asiakassegmentille räätälöidyt logistiset verkostot

6. Kehitä jakelukanavia seuraava tietojärjestelmästrategia, joka tukee päätöksentekoa kaikis-
sa jakelukanavan vaiheissa ja antaa selkeän kuvan tuotevirrasta

7. Mittaa tehokkuutta kaikkien jakelukanavaan liittyvien toimintojen ja liiketoimien välillä sekä 
taloudellisilla että palveluun liittyvillä mittareilla. 

Huonekalualalla edellä mainitut jakeluketjunhallinnan osa-alueet ovat parhaiten käytössä suurimpien 

ketjujen toiminnassa, mutta valmistajien osalta suurin osa asioista on vielä suunnittelematta. Asiakas-

lähtöinen toiminta vaatii, että koko yrityksen toiminta on suunniteltu reagoimaan mahdollisimman 

nopeasti markkinoiden signaaleihin ja tämä puolestaan edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupan kans-

sa. Jakelun tehokkuuden mittaaminen vaatii ensisijaisesti valmistajan hallinnassa olevien prosessien 

määrittelyä ja mittareiden luomista niiden seurantaa ja kehittämistä varten. Reaaliaikainen kysynnän 

seuranta ja siinä tapahtuneiden muutosten syiden analysoiminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia 

ennakoida kysynnänvaihteluita sekä sopeutua ja vaikuttaa niihin ennakolta.

Verkostoajattelun myötä toimitussuhteiden merkitys on jo tullut hyvin esille ja monissa yrityksissä suh-

teet keskeisiin tavarantoimittajiin ovat jo kunnossa. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi toimit-

tajat tulisi vähintäänkin luokitella yrityksennäkökulmasta kriittisiin ja vähemmän merkityksellisiin sen 

mukaan, mitä tavarantoimittajan vaihtaminen merkitsisi yrityksen toiminnalle. Myös asiakassegment-

tien systemaattinen määrittely auttaa yrityksiä huomioimaan, mitkä asiakassuhteet ovat tärkeimpiä 

ja toisaalta sen, minkälaisia jakeluratkaisuja erilaiset asiakasryhmät arvostavat. Sekä asiakas- että toi-

mittajasuhteissa on mahdollista hyödyntää nykyaikaisia tietojärjestelmiä, jotka auttavat jakeluketjun 

tehokkuuden mittaamista ja kysynnän ennakointia sekä vähentävät rutiinityötä ja siitä aiheutuvia 

ongelmia.  
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1.1.1  Tehokkuus ja joustavuus

Jakelukanavienhallintaa käsittelevä kirjallisuus tuo usein esiin käsitteet ’lean’ ja ’agile’. Yksinker-

taistettuna ’lean’ voidaan määrittää sanalla ’effectiveness’, kun taas ’agile’ tarkoittaa samaa kuin 

englannin kielen termi ’efficiency’. Lean viittaa yrityksen hallinnassa olevien resurssien mahdollisim-

man tehokkaaseen käyttöön ja se pitää sisällään tuotteiden massatuotannon ja nopean toimituksen 

laajoille markkinoille. Agile puolestaan voidaan nähdä täydentävänä johtamistapana tai itsenäisenä, 

kokonaisuudessaan poikkeavana strategiana. Joka tapauksessa se tarkoittaa nopeaa ja tehokasta 

reaktiota sellaisiin ympäristön muutoksiin, joihin yritys ei voi itse vaikuttaa. Yritysten on siis kyettävä 

hyödyntämään markkinoiden muutokset ja epävarmuustekijät. (McCurry and McIvory, 2002)

Naylor et al. (1999) määrittää ’agile’ ja ’lean’ käsitteet seuraavasti:

Agility means using market knowledge and a virtual corporation to exploit profitable 
opportunities in a volatile market place.

Leanness means developing a value stream to eliminate all waste, including time, and 
to ensure a level schedule. 

Yleensä pk-yrityksistä puhuttaessa korostetaan joustavuutta merkittävänä kilpailutekijänä pienille yri-

tyksille. Sen vaarana on kuitenkin kannattavuuden häviäminen pieniin sarjoihin ja yksittäisten asiak-

kaiden palvelemiseen. Siksi olisikin tärkeää, että yritykset määrittäisivät, mihin kilpailuetuihin yritys 

tähtää, millä keinoilla ja miten ne vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. Joustavuudesta on siis myös 

pystyttävä laskuttamaan ja se on otettava huomioon koko yrityksen toimintaa ohjaavassa strategias-

sa.

Naylor et al. (1999) esittää myös, että vaikka nämä kaksi ajattelutapaa eroavat toisistaan ne voivat 

myös täydentää toisiaan samassa jakelukanavassa. Silloin voidaan käyttää yhdistettyä termiä ’leagi-

lity’. Avain ’leagilityn’ toteutumiseen on määrittää jakelukanavasta asiakkaiden tilausten ja organi-

saation sisäisen suunnittelun rajapinta. Postponement tarkoittaa, että tuotteiden differointi voidaan 

toteuttaa mahdollisimman lähellä loppukäyttäjää ja siten pienentää riskiä liian suurista varastoista 

tai tuotteiden loppumisesta. Ratkaisu viivästyttämisen ongelmiin on puskurivaraston kerääminen ti-

lausten ja yrityksen tuotantopäätösten välille asiakasrajapintaan. Lean-ajattelutapaa voidaan silloin 

käyttää jakelukanavassa ylävirtaan asiakasrajapinnasta, koska standardituotteiden ja -komponenttien 

kysyntä on tasaista. Agile-ajattelua taas tarvitaan tilausten käsittelystä alavirtaan, sillä kysyntä on 

muuttuvaa ja tuotteiden määrä vaihtelee yhtä kanavaa kohden. 

Massaräätälöintiä tulisi siis toteuttaa mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa, jolloin tuotanto- ja ali-

hankintapäätöksillä pidetään tuotevirta ulospäin tasaisena vaikka se joustaakin tuotantoketjun sisällä. 

Perinteisesti huonekalualan puskuri on ollut kaupan varastoissa, mutta viimeaikaiset muutokset ovat 

vähentäneet kauppojen varastoja ja joustavuusvaatimus on siirretty valmistajille. Toisaalta huoneka-

lualalla asiakkaat on opetettu siihen, että kaikkiin vähänkin kalliimpiin tuotteisiin kuuluu muutaman 

viikon toimitusaika eli käytännössä varasto-ohjautuvuudesta on pyritty siirtymään tilausohjaukseen 

asiakaspalvelun kustannuksella. Toisaalta tähän vaikuttaa myös asiakkaan mahdollisuus räätälöidä 

tuote omiin tarpeisiin ja sen vuoksi kaikki mahdollisia yhdistelmiä ei olisi edes teoriassa mahdollista 

varastoida hyllytavarana.  
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1.1.2  Vaikutusvalta markkinointikanavissa

Aikaisempien jakelukanavatutkimusten pohjalta Hines ja McGowan (2005) erittelivät neljä keskeistä 

teemaa: valta (power), yhteistyö (partnership), ihmiset (people) ja prosessit (processes). Viime aikoina 

vallan tasapaino on muuttunut ja painopiste on siirtynyt valmistajilta suurille vähittäiskaupan ketjuil-

le. Tämä muutos on lisännyt valmistajien tarvetta yhteistyösuhteiden kehittämiseen jakelukanavan 

osapuolten välillä. Tämä puolestaan on herättänyt kiinnostuksen dyadisiin eli kahdenvälisiin ja lisäksi 

henkilökohtaisiin suhteisiin yritysten välisissä rajapinnoissa. Prosessit taas viittaavat näiden suhteiden 

dynamiikkaan, kehittymiseen ja hallintaan ympäristön ja markkinoiden muuttuessa. Selvitäkseen hei-

kon neuvotteluvoiman aiheuttamista vaikeuksista pk-yritysten on ymmärrettävä kahdensuuntainen 

arvonluonti sekä yrityksen että asiakkaiden eduksi. (Vargo and Lusch 2004, Croxton et al. 2001, 

Boulding et al. 2005).

Paitsi kaupan ostajiin yritysten on myös pyrittävä pitämään yllä yhä parempaa suhdetta kauppojen 

myyjiin, joilla on merkittävä valta kuluttajien ostopäätöksiin. Viimeaikaiset muutokset työmarkkinoilla 

ovat kuitenkin johtaneet siihen, että varsinkin pääkaupunkiseudulla myyjien asiantuntemus on las-

kenut, kun työsuhteiden kesto on lyhentynyt merkittävästi. Myyntihenkilöstö vaihtuu ja siksi jatkuva 

tiedottaminen ja kouluttaminen ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tehtäviksi valmistajien markkinoin-

nissa. Vastuuta oman tuotteen menekinedistämisestä ei voi jättää pelkästään kaupan sisäiseksi tehtä-

väksi vaan jokaisen valmistajan on tehtävä työtä läpi markkinointikanavan.

1.1.3 Networkability ja tietojärjestelmien hyödyntäminen

Ogden et. al (2005) mukaan tulevaisuudessa jakelukanavien integrointi tulee olemaan yksi tärkeim-

mistä kilpailuedun lähteistä, sillä tulevaisuuden arvonluontiprosessit edellyttävät yhä syvempää tie-

donjakamista ja globaalia yhteistyötä jakelukanavan kumppanien välillä.

Strategisten tietojärjestelmien integrointi luo kumppanuussuhteita, jotka sitovat toimittajat lähem-

mäs asiakkaita ja parantavat näin luottamusta ja palvelun laatua (Croom, 2000). IT-pohjaisten lii-

ketoimintaverkostojen näkökulmasta Alt ja Fleisch (2000) määrittelevät yrityksen verkottumiskyvyn 

(networkability) tarkoittavan keinoja luoda, ylläpitää ja kehittää IT-pohjaisia liiketoimintasuhteita no-

peasti ja tehokkaasti. Perusedellytys verkottumiskyvylle on yrityksen tietojärjestelmien rakentuminen 

jakeluketjukumppaneiden kanssa yhteensopivien standardien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoit-

taa toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä ja niiden yhdistämistä soveltuvin osin kumppaneiden järjes-

telmiin esimerkiksi EDI-yhteyden avulla.

Smits et al. (2006) mukaan integroitu jakelukanavanlaajuinen tietojärjestelmä parantaa sekä yksittäi-

sen yrityksen että koko verkoston tehokkuutta. Heidän tutkimuksensa mukaan kumppanuussuhteiden 

hallinta on mahdollista myös ilman kehittynyttä yhteistä IT-verkkoa. Low tech-viestintä sähköpostilla 

tai nettisivuilla voi joillakin toimialoilla tai joillekin yrityksille olla riittävä keino verkottua prosesseihin, 

ihmisiin ja tuotteisiin. Sakkas et al. (1999) toteavat, että yritykset voivat hyötyä yhteistyö- ja Internet-

työkaluista, kuten 3D-tekniikoista ja yhteiskäyttöisistä sovelluksista. Uusien teknologien hyödyntämi-

nen vaatii kuitenkin nykyisten arvoketjujen muokkaamista uusiin vaatimuksiin.

Jo pelkkä sähköposti tai extranet vaativat yrityksiltä suunnitelmallista kehittämistä, mutta onnistues-

saan ne voivat tuoda kilpailuetua erityisesti, jos ne helpottavat asiakkaan valintaprosessia ja rajaavat 
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näin kilpailijoita pois. Myös myyjille suunnatut palvelut voivat onnistuessaan parantaa merkittävästi 

yrityksen mahdollisuuksia hallita markkinoilta tulevia viestejä.

Tuote-, tieto- ja viestintävirtojen integrointi yrityksen sisällä eri toimintojen (tuotanto, markkinointi, 

logistiikka) ja koko jakeluketjun laajuisesti parantaa reagointikykyä. (Croxton et al 2001, Stern et 

al. 1996, Kritchanchai ja MacCarthy 1999) Kehittyneiden tietojärjestelmien ja suunnitelmallisuuden 

puute voivat johtaa vakaviin ongelmiin erityisesti, jos yrityksen päätöksenteko pohjautuu sen vuoksi 

väärään tai riittämättömään tietoon. Toisaalta nopea päätöksenteko rajallisten tietojen pohjalta on 

edellytys yrityksen joustavalle toiminnalle.

Yleensä vaatimus erilaisten tietojärjestelmien kehittämiseen tuleekin jakeluketjua hallitsevalta yrityk-

seltä. Tällaisissa tapauksissa myös tietojärjestelmärajapintojen standardit määritetään suurten kaupan 

ketjujen puolesta ja ne määrittävät osaltaan myös yritykselle sopivat tietojärjestelmäratkaisut. Joissa-

kin tapauksissa yritykset voivat vaatia myös avoimeen kirjanpitoon perustuvien pitkälle integroitujen 

tietojärjestelmien käyttöönottoa.

1.2 Toimintaympäristö

Globaalin toimintaympäristön muutokset voidaan hahmottaa PESTE-mallin avulla. PESTE koostuu 

poliittisista, ekonomisista, sosiaalisista, teknologisista ja ekologisista tekijöistä. Teknologiateollisuu-

den (2003) tulevaisuuden näkymiä hahmottavassa tutkimuksessa nousi esiin seuraavia PESTE-malliin 

liittyviä tulevaisuudenkuvia. Poliittiset tekijät koostuvat seuraavista tekijöistä globalisaatio vs. eristäy-

tyminen, maailman valtapeli, ääriliikkeet ja energia. Ekonomiset tekijät taas ovat harmaa talous ja 

korruptio, tuotantotekijöiden saatavuus, kuluttajien arvot ja luottamus talouteen, liberalisoituminen 

ja ostovoima. Sosiaalisia tekijöitä puolestaan ovat turvallisuus, työn tulevaisuus, väestön kehitys ja 

koulutus. Teknologisia tekijöitä ovat globalisaatio, miniatyrisoituminen, teknologian muutosnopeus 

ja BAT eli paras saatavilla oleva teknologia. Ekologisia tekijöitä ovat EU:n ympäristösopimukset, glo-

baalit ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat, ekoimago kilpailukeinona, kuluttajakäyttäytyminen, 

luonnonkatastrofit sekä ympäristömääräykset.

Teknologiateollisuus ry:n (2003) teettämän tulevaisuuden arvioinnin perusteella tulevaisuudessa kasva-

villa ja murrosvaiheessa olevilla talousalueilla (Kiina, Intia, Venäjä, EU) kehittyy merkittäviä markkinoita 

ja kilpailijoita. Länsimaissa ikääntyvä väestö ja sen erityistarpeet ovat megatrendi, jonka vaatimat tuo-

tekonseptit saavat kehitysvauhtia edelläkävijäsoveltajista ja -käyttäjistä. Myös keskiluokan nopea kas-

vu kehittyvillä talousalueilla kasvattaa kokonaismarkkinoita. Markkinat edellyttävät kestäviä energia- ja 

ympäristöratkaisuja, ekotehokkuutta läpi koko arvoketjun ja näiden asioiden viestintää tavalla, joka 

kohtaa loppuasiakkaan myös tunne- ja arvotasolla. Pienet korkean elintason maat, kuten Suomi, voivat 

selviytyä globaalissa kilpailussa vain erikoistumalla ja panostamalla osaamiseen ja teknologiaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoisten ansaintamallien määrä ja palvelukonseptien 

merkittävyys kasvavat ja tulevaisuudessa menestyvä liiketoiminta edellyttää erilaisten tuote-, tuotan-

to- ja palvelualustojen käyttöä. Sen vuoksi myös palveluliiketoiminnan teknologioiden sekä logististen 

prosessien kehittäminen korostuvat. (Teknologiateollisuus 2003)

Meristö (2005) näkee suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta tärkeimpinä kil-

pailukeinoina asiakaslähtöisen toiminnan, resurssien kasvattamisen yhteistyöllä, lähimarkkinoiden ke-
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hittämisen, liiketoimintaosaamisen kehittämisen ja brandiosaamisen kehittämisen. Asiakaslähtöinen 

toiminta koostuu avainasiakkaiden palvelemisesta myös uusilla markkinoilla ja kulttuureissa, tutki-

mus- ja kehitystoiminnan toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä markkinoinnin kehittämisen 

yhdessä asiakkaan kanssa. Resurssien kasvattaminen yhteistyöllä taas tarkoittaa pienille yrityksille 

veturien löytämistä, keskisuurille keskinäistä verkottumista ja suurille yrityksille jatkuvuuden ja ket-

teryyden varmistamista yhteistyöllä pk-yritysten kanssa. Lähimarkkinoiden kehittäminen tarkoittaa 

Venäjän ja Itämeren alueen maihin kohdistuvien resurssien kehittämistä. Liiketoimintaosaamisen ke-

hittämisessä keskeisessä roolissa on viestintätaitojen parantaminen ja uusien ansaintalogiikoiden ja 

liiketoimintamallien kehittäminen ja hyödyntäminen. Brandiosaamisen kehittäminen taas ylläpitää 

jatkuvuutta, auttaa hinnan käsittelyssä ja suojaa paremmin kuin patentit kopioinnilta

Maailmanlaajuisia huonekalumarkkinoita kuvaa lisääntynyt kilpailu ja laskevat yksikköhinnat. Lisään-

tyvät tuotantomäärät eivät välttämättä lisää valmistajien tuloja, koska saavutetut edut kasautuvat 

jakeluketjun loppupäähän, jossa kaupat voivat valita tavarantoimittajat globaaleilta markkinoilta. 

(Kaplinsky et al., 2002) Viime aikoina huonekalumarkkinat ovat tulleet yhä lähemmäs muotitoimi-

alaa, mikä on pakottanut valmistajat lanseeraamaan uusia tuotteita yhä tiheämmin. Tämä suuntaus 

on lisännyt yhteistyötä markkinoiden eri toimijoiden välillä ja tämän prosessin yhteydessä vähittäis-

kaupan ketjujen valta tuotteiden muotoilupäätöksiin on lisääntynyt. (Leslie and Reimer, 2003) Myös 

Lindman (2004) nostaa esiin tuotekehitysstrategioiden merkityksen erityisesti pienissä huonekalualan 

yrityksissä, joissa liiketoiminnan keskeiset osa-alueet on yleensä yrittäjän tai yrittäjäperheen vastuulla. 

Kaupan keskittyminen, kuluttajien tarpeiden pirstoutuminen ja voimakas ulkomainen kilpailu edel-

lyttävät myös pieniltä yrityksiltä suunnitelmallisuuden lisääntymistä niin tuotekehityksen kuin mark-

kinoinnin toimenpiteiden suhteen.

Vaikka tuotteiden elinkaari huonekalumarkkinoilla onkin vielä melko pitkä, monet merkit viittaavat 

siihen, että ne tulevat lyhentymään tulevaisuudessa samalla, kun yhden tuotteen keskimääräinen 

käyttöaika lyhenee. Kodin sisustaminen on tullut yhä suositummaksi harrastukseksi ja televisio-oh-

jelmien avulla yhä suurempi joukko kuluttajia on alkanut seurata muuttuvia sisustustrendejä. IKEA 

ja muut edullisempiin sisustustuotteisiin erikoistuneet sisustus- ja huonekalukaupat voivat seurata 

design-valmistajien malleja ja esitellä uusia tuotteita vain muutamien viikkojen tai kuukausien päästä 

alkuperäisen tuotteen esittelystä.

Vallinin (2006) mukaan huonekalualalla keskeisiä tulevaisuuden tekijöitä ovat ennen kaikkea ketjujen 

toimintaan liittyvät muutokset, kuten ketjujen profiloituminen ja toimittajien määrän karsiminen, 

jotka vaikuttavat tilausmäärien kasvamiseen ja yhä lisääntyviin ketjun vaatimusten pohjalta määri-

teltäviin tuotanto- ja jakeluvaatimuksiin. Kotimaan kova kysyntä suojaa vielä kotimaisia valmistajia, 

mutta Euroopassa kilpailu on jo kiristynyt entisestään. Ketjujen vaatimukset voivat johtaa yritysten 

yhdistymiseen, jotta suuremmat toimitusmäärät voidaan valmistaa kustannustehokkaasti. Kustan-

nustehokkuusvaatimukset johtavat myös siihen, että valmistajat keskittävät voimansa yhä kapeam-

paan valikoimaan. Ketjujen ulkopuolelle jääneet tai jättäytyneet valmistajat saattavat myös perustaa 

omia jakelupisteitä. Huonekalualalla keskeiset menestystekijät ovat oman aseman tunnistaminen 

arvoketjussa, kaupan ketjujen tarpeiden tunnistaminen ja lisäarvon tuottaminen valituille ketjuille. 

Käytännössä tämä tarkoittaa uusiutuvia mallistoja, asiakkaiden ja loppukäyttäjien kouluttamista sekä 

tuotannon- ja jakelun toimintavarmuutta. Näiden tavoitteiden toteutumista vaikeuttavat vähäiset re-

surssit tuotekehityksen, markkinoinnin ja viennin investointeihin sekä toimialan vahvasti tuotantokes-

keinen liiketoimintamalli.
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1.3 Tutkimusmetodit

Tutkimuksen taustaksi on kerätty erilaista toimialakohtaista aineistoa sekä tutustuttu alan kirjalli-

suuteen. Lisäksi erityisen arvokas tietolähde on ollut tutkimushankkeesta vastanneen Helsingin yli-

opiston Ruralia-instituutin Wincent-hankkeesta kertynyt tietovarasto, jota hyödynnettiin tutkimuksen 

suunnittelun ja käytännön toteutuksen eri vaiheissa. Aineistotriangulaation avulla pyrittiin löytämään 

paras mahdollinen sekundaariaineisto sekä luomaan mahdollisimman kattava kuva alan kehitysmah-

dollisuuksista haastattelujen ja Delfoi-tutkimuksen kautta.

Tutkimuksen alussa (tammi-maaliskuu 2006) haastateltiin neljää huonekaluvalmistajan edustajaa (2 

toimitusjohtaja-omistajaa, 1 toimitusjohtaja-osakas ja 1 johtaja-perheenjäsen), yhden huonekaluket-

jun toimitusjohtajaa, toista huonekaluketjua edustavaa vähittäiskauppiasyrittäjää, kahta puutuote-

alan valmistajan edustajaa sekä yhtä puutuotealan hyvin tuntevaa virkamiestä. Lisäksi kehittämis-

hankkeen ohjausryhmä oli käytettävissä ideoiden pohtimista ja arviointia varten. 

Yritysten valinnassa hyödynnettiin Ruralia-instituutin aikaisempia kokemuksia paikallisista yrityksistä.

Yritykset valittiin haastatteluihin paitsi yrityksen koon, kasvun ja paikallisuuden perusteella myös huo-

mioiden erilaiset käytössä olevat markkinointistrategiat ja asiakaskunnat. Kaikki valmistavat yritykset 

sijaitsivat Etelä-Pohjanmaan alueella ja niillä oli jo vakiintunut asema huonekalutoimialalla yrityksen 

iän vaihdellessa 13:sta 40 vuoteen. Kaikki huonekalualan yritykset ovat kodinkalustevalmistajia ja 

esimerkiksi sohva- ja sänkyvalmistajat oli tässä vaiheessa rajattu pois. Yritysten vuotuinen liikevaihto 

oli kahdesta viiteen miljoonaan euroon. Valmistavilla yrityksillä oli 30 - 50 työntekijää.

Ensimmäisten haastattelujen tehtävänä oli ennen kaikkea kuvata toimialan nykytilannetta ja erilai-

sia markkinointikanavien hallintaan liittyviä strategia- ja toimintamalleja. Haastattelurunko pohjautui 

Kulmalan ja Suorannan (2005a, 2005b) aikaisempia tutkimuksia varten keräämään kirjallisuus- ja 

tutkimustietoon, johon oli lisätty erityisesti tätä tutkimusta varten markkinointikanavia koskevaan 

kirjallisuuteen perustuva osio. Haastattelu oli jaettu eri osa-alueisiin, joissa käsiteltiin yrittäjän henki-

lökohtaista taustaa, yrityksen aikaisempaa ja nykyistä liiketoimintaa, tiedon keräämistä ja hyödyntä-

mistä sekä markkinointia ja erityisesti markkinointikanavia käsitteleviä kysymyksiä. 

Haastattelut kerättiin tammi-maaliskuussa 2006 ja nauhat purettiin ja analysoitiin keväällä 2006. 

Haastattelujen kesto vaihteli noin tunnista lähes neljään tuntiin vastaajasta riippuen. 

Haastattelujen pohjalta toteutettiin Delfoi-tutkimus, jonka pääkysymys muotoutui seuraavaksi:

Mitä muutoksia huonekalualalla tapahtuu lähitulevaisuudessa ja miten yritykset voivat 
varautua muutoksiin erilaisten markkinointikanavaratkaisujen avulla?

Delfoi-tutkimuksen toteuttamisen kannalta erityisen kriittinen osa-alue on kiinnostuneiden ja asian-

tuntevien panelistien sitouttaminen tutkimuksen toteuttamisen ajaksi. Tavoitteena on myös saada 

pidettyä kaikki vastaajat mukana kaikkien tutkimuskierrosten ajan. Aikaisempien tutkimusten mu-

kaan luotettavan Delfoi-paneelin minimikoko on viisi henkilöä ja tyypillisesti yhden paneelin koko on 

maksimissaan 30 henkilöä. Suurempi ryhmä tuottaa enemmän tietoa ja toisaalta myös näkemysten 

luotettavuus lisääntyy ryhmän kasvaessa. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että 15 hengen paneeli 

on optimaalinen, koska sillä saavutetaan sama luotettavuus ja lopputulos kuin suuremmilla tutkimus-

joukoilla. Tässä tutkimuksessa koottiin useita erillisiä paneeleita, jotka muodostivat ensin näkemyk-
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sensä ryhmän sisällä ja vasta viimeisellä kierroksella pyrittiin luomaan koko toimialaa koskeva kaikkien 

alan toimijoiden näkemys tulevaisuuden skenaarioista. Tavoitteena oli, että kussakin ryhmässä olisi 

vähintään viisi osallistujaa ja lopulta vain puutuotealan sisustussuunnittelijoiden ryhmä jäi lopulta 

kolmeen vastaajaan.

Tutkimusryhmät:

■ Valmistajat (huonekalu)

■ Kauppa (huonekalu)

■ Valmistajat (puutuote)

■ Kauppa (Puutuote)

■ Sisustussuunnittelijat/-arkkitehdit

■ Muut asiantuntijat

Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa päädyttiin hyödyntämään internet-pohjaista NexusDelfix-ohjel-

mistoa, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan tiedonkeruun käyttäjäystävällisellä tavalla. Internetin 

käyttöä puoltaa muun muassa ajasta ja paikasta riippumaton vastaaminen ja automaattinen tulos-

tenkäsittely. Lisäksi Internet nopeuttaa uusien kierrosten tekemistä ja mahdollistaa aikaisempien kier-

rosten vastausten suoran linkittämisen uusilla vastauskierroksilla. Erityisen hyödyllistä NexusDelfixin 

käyttö on aineiston analysoinnin kannalta, sillä työläs aineiston postitus ja puhtaaksikirjoittamisvaihe 

jää kokonaan pois. Myöhemmässä vaiheessa havaittiin, että internet-vastaaminen tuotti joillekin vas-

taajille ongelmia ja varsinkin avointen kysymysten osalta jouduttiin turvautumaan puhelinhaastatte-

luihin.

Tässä tutkimuksessa vastaajille annettiin ensimmäisellä kierroksella arvioitavaksi valmiita tulevaisuu-

den näkymiä. Vastaajia pyydettiin jo ensimmäisellä kierroksella arvioimaan väittämien vähenemistä 

(-3, -2, -1) tai lisääntymistä (+1, +2, +3) 7-portaisella Likert-asteikolla. Kysymykset kysyttiin kahteen 

kertaan, joista ensimmäinen vastaus koski muutosta viiden vuoden aikataululla ja toinen kysymys pit-

kän tähtäimen muutosta viidestä kymmeneen vuoteen. Kyselyn lopussa oli myös muutamia avoimia 

kysymyksiä kuluttajasegmenttien muutoksista. Lisäksi vastaajia kannustettiin antamaan palautetta 

jokaisen kysymysalueen lopussa.

Tutkimukseen kutsuttiin kaikkiaan 80 vastaajaa, jotka oli rekrytoitu mukaan sähköpostin tai puhelin-

keskustelun avulla. Ensimmäisellä kierroksella kyselyn täytti 58 (puutuote 20, huonekalut 38) vastaa-

jaa, joista hyväksyttäviä, kaikilta osin täytettyjä huonekalualan vastauksia oli 36. Vähäisten sanallisten 

perustelujen takia analysoinnin pääpaino keskittyi tilastolliseen tulkintaan. Koska vastaajajoukkoon 

kuului vain 36+20 vastaajaa, jotka molemmat oli lisäksi jaettu neljään eri alaryhmään, tarkempia 

ryhmäkohtaisia ja tilastollisesti merkitseviä päätelmiä ei voida tehdä. Sen sijaan keskiarvoja ja kes-

kihajontoja voitiin käyttää antamaan kuvaa toimialan yleisistä kehitysnäkymistä. Non-parametrisillä 

menetelmillä oli mahdollista saada myös tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välille, mutta tietoja 

käytettiin pienestä kohdejoukosta johtuen vain keskustelun herättäjinä eri yhteyksissä. Kaiken kaik-

kiaan Delfoi-tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli tuottaa alan yrityksille ja päätöksentekijöille tietoa 

erilaisista tulevaisuuden skenaarioista, uhista ja mahdollisuuksista. 



13

2. Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset koostuvat tehtyjen haastattelujen perusteella laadituista huonekalualan mark-

kinointikanavatyyppien kuvauksesta sekä delfoi-tutkimuksen tulosten esittelystä eri kierroksilla.

2.1 Markkinointikanavatyypit huonekalualalla

Seuraavissa kuvioissa on esitetty yleisimmät markkinointikanavatyypit, joita suomalaisessa huoneka-

lukaupassa esiintyy. Aitken et al. (2005) mukaan markkinointikanavastrategiat voidaan jakaa seitse-

mään eri tyyppiin tuotteen standardoinnin ja räätälöinnin tason mukaisesti. Yksi valmistajista toimi 

puhtaasti vakiointiin perustuvassa yhteystyömallissa kotimaisen, edullisten hintojen huonekaluketjun 

kanssa. He käyttivät integroitua tietojärjestelmää, joka mahdollistaa reaaliaikaisen myynnin seurannan 

myös valmistajalle ja sitä kautta asiakkaiden toimitusaika oli maksimissaan seuraavalla viikolla, mutta 

useimpien tuotteiden kohdalla tuotetta oli myymälässä aina saatavilla. Kaikki muut mukana olleista 

yrityksistä valmistivat tuotteensa tilausohjautuvasti raaka-aine- ja komponenttivarastojen pohjalta. 

Osalla yrityksistä oli tarvittaessa mahdollisuus täysin räätälöityyn tuotteeseen, mutta sitä vaihtoehtoa 

ei markkinoitu aktiivisesti. Tuotteita tehtiin mittatilauksesta vain kuluttajan erikseen niin vaatiessa, 

sillä yritykset suosivat kokoonpanovaiheessa tapahtuvaa massaräätälöintiä. Toimitusaika valmistajalta 

kauppaan vaihtelee kahdesta vuorokaudesta aina neljään viikkoon.

Postiin tai muihin kuljetuspalveluihin nojautuvan kuvasto- tai verkkokaupan lisäksi löytyi seitsemän 

erilaista toimintamallia. Huonekalutoimialan muuttuessa käsityöstä teolliseen tuotantoon myyntiver-

kostot rakennettiin ovelta ovelle kulkevien myyntimiesten varaan. Parhaimmillaan sadat kuorma-au-

tot lähtivät maanantaiaamuisin Pohjanmaalta kohti kaupunkien lähiöiden ja maaseudun asiakkaita. 

Yhteiskunnan nopea kaupungistuminen tarjosi lähiörakentamisen myötä otolliset markkinat huone-

kaluille, ja samaan aikaan huonekalujen valmistus alkoi muuttua käsityöstä yhä pidemmälle vietyyn 

teolliseen tuotantoon. Kulkukauppaa ei nykyään enää esiinny ja se loppuu hyvin pian kokonaan, 

kun viimeiset vanhan ajan myyntimiehet jäävät eläkkeelle. Suurin osa kaupoista kuuluu johonkin 

ketjuun, ja viimeisenä jäänteenä perinteisestä huonekalukaupasta on koko ajan kutistuva itsenäis-

ten huonekaluliikkeiden verkko. Monelle pienelle valmistajalle yksityiset liikkeet ovat kuitenkin ainoa 

mahdollisuus saada tuotteitaan markkinoille, sillä suuret ketjut suosivat toimittajia, jotka voivat taata 

toimitusvarmuuden myös suuremmille erille. Toinen merkittävä tekijä ovat massatuotannon, massa-

ostojen ja keskitetyn logistiikan tuomat kustannusedut. 

Perinteinen, itsenäisiin jälleenmyyjiin perustuva malli ei ole enää kilpailukykyinen ketjun myymälöiden 

kanssa vaan parhaat kauppiaat ovat liittyneet tai liittyvät tulevaisuudessa osaksi eri ketjuja. (Kuvio 1)

 

Kuvio 1.  Itsenäiset kauppiaat
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Tämän hetken yleisin tapa markkinointikanavien hoitamiseksi on myös hyvin perinteinen. Tukkukau-

palla tai ketjulla on selkeä rooli tavarankerääjän ja välittäjänä ja kaikkien osapuolten odotukset ja vaa-

timukset ovat selvillä. Valmistajat voivat yleensä myös myydä tuotteitaan suoraan ketjun kauppiaille 

ilman tukkua tai ketjua. (Kuvio 2)

 

Kuvio 2.  Perinteinen markkinointikanava

Suomalaiselta huonekalualalta löytyy myös kahdenlaista vertikaalista integraatiota. Kaksi suurimmista 

ketjuista omistaa koko ketjun valmistuksesta myyntiin (kuvio 3). Markkinoilla on myös ketjuja, jotka 

omistavat myymälät, mutta ostavat tuotteen eri valmistajilta (kuvio 4).

Kuvio 3. Täydellinen vertikaalinen integraatio

Kuvio 4.  Vertikaalinen integraatio jakelussa

Suomesta löytyy kaksi yhteistoiminnallista markkinointikanavaa, joista ensimmäinen koostuu kauppi-

aista, jotka ovat perustaneet oman yhteisyrityksen huolehtimaan osto-, tuotekehitys ja markkinoin-

titoimintojen järjestämisestä. Ketjulla on oma tuotemerkki, mutta kauppiaat voivat ostaa tuotteita 

myös muita kanavia pitkin.
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Kuvio 5. Vähittäiskauppiaiden muodostama ketju

Toinen yhteistoiminnallinen yritys toimii ketjun alkupäässä, jossa viisi valmistajaa ovat yhdistäneet voi-

mansa tietyillä markkinasegmenteillä ja käyttävät yhteismarkkinointia saman brandin alla. (Kuvio 6) 

 

Kuvio 6.  Valmistajien yhteinen markkinointiorganisaatio

Tietyissä markkinointikanavissa voidaan myös havaita yritysten integroitumista vuosien yhteistyön 

jälkeen. Tietojärjestelmien integrointi ja yhteinen tuotekehitys ovat aiheuttaneet sen, että sekä kaup-

pa että valmistaja ovat sitoutuneet yhteistyöhön, jonka pohjalta on voitu rakentaa mahdollisimman 

tehokas, mutta silti myös joustava varasto-ohjautuva järjestelmä. (kuvio 7)

Kuvio 7.  Kumppanuus
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2.2 Delfoin vastaukset 

2.2.1 Yhteistyö

Kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi useimmissa kohdissa vastaajat katsoivat kysyttyjen asioiden mer-

kityksen kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Kuvassa on esitetty yhdistetty tulos 5 vuoden ja 

kymmenen vuoden näkymistä. Kuten voidaan myös huomata puutuote- ja huonekalualojen välillä 

ei ollut suuria eroja välillä. Poikkeuksena olivat kysymykset: y1 Kaupan omistusosuus valmistavista 

yrityksistä, y2 Valmistajien omistusosuus kaupan yrityksistä ja y14 Ketjuihin kuulumattomat myyn-

tikanavat, joiden katsottiin säilyvän samalla tasolla tai jopa laskevan nykyisestä. Muut seuraavassa 

kuviossa esitellyt kysymykset ovat:

 

1 Kaupan omistusosuus valmistavista yrityksistä

2 Valmistajien omistusosuus kaupan yrityksistä

3 Keskusjohdon ohjaus kauppojen osto- ja jakelutoiminnoista

4 Tuotteiden ja palveluiden muokkaaminen kaupan tarpeiden mukaisesti 

5 Kaupan toimintatapojen ohjeistaminen valmistajille

6 Kaupan tuotevaatimusten ja yksinoikeusmallistojen merkitys

7 Kaupan vastuu tuotekehityksestä

8 Kaupan ja valmistajien tietojärjestelmien integrointi

9 Kysyntä- ja asiakastiedon saatavuus valmistajille

10 Tärkeimpien valmistajien vaikutus kaupan toimintaan

11 Open-book eli avoimen kustannustiedon yhteistyö kaupan ja valmistajien välillä

12 Valmistajan logistiikan ulkoistaminen

13 Pitkäaikaiset toimitussopimukset kaupan ja valmistajien välillä

14  Ketjuihin kuulumattomat myyntikanavat

15 Suora kauppa valmistajien ja kuluttajien välillä
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Toisen kierroksen perusteluja saatiin näihin kysymyksiin seuraavasti:

3  Keskusjohdon ohjaus kauppojen osto- ja jakelutoiminnoista  

 ■ Omat kokemukset viimeisen parin vuoden aikana näyttävät siltä, että ketjujen johdon 

  ohjaus ostoihin on voimakkaasti lisääntymässä. Sama linja on myös Norjassa ja Ruotsissa.

13  Pitkäaikaiset toimitussopimukset kaupan ja valmistajien välillä  

 ■ Ketjut tekevät hyvin mielellään sopimuksia yksinmyyntimalleista. Toisaalta ne eivät sitten itse 

  useinkaan sitoudu, vaan voivat ottaa lähes samanlaisen mallin toiseltakin valmistajalta.

 ■ Harvoin tulee myöskään sellaista sopimusta, jossa kunnolla sitouduttaisiin ostamaan tietty 

  volyymi. Valmistaja kantaa menekistä lopullisen riskin ja vastuun.

14  Ketjuihin kuulumattomat myyntikanavat 

 ■ Kehityssuunta näyttää olevan jopa kiihtyvällä vauhdilla se, että kaikki ovat jonkin ketjun 

  jäseniä. 

 ■ Valmistajan kannalta voisi olla hyväkin tilanne, jos voisi tehdä kauppaa ”vanhaan malliin” 

  yksittäisen asiakkaan kanssa. Usein nämä yritykset ovat tehtäväänsä hyvin sitoutuneita 

  perheyrittäjiä, joilla olisi asiantuntemusta ja kokemusta annettavanaan kuluttajille 

  runsaastikin. 

 ■ Pitkällä aikavälillä uudenlaiset kanavat (perustuvat sähköisen kanavan mahdollisuuksiin) 

  houkuttelevat itsenäisiä, uusia yrittäjiä. 

 ■ Myyntikanavat (jakelutievaihtoehdot) vähenevät edelleen lähivuosina voimakkaasti 

  (keskittyvät). Pitemmällä aikajaksolla mm. sähköiset markkinakanavat ja jakelutie-

  vaihtoehdot lisääntyvät ja jakelun keskittyminen pysähtyy.

15  Suora kauppa valmistajien ja kuluttajien välillä 

 ■ Paha sanoa miten tässä tulee käymään. Toisaalta verkkokaupan kehittyminen voisi avata 

  valmistajille yllättäviäkin jakelukanavia. Tähän kohtaan jos mihin pätee se viisaus, että 

  ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. 
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Seuraavassa kuviossa käsitellään loput yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä:

16 Sisustussuunnittelijoiden rooli tuotteiden myyjänä

17 Suunnittelijoiden ja valmistajien yhteistyö tuotekehityksessä

18 Valmistajien ja kaupan yhteistyö uusien tuotteiden kehittämiseksi

19 Suunnittelu ja tuotekehitys usean eri toimijan verkostossa (kaupan edustajat, 

 valmistajat, suunnittelijat)

20 Suunnittelun ja tuotekehityksen ulkoistaminen

21 Valmistajan vastuu tuotekehityksestä

22 Kuluttajien kouluttaminen (uudet tuotteet, yleinen kiinnostus) yhteistyössä 

 toimialan yritysten kesken

23 Uusien tuotteiden kehittäminen yhdessä muiden alojen (esim. tietotekniikka, 

 elektroniikka, lääketiede, viestintä) kanssa

24 Vähittäiskaupan ostotoimintojen keskittäminen tai ulkoistaminen

25 Valmistajien ketjukohtaiset investoinnit

26 Valmistajien sisäisiä prosesseja kehitetään jakeluketjun tarpeiden mukaisesti

27 Yhteistyömuotojen kehittäminen valmistajien välillä

28 Valmistajien välinen yhteistyö kustannussäästöjen saavuttamiseksi

29 Valmistajien välinen markkinointiyhteistyö

30 Yhteistyö kaupan edustajien välillä

31 Yhteisyritykset valmistajien ja kaupan välillä

Näihin kysymyksiin liittyen perusteluja saatiin seuraaviin kysymyksiin

19  Suunnittelu ja tuotekehitys usean eri toimijan verkostossa (kaupan edustajat, valmistajat, 

 suunnittelijat) 

 ■ Verkostoitunut toimintatapa yleistyy ja saa uusia muotoja. Osapuolet kokevat hyötyjä 

  yhteistyöstä.

 ■ Kauppa / jakelutie on ottanut ja saanut suuren osan tuotekehityksen ja tuotteiden 

  suunnittelun vastuusta ja päätäntävallasta (volyymituotteet). Voimakkaat valmistajaverkostot 

  kykenevät hoitamaan koko tuotesuunnittelun, jos niillä on siihen valta jakelutiessä. Joissakin 

  tuoteryhmissä on hallittava tuotesuunnittelu, jotta pääsee jakeluteihin. 

 ■ Suomessa ei oikein ole voimakkaita valmistajaverkostoja, joilla on neuvotteluvoimaa 

  jakelijoihin päin.

��

��

��

�

�

�

�

 ����!��

"�!#����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���



19

29  Valmistajien välinen markkinointiyhteistyö 

 ■ Markkinointi on alue, jossa yhteistyö kilpailijoiden kesken on hankalaa. Yhteistyön kynnys 

  on korkea, mikä merkitsee asiakastiedon jakamista.

2.2.2 Kansainvälisyys

Myös kansainvälisyyttä käsittelevissä kysymyksillä eri alojen vastaukset olivat samoilla linjoilla.

32 Suomalaisten tuotteiden kilpailukyky

33 Globalisaation vaikutus kotimaisen kaupan toimintaan

34 Globalisaation vaikutus kotimaisten valmistajien toimintaan

35 Tuontituotteiden osuus kotimaan markkinoista

36 Ulkomaisten kilpailijoiden vaikutus valmistajiin

37 Valmistajien kansainvälistyminen verojen ja tukien takia

38 Valmistajien kansainvälistyminen kilpailijoiden toimien takia

39 Valmistajien kansainvälistyminen raaka-ainelähteiden lähelle

40 Valmistajien kansainvälistyminen työvoimakustannusten takia

41 Valmistajien kansainvälistyminen uusien markkinoiden lähelle

42 Valmistajien välinen yhteistyö vientitoimintojen osalta

43 Valtion vientituet valmistaville yrityksille

44 Kansainvälinen yhteistyö tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa

Perusteluja vastauksiin saatiin ainoastaan kohtaan 32.

32  Suomalaisten tuotteiden kilpailukyky 

 ■ Pakko olla hieman pessimistinen, kun katsoo alan viimeisimpiä tilastoja tuonnin lisääntymi-

  sestä ja viennin supistumisesta.
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2.2.3  Toimialan kehittäminen

Toimialan kehittämistä käsiteltiin kohdissa:

45 Markkinointikustannusten osuus valmistajien liikevaihdosta

46 Tuotekehityskustannusten osuus valmistajien liikevaihdosta

47 Alan yhteiset standardit

48 Designin merkitys kilpailukeinona

49 Erilaisten sisustusalan liikkeiden keskittymien (IKEA, Ideapark) osuus alan 

 kokonaismyynnistä suhteessa perinteiseen kauppaan

50 Valmistajien ja kaupan edustajien henkilökohtaisten suhteiden ja luottamuksen 

 merkitys

51 Valmistavien yritysten keskimääräinen liikevaihto

52 Eri tuoteryhmien (ovet, ikkunat, parketit, listat jne.) välinen vuorovaikutus 

 puutuotealalla / Rakennus- ja sisustusalojen vaikutus huonekalualaan

53 Pätevän henkilöstön saatavuus

54 Pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus valmistavien yritysten liiketoiminnassa

55 Kotimaisen tuotannon ympäristökilpailukyvyn merkitys

56 Sisustusalan (huonekalut, sisustustuotteet) vaikutus puutuotealaan / Vaatetusalan 

 vaikutus huonekalualaan

57 Vaihtoehtoisten markkinointikanavien määrä valmistajien näkökulmasta

58 Valtion kehittämistuet valmistaville yrityksille

59 Sähköinen kauppa kuluttajille

60 Sähköinen kauppa yritysten välillä

53  Pätevän henkilöstön saatavuus 

 ■ Tämä on selvä juttu. Tekijät loppuvat joka alalta, ellei maahanmuutto lisäänny merkittävästi 

  ja/tai eläkeikä selvästi kohoa. No... ehkä vielä se, että jos työtuntien määrä kasvaa työaikaa 

  lisäämällä. Miten mahtaa AY-liike suhtautua vaikkapa Pekkas-päivien poistoon? Syntyvyyden 

  kohottaminen valitettavasti auttaisi vasta noin 25 vuoden kuluttua, jolloin ”pahin” alkaa olla 

  jo muutenkin ohi...
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2.2.4 Kuluttajakäyttäytyminen

Kuluttajakäyttäytymistä tutkittiin seuraavilla kysymyksillä:

61 Elämykset osana kuluttajan ostopäätöstä

62 Muotitrendien merkitys kuluttajien ostopäätöksiin

63 Sisustuksen merkitys harrastuksena

64 Tee-se-itse sisustaminen ja rakentaminen

65 Henkilökohtaisen palvelun merkitys

66 Kuluttajien hintatietoisuus

67 Hinnan merkitys ostopäätökseen

68 Kuluttajien laatutietoisuus

69 Laatumielikuvien merkitys ostopäätökseen

64  Tee-se-itse-sisustaminen ja rakentaminen

 ■ Kaupungistuminen ja käden taitojen heikkeneminen peruskoulun oppisuunnitelmista taitaa 

  hävittää tämän ”kansanperinteen”. Taitavat nuoret olla enemmänkin suuntautuneita bitti-

  nikkarointiin. Häpeäkseni tunnustettava, että taidan itsekin kuulua tuohon ryhmään, vaikka 

  rippikoulusta on jo aikaa.

67  Hinnan merkitys ostopäätökseen 

 ■ Hinnan merkitys, kuluttajien hintaherkkyys vaihtelee mm. sen mukaan miten kireää on 

  kilpailu, onko tuotteiden hinnoissa eroja, onko tarjolla halpahinta-vaihtoehtoja. Lähi-

  vuosina on odotettavissa hinnan merkityksen korostumista (ainakin tietyissä segmenteissä). 

  Pidemmällä aikavälillä muut seikat voivat korostua. Hinnan merkitys liittyy myös suhdan-

  teisiin.

 ■ Hinnan merkitys korostuu ns. bulkissa, massatuotteissa, markettien myymissä volyymi-

  tuotteissa. Muut korvaavat (ei puuperäiset) ohjaavat myös hintakehitystä. Ylemmissä 

  tuotesegmenteissä muut tekijät ovat hintatekijää voimakkaampia.
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2.3 Tärkeimmät muutokset huonekalualan näkymissä

2.3.1 Suomalaisten yritysten kilpailukyky 

Suurimmat lyhyen tähtäimen muutokset kilpailukykyyn liittyen koskivat designin merkitystä kilpai-

lukeinona. Muut tähän kategoriaan kuuluvat tärkeimmät trendit liittyivät ulkomaisten kilpailijoiden 

vaikutukseen valmistajiin.

Kilpailukyvyn kannalta merkittäviksi asioiksi katsottiin:

■ Erikoistuminen

■ Muotoilu, käsityö, tekninen osaaminen, myynti ja markkinointi

■ Tuoteperheyhteistyö

■ Kodinkalusteissa ei esteitä kotimaisuudelle, hyville malleille on aina tilaa.

■ Inhouse-muotoilu tärkeää erilaistumiselle

■ Valmistaja-suunnittelija-jakelija tärkein lähtökohta

■ Kaukoidän valuuttapolitiikka pahentaa hintakuilua

■ Tuotteen muotoilu käytännön kannalta, ei vain design

■ Tehokkuutta tarvitaan

■ Ulkomainen kilpailu vaikeuttaa asemaa jakelukanavassa

■ Jakelu valmistajien omiin käsiin, rahanjako valmistajien ja ketjujen välillä uusiksi

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Ei hullummat, sillä kodinkalusteiden jakelussa ei ole esteitä kotimaisuudelle, hyville 

malleille on tilaa, olemassa olevat ja huonot ei vaan vedä, erilaisuus.

■ Toivoisi parempaa. Hyvät määrät ja tuotteet, pienet ei ole päässyt mukaan.

■ Toimitusvarmuus ollut ongelma tuonnista, toivoa on. Tehokkuutta tarvitaan

■ Valmistajan ja jakelijan välinen yhteistyö on avain

■ Inhouse-muotoilu tärkeää, mutta harvinaista, yleensä omistajapohjaista. Joissakin 

tapauksessa suunnittelijayhteistyö onnistunut

■ Valmistaja-jakelija-suunnittelija tärkein lähtökohta

■ Tuotteen muotoilu (käytäntö kaikille, ei design) tärkeää ja siinä erityisesti erikoistu-

minen ja yhteistyö (tuoteperheet).

■ Peruslähtökohta: Kaukoidän valuuttapolitiikka voimistaa Kiina-ilmiötä. Valuutat ali-

arvostettu Aasiassa. Kiinan tuonti 11 %. Kotimaiset asiakkaat vaatii Kiinan hintoja 

suomalaisilta.

■ Tuntihinnalla ei voi kilpailla muilla kuin todella korkean hintaluokan tavalla ja sellaisia 

yrityksiä on vain hyvin vähän.
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2.3.2  Valtion toimet 

Huonekalualan vastauksissa tukien merkitys nähtiin lievästi kasvavana, kun taas puutuotealalla nä-

kemyksen olivat negatiivisempia. Tuet nähtiin kasvaviksi kaikissa huonekalualojen ryhmissä, mutta 

erityisesti valmistajien välinen ero toimialojen välillä oli ilmeinen.

Kilpailukykyä kommentoitiin seuraavasti:

■ Ei tukia saatavilla, omillaan tultava toimeen tai rahoitusta muualta

■ Kotimaa painottuu

■ Tasa-arvo muiden alojen kanssa ei toteudu

■ Oma investointikyky ei riitä – hankkeet liian pieniä Tekesille

■ Ei ole valtion vika, jos ei ole omaa halua

■ Työllistäminen ja kouluttaminen ok, protektionismi pois 

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Kuuluisi samat tuet kuin muillekin aloille, mutta nyt ei toteudu

■ T&K-hankkeiden puute syynä? – Yritysten aktivoiminen on vaikeaa, oma investointi-

kyky heikko

■ Tekesille ei kannata pieniä tarjota

■ Ei valtion vika, jos ei omaa halua, niin ei tukiakaan

■ Tuet vähenee. 

■ Protektionistiset keinot pois. 

■ Työllistäminen ja kouluttaminen ok. 

■ Investointiavustukset on jo pois. 

■ Valtion tuilla hommaa ei ratkaista.

■ Kehittämistuet. Teknologia ja markkinointi, suunnittelu.

2.3.3  Kaupan ja valmistajien välinen suhde 

Lyhyellä tähtäimellä kaupan ohjaus valmistajan toimiin nousi keskeisimmäksi muutostekijäksi. Lista-

kärkipäästä löytyvät kysymykset: tuotteiden ja palveluiden muokkaaminen kaupan tarpeiden mukai-

sesti, kaupan toimintatapojen ohjeistaminen valmistajille, kaupan ja valmistajien tietojärjestelmien 

integrointi, kaupan tuotevaatimusten ja yksinoikeusmallistojen merkitys, valmistajien sisäisiä proses-

seja kehitetään jakeluketjun tarpeiden mukaisesti ja keskusjohdon ohjaus kauppojen osto- ja jakelu-

toiminnoista. 

Pitkällä tähtäimellä lista jatkuu pitkälti samansuuntaisena, mutta huomio kiinnittyy järjestelmien in-

tegrointiin ja tiedonkulun kehittämiseen eri toimijoiden välillä. Suurimmat kasvavat pitkän tähtäimen 

trendit ovat: valmistajien sisäisiä prosesseja kehitetään jakeluketjun tarpeiden mukaisesti, kaupan ja 

valmistajien tietojärjestelmien integrointi, vähittäiskaupan ostotoimintojen keskittäminen tai ulkois-

taminen, kysyntä- ja asiakastiedon saatavuus valmistajille, open-book eli avoimen kustannustiedon 

yhteistyö kaupan ja valmistajien välillä ja kuluttajien kouluttaminen (uudet tuotteet, yleinen kiinnos-

tus) yhteistyössä toimialan yritysten kesken.
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Ensimmäisellä kierroksella perusteluja olivat:

■ Pitää oppia palvelemaan jakelijaa muutenkin kuin tuotteella. Tuotteella ei voi kilpail-

la, vaan palveluvalmiuksilla - Kauppa oppii arvostamaan valmistajaa ja vaikutusvalta 

lisääntyy.

■ Ei myyntiä, vaan asiakkaan kanssa verkottumista, samalla hoituu myös t&k.

■ Edustajien puute, markkinointitapa on muuttunut. Pitäisi kuunnella asiakkaan tar-

peita.

■ Kauppa sanelee säännöt. Kaupan tarpeet edellä, hinta tärkein.

■ Valmistajien nimet alkaneet tulla näkyviin vasta viime aikoina.

■ Yhteistyöhön myös muotoilija mukaan.

■ Pienet pois. Isot kehittyy ja kasvaa edelleen.

■ Alihankinta voi lisääntyä.

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Jos halutaan menestystä, pitää oppia palvelemaan jakelijaa muutenkin kuin tuotteel-

la. Tuotteella ei voi kilpailla, vaan minkälaisilla valmiuksilla voi palvella. Markkinoin-

titoimintoon mallia muilta aloilta, ei myyntiä vaan asiakkaan kanssa verkottumista 

– myös t&k samalla. Palvelukonseptin rakentaminen.

■ Edustajien puute, markkinointitapa on muuttunut. Asiakkaan tarpeita pitäisi kuun-

nella.

■ Kauppa sanelee säännöt entistä voimakkaammin.

■ Valmistajien nimiä ei aikaisemmin näkynyt. Nyt jo vähän näkyy valmistajien osasto-

ja.

■ Yhteistyön pitäisi kehittyä, ei vain yhdessä miettimistä, vaan myös muotoilija mu-

kaan.

■ Ketjuuntuminen jatkuu, pienet pois, isot ketjut - isot valmistajat. Pienet pois.

■ Kaupan tarpeet edellä, hinta tärkein.

2.3.4 Yhteistyö 

Valmistajien yhteistyö muiden kuin kaupan edustajien kanssa nousi korkeille sijoille, mutta vasta pit-

kän aikavälin kasvavissa ilmiöissä. Lyhyellä aikavälillä yhteistyö ei noussut listalle, mutta pitkän aikavä-

lin listalla eri yhteistyön eri muodot oli arvioitu tärkeimmiksi lisääntyviksi trendeiksi.

Ensimmäisen kierroksen kommentteina kirjattiin:

■ Yhteistyö on auttamista ilman ansaintalogiikkaa ja kaikki rahastaa heti ja tässä. Ei 

saada skaalaetuja eikä tiedetä todellista kustannusrakennetta, joten kannattava ali-

hankintatoiminta on heikolla tasolla.

■ Laatu ja standardeihin liittyvät asiat, materiaalit.

■ Toimialajärjestelyt, integraatio. Yrityskaupat kuuluvat terveeseen toimialaan. Toimi-

alan rationalisointi ja toimijat toistensa hallituksiin, jotta voidaan avata yhteistyön 

mahdollistavat portit.

■ Pienille myöhäistä, 1,5 – 3 miljoonalla liikevaihdolla yhteen. Muutama isompi voi 

pärjätä yksinkin.

■ Toimialojen rajat ylittävä yhteistyö

■ Markkinoinnin ja tuotekehityksen yhteistyö.
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Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Aina on ollut horisontaalista valmistusyhteistyötä, apua toisille. Se ei vielä ole käy-

tännön yhteistyötä parhaimmallaan. 

■ Kalustealan yritykset eivät osaa laskea – ei ansaintalogiikkaa – ei hyötyjä irti, koska 

kaikki rahastaa heti ja tässä. Ei pääse syntymään skaalaetuja. Ei tiedä konetuntihin-

toja. 

■ Kannattava alihankintatoiminta on heikolla tasolla.

■ Laatuun ja standardeihin liittyvät asiat, materiaalit, kelvollinen laatu. 

■ Menestystä on vähän, mutta paljon siteerattu. 

■ Toimialajärjestelyt, integraatiot. 

■ Yrityskaupat kuuluvat terveeseen toimialaan. 

■ Toimialan rationalisointi. 

■ Toiminnot ja tekemiset, joilla toimijat istuisivat toistensa toimielimissä, hallituksissa. 

Portti yrityksiin ja tietoon, jota voi hyödyntää yhteistyökuvioissa.

■ Pienet yritykset kypsyy yhteistyöhön liian myöhään ja markkinointi osaaminen puut-

tuu, ei lisäarvoa. Suuret ja keskisuuret voivat toimia yhdessä paremmin. 

■ Toivoisi lisääntyvän. Joitakin isompia on, jotka pärjäävät omillaan, mutta 1,5 – 3 milj. 

€ liikevaihdolla yhteen.

■ Samankokoiset toimijat yhteen etteivät isot määrää. 

■ Tuoteperheet 

■ Vienti, messut

■ Markkinointi

2.3.5  Kuluttajakäyttäytyminen 

Lyhyellä tähtäimellä suurimmat muutokset näyttäisivät tulevat kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. 

Elämykset osana kuluttajan ostopäätöstä aiheuttavat mietittävää erityisesti kaupalle, mutta se koskee 

myös valmistajien toimintaa. Sisustuksen merkitys harrastuksena osoittaa taas toimialalle lupaavia 

näkymiä tulevaisuudessa. Designin ja muotitrendien korostuminen taas luo paineita yritysten tuote-

kehitykselle ja markkinoinnille. Pitkällä tähtäimellä designin merkitys korostuu, samoin henkilökoh-

tainen palvelu.

Ensimmäisellä kierroksella kerättiin seuraavat kommentit:

■ Asumisen teknologia, sisustus ja palvelut integroituu. 

■ Uudet liiketoimintamallit, kuluttajanäkökulma.

■ Kertakäyttökulttuuri – suosii Kiinan tavaraa. Kuluttajan tarve vai kaupan?

■ Halvat tuotteet opettaa vaativiksi kuluttajiksi.

■ Ennen kuluttajilla oli halu, muttei ostoja, nyt rahoitus saatavilla ketjujen myötä.

■ Tee-se-itse loppuu ja palvelut tulee joko kaupasta tai itsenäisiltä yrittäjiltä.

■ Kuluttaja muuttuu vaativammaksi ja valmistaja voi hyötyäkin, jos tuntee asiakkaan ja 

pystyy innovatiivisiin ratkaisuihin.

■ Vähän kiinnostusta alkuperämaahan

■ Kuluttajien elämysten kaipuun tyydyttäminen



26

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Asumisen liiketoimintaklusterin valmistelu.

■ Asumisen teknologia, sisustus ja palvelut integroituu. 

■ Uudet liiketoimintamallit. Kuluttajanäkökulma.

■ Lainarahan hinta halpaa ja kuluttaja on innostunut sisustamaan. 

■ Mainonta lisää kysyntää. 

■ Kertakäyttökulttuuri 3-5 vuotta, suosii Kiinan tavaraa. 

■ Kertakulutus – kuluttajien tarve vai kaupan?

■ Muotoilu, vaatimukset

■ Halvat tuotteet opettavat vaativimmiksi kuluttajiksi.

■ Kuluttajilla oli halu, muttei ostoja. Rahoitus on nyt tullut mukaan ketjujen myötä.

■ Tee-se-itse into loppuu ja palvelut kehittyy, joko huonekaluliikkeissä tai itsenäisissä 

yrityksissä.

2.3.6  Valmistajien liiketoiminnan kehittäminen 

Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmiksi liiketoiminnan kehittämiskohteiksi nousi tuotekehitys eli desig-

nin merkitys kilpailukeinona ja valmistajan logistiikan ulkoistaminen. 

Pitkällä tähtäimellä logistiikan ulkoistamisen uskotaan lisääntyvän ja lisäksi uskotaan markkinointikus-

tannusten prosentuaalisen osuuden kasvavan. 

Kommentteja liiketoiminnan kehittämiseen saatiin seuraavasti:

■ Pitää pelata aikaa. Yrityssaneeraukset ja sukupolvenvaihdokset pitää hoitaa loppuun 

ja sitten uusi polvi lähtee kehittämään.

■ Heikot saa jäädä pois, taloutta ei voi korjata.

■ Hyvillä on toimitusvaikeuksia, mutteivät voi ostaa epäluotettavilta kumppaneilta ali-

hankintaa vaan joutuvat investoimaan lisäkapasiteettiin.

■ Vakavassakaan tilanteessa ei tehdä mitään, markkinointikurssit olisi pitänyt käydä jo 

vuosia sitten.

■ Hyllyvalmistajilla vaikeuksia kolmen vuoden päästä ulkomaisen kilpailun kanssa, kun 

koko maailma ostaa samaa tavaraa,

■ Design ei auta, vain liiketoimintaosaaminen voi pelastaa.

■ Sisäänostajat ratkaisevat, ei kuluttajat tai suunnittelijat. Henkilökohtaiset mielipiteet 

järjestelmän tarpeista ratkaisevat. Tuotteen tarkkuudella seurataan kassan kilinää, ei 

kuluttajan tarpeita. Uudet tuotteet ostetaan vanhan myynnin mukaan.

■ Ennakoiva design.

■ Rahalla ei voida tai haluta ostaa itseään viisaampaa valmiiksi koulutettua väkeä. 

Henkilövalinnat. Muotoilija kannattaa palkata yritykseen.

■ Ne, jotka eniten uutta tietoa kaipaavat, osaavat sitä vähiten hyödyntää.

■ Design-osaaminen voi parantaa valmistajan asemaa.

■ Poikkitieteelliset ja monialaiset ratkaisut.

■ Keskittyminen ydinosaamiseen.
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Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Pitää pelata aikaa. Iso prosessi on menossa. Sukupolvenvaihdos. 

■ Joka toinen kehitettävä yritys on yrityssaneerauksessa ja joka toisessa sukupolven-

vaihdos tulossa. 

■ Tauon jälkeen uuden polven kanssa lähdetään kehittämään. 

■ Suuri osa yrityksistä on taloudellisesti vaikeuksissa. Kannattaako pelastaa yhteiskun-

nan kannalta? 

■ Kehittämispalvelut suunnataan vain kehittämishaluisille ja –kykyisille. Heikot saa jää-

dä pois, taloutta ei voi korjata.

■ Polarisoituminen: Kaikki menee ja myös kv-puolella, tase kunnossa, kasvuun tarvi-

taan lisäkapasiteettia, muttei sitä voi ottaa huonoilta kumppaneilta, helpompi tehdä 

itse. Konseptit ja t&k kunnossa, mutta ei vaan pysty toimittamaan.

■ Vakavassakaan tilanteessa ei tehdä mitään. ”Me ollaan kuule tehty tätä jo kauan…” 

■ Suunta: verkostot, laatu, liiketoiminta, toimialan sidosryhmävaikuttaminen.

■ 1600 valmistajaa, 10000. 5 suurinta, 3000 työntekijää. Pienille ei ole enää aikaa 

kehittyä.

■ Johtajat markkinointikursseille 3-5 vuodeksi, ainut keino joka auttaisi.

■ Markkinointiosaamisen puute. Sieltä design, laatu (toimitusaika)-terminologia. 

■ Vanhoja kuolee ja uusia syntyy. Lukumäärä laskee alle puoleen, liikevaihdosta lähtee 

40 %.

■ On monia syitä vaikeuksiin. 3 vuoden kuluttua hyllyvalmistajilla vaikeuksia kansain-

välisen kilpailun takia. Kaikki maailman kuluttajat haluaa kohta samaa tavaraa ja 

jakelu keskittyy. 

■ Design ei auta, vain liiketoimintaosaamisen kehittäminen voi pelastaa. 

■ Sisäänostajat ratkaisevat, ei kuluttajat tai suunnittelijat. Henkilökohtaiset mielipiteet 

järjestelmän tarpeista ratkaisee. Tuotteen tarkkuudella seurataan kassan kilinää. Ei 

kuluttajan tarpeita. Uudet tuotteet vanhan myynnin mukaan.

■ Ennakoiva design tulee liiketoimintaosaamisen rinnalle. Kokeiluvaiheet voi jättää 

pois ja suoraan tekemään onnistuneita lanseerauksia.

■ Rahoituksen lisääminen ei auta, eikä mahdollista valtion kassasta. Tekohengitys ei 

onnistu valtion rahoilla. 

■ Liiketoimintaosaamisen opettaminen. Rahalla ei voi tai haluta ostaa valmiiksi koulu-

tettua itseään viisaampaa väkeä. 

■ Ne jotka eniten uutta tietoa tarvitsee, osaavat vähiten sitä hyödyntää.
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2.3.7  Sähköinen kauppa 

Lyhyellä tähtäimellä sähköinen kauppa yritysten välillä oli hieman suuremmassa kasvussa kuin sähköi-

nen kauppa kuluttajille. Pitkällä tähtäimellä sähköinen kauppa kuluttajille oli kuitenkin suuremmassa 

kasvussa. 

Ensimmäisen kierroksen kommentteja saatiin seuraavasti:

■ Tuotteena ei sovi nettikauppaan, huonekalua ei osteta kuvaruudulta. Suurin osa ei 

usko, että sohvaa voi myydä, mutta edelläkävijät myy jo. 

■ Nyt vain myynti-informaatiota, markkinointirajapinta on kuitenkin sähköisessä kau-

passa tehokkaimmin ja helpoimmin saatavilla, ilman henkilökohtaista markkinointia. 

Osumatarkkuus ei edes tarvitse olla suuri.

■ Tiedonhankinta netistä. Suunnitteluvälineet ovat olleet netissä jo kauan.

■ Ei saa jättää jakelijan vastuulle, valmistajan pitää tietää, miten tuotetta parhaiten 

esitellään.

■ Kauppa tulee lisääntymään, liikkeessä tutustutaan.

■ Tuotteina hyllystöt, keittiöryhmät, sängyt ja muut sisustustuotteet

■ Ei sohvat eikä matot.

■ Sähköinen kauppa voi vahvistaa valmistajan roolia.

■ Toimialan tulevaisuus heijastuu sähköisen kaupan kautta, mutta tällä hetkellä perus-

ratkaisussakin pahalta näyttää yritysten kannalta.

■ Isojen tietoliikenne on jo netissä ja sähköposti jo vuosikausia.

■ Tuotannonohjausjärjestelmien rakentaminen on liian kallista. Alle 50 hengen yrityk-

sissä kaikki on manuaalista.

■ Sähköinen kauppa kasvaa valmistavien yritysten ja jakeluketjujen välillä yhteisissä 

integroiduissa järjestelmistä jakelutien ohjaamiin suoriin asiakastoimituksiin.

■ Tilaus-toimitusketjun hallintaa.

■ Yritysten pitää panostaa jakeluteiden ja logistiikan hallintaan. 

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Suuri osa yrittäjistä ei usko, että sohvaa voi myydä. Edelläkävijät vievät jo. Kuinka se 

käytännössä hyödynnetään? 

■ B-to-b ja kuluttajakauppa.

■ Pahalta näyttää. Ei herätystä asiaan. Toimialan tulevaisuus heijastuu sähköisen kau-

pan kautta.

■ Nyt myynti-informaatiota, ei markkinointia. Markkinarajapinta on sähköisessä kau-

passa tehokkaimmin ja helpoiten saatavilla, ilman henkilökohtaista markkinointia. 

■ Osumatarkkuus ei edes tarvitse olla suuri. Tieto oikeista asioista, oikeille ihmisille.

■ Tuotteena ei sovi nettikauppaan. 

■ Suunnittelutyökalut netissä jo kauan. Ikea, boknäs, Sotka

■ Ei saa jättää jakelijan vastuulle. Valmistajan on tiedettävä, miten tuotetta pitää esitel-

lä. 

■ Valmistus ja jakelufirma, tuotepäällikkö hoitaa tiedon.

■ Huonekalua ei osteta kuvaruudusta. Auton ostaminen tulee ennen sohvaa. Tiedon 

hankinta on netin väline ja media. 

■ Isojen tietoliikenne on netissä ja sähköposti jo vuosikausia. 

■ Tuotannonohjausjärjestelmien rakentaminen on liian kallista. Alle 50 hengen yrityk-

sessä kaikki manuaalista. 
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■ Ennakkokatselu, tiedonhaku.

■ Kauppa tulee lisääntymään. Liikkeessä tutustutaan.

■ Tuotteina hyllystöt, keittiöryhmät, sängyt. Muut sisustustuotteet. Matot ja sohvat ei.

2.3.8  Näkymät

Ensimmäisellä kierroksella tulevaisuuden näkymiä arvioitiin seuraavasti:

■ Asiakkaiden tarpeet ja elämykset voivat tuoda kilpailuetua. Kotimaisuus on tärkein 

arvo, myös nykyaikaisuus, toimivuus, kauneus, edullisuus.

■ Pitää erikoistua ja kehittää monialaista osaamista.

■ Pessimisti minussa sanoo, että koko homma loppuu 10-15 vuodessa, optimisti taas 

sanoo, että on sitä pärjätty tähänkin asti.

■ Paperiteollisuus poistuu ja puusta päästään tekemään muutakin kuin sellua.

■ Yhteistoiminta eri osaajien välillä.

■ Jakelun saaminen omiin käsiin yhdessä muiden valmistajien kanssa.

■ Verkottuminen, alihankinta ja tuotekehitys.

■ Uusia yrittäjiä jakelukanavien joukkoon.

■ Toiminta vakiintuu ja jakelukanavat taistelevat markkinaosuuksista. Toiminta terävöi-

tyy.

■ Pari isoa yhtyy

■ Kesko tulee ja kovaa, kun Indoorin brandit saa tiiviimmin yhteen. Silloin S-ryhmäkin 

tulee mukaan, minkähän ketjun se ostaa? Tuskin kuitenkaan Ikolalta.

■ Ulkomaiset ketjut tulevat viimeistään silloin, kun Ikola myy ketjunsa. Ikolan toimen-

piteet tukevat laatukalusteiden valmistajia, hyville on tilaa ja tulee epäsuoraa vientiä 

Venäjälle. 
■ Löysät ketjut kuolevat. 

■ Isot toimijat tuhoavat pienet kaupat hehtaarihalleilla, kiva tavara ja ihmiset eivät 

riitä, vaan volyymit ratkaisevat.

■ Ruotsissa ollaan jo pidemmällä.

■ Kanadasta mennyt huonekalualalta jo 30000 työpaikkaa.

■ Laadulla ei pärjää, kun kaikilla on samat saksalaiset ja italialaiset koneet.

■ Viivytystaistelu, kuljen kohti kuolemaa…

■ Uusilla malleilla rahastaminen. Kertakäyttöhyödykkeeksi muuttuminen jäi huomaa-

matta eikä kenelläkään ole oikeanlaista teknologiaa.

■ Kaupan valikoima kasvaa, valmistajien supistuu.

Kolmannen kierroksen ja puhelinhaastattelujen perusteluina kerättiin lisäksi seuraavat mielipiteet:

■ Suurimmat muutokset tulossa. Kesko tulee kovaa, kunhan saavat kuviot toimimaan. 

Indoorin brandit tiiviimmin yhteen.

■ Ulkomaisten ketjujen tuleminen. Koska Ikola myy ketjun kansainväliselle ketjulle? 

Huolestuminen on mennyt ohi ja monet huomanneet, että hyvinhän tämä menee. 

Ikolan toimenpiteet tukevat laatukalusteiden valmistajia, hyville valmistajille on kyllä 

tilaa ja sitä kautta epäsuoraa vientiä Venäjälle.

■ Toimiala integroituu.

■ S-ryhmä mukaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Kesko alkaa aggressiiviseksi. Min-

kä ketjun S-ryhmä ostaa? Suuret kaupat ovat parhaiten kuluttajien iholla. S-ketju on 

yhteydessä vain Iskun kanssa.
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■ Ulkomaiset tulee väistämättä. 

■ Ikolalla Itämeri-strategia, S:n heikon menestyksen perusteella ei samat tekijät taka-

na. 

■ Kasvu menee tuonnin hyväksi ja vienti putoaa rumasti. Ylimääräistä kapasiteettia ja 

jäljellejääneiden selviytymistä.

■ Ketjuuntuminen vahvistuu, löysästä partneriudesta tiukkaan ketjuohjaukseen. Löy-

sät kuolee. Masku menee lujaa, riskinä Ideapark. Vepsäläinen huipulle. SOK Isku. 

■ Isot toimijat pistävät heti hehtaarihallin ja poistaa 50 kilometrin säteellä pienten tu-

hoon. Pienet toimittajat kärsii pienten kauppojen tuhosta. Kiva tavara ja ihmiset ei 

riitä, volyymi ei riitä ketjuille.

■ Ruotsissa ketjuuntuminen on jo pitemmällä. Kotimarkkinoilla ei pärjää, ei ainakaan 

ulkomailla. 

■ Maailmanlaajuisesti Kanadasta on jo mennyt 30000 työpaikkaa, Euroopasta on jo 

mennyt teollisuutta.

■ Laadulla me ei taas pärjätä, koska kaikissa maissa on samat saksalaiset ja italialaiset 

valmistajat. Teknologia on kaikkien saatavilla.

■ Heikolla kannattavuudella ei voi investoida. 

■ Hyvinvointi yhteiskunnan ongelmana palkkojen sivukulut ja työmoraali – ei työstä 

vaan paikallaolosta. 

■ Hinnoittelu vaikeutuu. Itä-blokki ja Kiina on vain 10% meidän kuluista, 1/3 kuluista 

on palkkaa.

■ Viivytystaistelu. Mä kuljen kohti kuolemaa…

■ Tulitikkutehtaissa aika on ajanut ohi.

■ Huonekalun muuttuminen kertakäyttötuotteeksi jäi ennakoimatta. 

■ Massatuotanto ja riisuttu teknologia, jota kenelläkään ei ole. 

■ Nokian salaisuus on volyymeissa, ei tuotteissa. 

■ Uusilla malleilla rahastaminen

■ Koko ajan uuden lanseerausta ja se on tulevaisuuden suunta.

■ Pienet on jättänyt rekrytoimatta jo aikanaan ja vain keskisuuret ja suuret ovat jollain 

lailla mukana selviytymistaistelussa.

■ Omistajien ikärakenne ja jatkajakysymykset tulee olemaan ongelma, koska tuleva 

sukupolvi on liian hyvin koulutettu.

■ Sisustustavaratalot tulevat koko maahan etelästä alkaen.

■ Sähköinen kauppa.

■ Sisustussuunnittelu tavaratalojen mukana

■ Kaupan valikoima laajenee, valmistajien valikoima supistuu.
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3. Johtopäätökset

Tässä esitetyt johtopäätökset kuvaavat tutkijan hankkeen aikana saamaa näkemystä huonekalualan 

markkinointikanavien tulevaisuuden näkymistä. Näkemykset muodostuvat varsinaisen tutkimusai-

neiston eli virallisten haastattelujen ja Delfoi-tutkimuksen lisäksi myös epävirallisista keskusteluista 

eri toimijoiden kanssa, erilaisista alaa koskevista kirjallisista lähteistä sekä yleisesti markkinoinnin ja 

markkinoiden tulevaisuutta käsittelevästä kirjallisuudesta.

Vapaat markkinat ohjaavat kulutusta ja tuotantoa aina kohti edullisinta vaihtoehtoa. Jos suomalainen 

tuotanto ei ole kilpailukykyistä (erityisesti raaka-aineen ja työvoiman saatavuuden ja hinnan suhteen), 

tuotanto siirtyy muualle ja tuotteet tuodaan kokonaisuuden kannalta edullisimman tuotannon mais-

ta joko suomalaisilta yrityksiltä tai ulkomaisilta kilpailijoilta. Suomalaiset yritykset voivat kilpailla vain 

joustavuudella ja palvelukonseptien parantamisella kaupan suuntaan. Myös panostaminen designiin 

voi tarjota kilpailuetua, mutta uusien tuotteiden kehittäminen vaatii resursseja ja tuo mukaan myös 

suurempia riskejä. Suurella osalla yrityksistä ei ole mahdollisuuksia rakentaa kuluttajabrandia, jon-

ka avulla voisi erottua kilpailevien valmistajien tuotteista. Vain muutamalla suurimmalla yrityksellä 

on kykyä ja halua brandin rakentamiseen ja yleensä koko toimialan tuotemerkit liittyvät valmistajia 

enemmän kaupan ketjuihin. 

Heikompia valmistajia putoaa pois tai yhdistyy muihin valmistajiin eikä sitä voi estää millään yritysten 

ulkopuolisilla toimilla. Toimialan kehittämistoiminta keskittyy yhä enemmän muutamien kasvavien 

valmistajien tuotteisiin ja tuotannon prosesseihin. Suuri osa toimialan yrityksistä tulee häviämään 

jatkajan puutteessa ja toisaalta tekemättä jäänyt liiketoiminnan kehittämistyö voi olla esteenä sekä 

jatkajan löytämiselle että yrityskauppojen kautta tapahtuvaan liiketoiminnan jatkumiseen. Kasva-

vat yritykset investoivat tehokkaaseen tuotantoteknologiaan ja palkkaavat alalle vapautuvat pienet 

työvoimareservit. Innovatiivisuus sekä tuotteiden että tuotantoteknologian osalta keskittyy ja johtaa 

useimpien pienten yritysten häviämiseen. 

Globaalin markkinatalouden myötä kilpailua ei enää käydä vain suomalaisten valmistajien kesken, 

ja ainoastaan keskittäminen ja yksiköiden kasvattaminen tarjoavat mahdollisuudet menestykseen. 

Keskittymisen taustalla on kustannustehokkuuden parantaminen tuotannon, logistiikan, tuoteke-

hityksen ja markkinoinnin suhteen. Pienten yhtiöiden resursseilla kustannustehokkuustavoitteiden 

saavuttaminen on haasteellista. Pienessä mittakaavassa kustannustehokkuus on korvattava uusilla 

toimintamalleilla, ja ennen kaikkea nopea reagointi ja joustavuus voivat tarjota kehittymismahdolli-

suuksia pienille yrityksille. Markkinoilla on kuitenkin aina tilaa ja huonekalualan muutokset todistavat, 

että haluttaessa muutokset ovat mahdollisia. Ikola, Sukari ja Suomisoffa ovat tehneet jo monta mah-

dotonta asiaa. Aina on tilaa tuoreille ideoille. 

Pienen yrityksen kilpailuvalttina ovat nopeat muutokset, mutta niiden huomiointi ja niiden mukaan 

toiminen vaativat asiakas- ja markkinatiedon hallintaa. Yleensä tämä tieto on kuitenkin kaupan ketju-

jen hallussa. Todellinen asiakaslähtöisyys voi syntyä vain asiakastiedon hallinnasta ja sen hyödyntämi-

sestä. Pienille yrityksille tyypillinen markkinalähtöisyys taas muodostuu vain nykyisten markkinoiden 

kopioinnista, jolloin vaikutusvalta jää suurille toimijoille.

Asiakkuuden jakautuminen kahtaalle suoriin asiakkuuksiin ja loppukäyttäjiin vaikeuttaa tiedon hal-

lintaa ja päätöksentekoa erityisesti silloin, jos niiden välillä on esimerkiksi hyötyjen kannalta ajallinen 

ristiriita (lyhyt aikaväli / pitkä aikaväli). Asiakastiedonhallinta saattaa myös perustua yrittäjän hen-
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kilökohtaiseen kokemukseen toimialan aikaisemmista tapahtumista, jolloin se antaa hyvän pohjan 

toimia näppituntumalla monissa keskeisissä päätöksissä. Se voi myös vaikeuttaa uusien ilmiöiden 

havaitsemista, sillä toimialareseptin riskinä on se, että toisella toimialalla asioita hoidetaan parem-

min ja joku voi tuoda alalle kokonaan uusia ajattelumalleja. Suorakontakti kuluttajiin voi toteutua 

vain sähköisen kaupan kautta tai hyvin pienillä (käsityö-) yrityksillä, joissa tuote on mahdollisimman 

pitkälle räätälöity tiettyä asiakasta varten. Kaupan ketjujen rooli markkinoilla on kuitenkin keskeinen 

eikä mikään mikroyritystä suurempi valmistava yritys voi toimia nykyisillä markkinoilla ilman toimivia 

suhteita ketjuihin. Vaikka ketjujen osuus kuluttajien maksamasta hinnasta on merkittävä, ketjujen 

tekemän markkinointityön korvaaminen on lähes mahdotonta. 

Tietyillä osaamisaloilla yritykselle voi riittää kuuluminen parhaiden joukkoon, mutta kiristyvä kilpai-

lu asettaa yhä enemmän paineita huippuosaamiseen pienissäkin yrityksissä. Yrityksen olemassaolon 

peruste syntyy siitä, että se pystyy tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, joko tuotteen tai palvelun muo-

dossa. Jos asiakas ei koe hyötyä tai jos joku toinen yritys onnistuu tehtävässä paremmin, yritykselle ei 

ole tilaa eikä tarvetta. Suomalaisen tuotteen tekninen laatu voi suojata vain harvoja tuotteita ja vain 

rajoitetun ajan. Teknologian siirto ja kehittyminen heikentävät suomalaisten tuotteiden kilpailuky-

kyä jatkuvasti. Tuotekehitykseen panostaminen ei yksin auta vaan on pystyttävä hallitsemaan koko-

naismarkkinaa, joka muodostuu suorista asiakkaista sekä loppukäyttäjistä. Loppukäyttäjien tuotteen 

käyttöön ja ostopäätökseen liittyviä asioita tulee kuunnella tarkemmin ja muokata yrityksen tuotteita 

ja prosesseja niiden pohjalta. Nopea saatavuus ja joustavuus erottavat suomalaiset valmistajat kan-

sainvälisistä kilpailijoista.  Suomalaisten tuotteiden tulisi olla kilpailukykyisiä myös vientiä ajatellen, 

jotta kotimaisia markkinoita voitaisiin pitää turvattuna.

Tuotemerkeillä ja tuotekehityksellä voidaan suojata tiettyjä ominaisuuksia ja arvoja. Ne ovat valmista-

jan kannalta tärkeimmät tuotteeseen liittyvät ominaisuudet. Tuotanto ja tuotekehitys voidaan kuiten-

kin kopioida ja tuottaa aivan yhtä hyvin Suomessa tai muualla maailmassa. Brandin rakentaminen on 

kuitenkin taloudellisesti lähes mahdotonta pienille yrityksille ja jos siihen on ylipäätään halua, rajalliset 

resurssit vaikeuttavat toteutusta. Tuotteiden käyttöikä on vielä niin pitkä, että varsinaisesta asiakas-

suhteesta ei voida edes puhua suhteessa kuluttajiin, vaan asiakassuhteet rakentuvat valmistajien ja 

kaupan edustajien välille. Lyhyemmät tuotteen elinkaaret voivat luoda uudenlaisia mahdollisuuksia 

brandien rakentamiselle.

Ainut kopioimaton osa kokonaistuotteesta on palvelu, joka puolestaan on monopolisoitunut kaupan 

yksiköille. Ketjujen ostajat ja asiakasrajapinnassa toimivat myyjät vastaavat todellisuudessa suurim-

masta osasta valmistavien yritysten menestyksestä. Ostajien ja myyjien vakuuttaminen on valmistajan 

kannalta tärkeämpää kuin kuluttajien houkutteleminen. Toisaalta perinteinen valmistajalta lähtevä ja 

kaupalle suunnattu markkinointi on huomattavasti tehokkaampaa kuin kuluttajille suunnattu kysyn-

tää lisäävän markkinoinnin toteuttaminen. Vahvojen kuluttajabrandien rakentaminen on liian kallista 

ja riski on liian suuri. Kaupan rooli on kasvanut koko ajan ja muiden toimialojen esimerkin pohjalta 

näyttää siltä, että kauppa tulee tulevaisuudessa vain keskittymään lisää. Vain verkkokauppa ja sisus-

tussuunnittelijoiden kautta käytävä myynti voivat tuoda markkinoille jotakin uutta. Toisaalta sisustus-

suunnitteluakin on jo alettu tarjota kaupan yhteydessä. 

Vientitoiminta painottuu lähinnä Pohjoismaihin ja kiinnostusta on myös kasvaville Venäjän markki-

noille. Tämä on kuitenkin yleinen toimintatapa lähes kaikille suomalaisille yrityksille ja toimialoille. 

Vienti aloitetaan lähialueilta ja vain suurimmat tai tarkimmin erikoistuneet yritykset lähtevät maail-

manmarkkinoille. Viime vuosikymmenellä romahtanut huonekaluvienti Saksaan on kuitenkin huoles-
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tuttava osoitus siitä, että toimialan kilpailukyky on heikentynyt. Rohkeuden, resurssien tai kilpailuky-

vyn puute on estänyt viennin uuden kasvun ja valmistajat keskittyvät kilpailemaan yhä pienemmillä 

markkinoilla. 

Sähköinen kuluttajakauppa Suomessa on 10-kertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2005 (300 miljoo-

naa € → 3 miljardia €), ja yritysten välisessä kaupassa sen osuus eri muodoissa on moninkertainen. 

Kaikki toimialat siirtyvät nettiin tavalla tai toisella. Ainut todellinen uusi mahdollisuus on sähköinen 

kauppa, jota kohtaan on kuitenkin huomattavia asenteellisia esteitä kaikilla tasoilla. Lisäksi kaikki mer-

kittävät huonekalualan verkkokaupat ovat kaupan edustajien rakentamia. Verkkokaupan rakentami-

nen vaatisi aivan uudenlaisen ja innovatiivisen ajattelun kehittämistä ja se tuskin löytyy valmistajien 

puolelta, joten verkkoratkaisujen kehittäminen jää muiden tehtäväksi. Kannattava liiketoimintamalli 

vaatii markkinoiden hallintaa tehokkaiden logististen ratkaisujen avulla. Sähköinen kuluttajakauppa 

vaatii myös luotettavia tuotemerkkejä ja huonekalualalla valmistajilla on tunnettuja brandeja vain 

vähän ja niiden jälleenmyynti on jo hoidettu ketjujen kautta. 

Joka tapauksessa joku toteuttaa verkkokaupan kannattavasti KAIKILLA ALOILLA myös Suomessa. 

Huonekalualalla Ikea on jo mukana, lisäksi esimerkiksi On24 ja Kalustekauppa sekä suuri määrä muita 

toimijoita on jo verkossa. Verkkokaupan tuotekohtaisia tulevaisuuden myyntimääriä on vaikea arvioi-

da, mutta kaiken kaikkiaan kiinnostus verkkokauppaa kohtaan lisääntyy koko ajan. Tiedonhankinta-

kanavana internet on ylivoimainen sekä kuluttajan että valmistajan näkökulmasta. Passiivinen verk-

konäkyvyys ei kuitenkaan tuo merkittävää kilpailuetua yritykselle eikä myöskään hyötyjä kuluttajalle. 

Jos kuluttajat kerran hakevat tiedot tuotteista verkosta, mikseivät he sitten voisi tehdä ostopäätöstä 

samalla. Tunnetut tuotemerkit voidaan myydä verkon kautta riippumatta tuotteen ominaisuuksista ja 

huonekalualalta löytyy useita tuoteryhmiä, joissa tuntemattomatkin tuotteet voitaisiin myydä suoraan 

kuluttajalla. Esimerkiksi sängyt, komerot, hyllystöt ja ruokailuryhmät voidaan myydä tietyille asiakas-

ryhmille suoraan verkosta mittojen mukaan. Suoranaisia esteitä tai kokeilemisen tarvetta ei ole kuin 

muutamissa tuotteissa, lähinnä sohvissa ja patjoissa. Huonekalualan valmistajat ovat pieniä ja niiden 

kannattaisi toimia yhteisen portaalin kautta, jos vain logistiset ratkaisut on mahdollista ratkaista te-

hokkaasti. 

Markkinoinnin epävirallisten lakien mukaan markkinoille jää pölyn laskeuduttua aina kaksi suurta kil-

pailijaa, jota voivat vaikuttaa merkittävästi koko toimialan markkinoihin (esimerkiksi Coca Cola/Pepsi, 

Nokia/Motorola). Näiden lisäksi tilaa on muillekin toimijoille, jos ne pystyvät erottumaan suurista 

yrityksistä. Kuka jää Keskon (Sotka, Asko, Kodin Ykkönen) päähaastajaksi ja minkälaisia markkinaseg-

menttejä jää muille ketjuille. Onko markkinoilla häviäviä ketjuja tai onko markkinoille vielä tulossa uu-

sia haastajia? Miten käy viimeisten yksityisten toimijoiden ja kenen markkinaosuuksiin ne lisätään?

3.1 Huonekalu- ja puutuotealan jakelukanavien skenaariot

Seuraavassa on esitetty muutamia tämän tutkimuksen pohjalta muotoiltuja huonekalualan tulevai-

suuden näkymiä. Lukijan omaa suhtautumista skenaarioihin perustuvaan strategiatyöhön voi poh-

tia eri näkökulmista. Objektiivista valintakriteeristöä ei voida määritellä, sillä valinta riippuu toimijan 

omasta riskinsietokyvystä ja riskinottohalusta sekä tulevaisuuden tahtotilasta eli visiosta jota kohti 

päätetään mennä. Seuraaviin skenaarioihin on koottu muutamia ilmiöitä, joita voidaan soveltaa eri 

tavalla eri yrityksissä edellä esiteltyjen lähestymistapojen mukaisesti.
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3.1.1  ”Kertakäyttökulutus kasvaa”

■ Tulevaisuudessa kuluttaja haluaa uudistaa kotiaan useammin kuin aikaisemmin ja se 

asettaa merkittäviä haasteita valmistajien tuotekehitykselle ja markkinoille. 

■ Pysyäkseen kilpailukykyisenä tällaisilla markkinoilla valmistajan on uudistettava mal-

lejaan jatkuvasti ja myös tiedotettava sekä kuluttajia, myyjiä että ketjujen ostajia 

jatkuvasti uutuuksista. 

■ Tämä vaatii huomattavasti nykyistä suurempia kuluja markkinointiin ja tuotekehityk-

seen. 

■ Lisäksi se edellyttää tuotannolla mukautumista muutoksiin. 

■ Tuotteiden lyhyemmän elinkaaren ansioista tuotteita on mahdollista myydä aikai-

sempaa useammin, mutta se edellyttää sitä, että mallisto muuttuu koko ajan. 

■ Reagointiherkkyys

3.1.2  ”Olematonta tuotetta ei voi myydä”

■ Kuluttajat vaativat tuotteensa välittömästi ja toisaalta huonekalualalla palvelua on 

tässä suhteessa heikennetty jatkuvasti viime aikoina. Myymälöiden varastot on hävi-

tetty ja muutettu esittelytiloiksi ja lähes kaikki tuotteet ovat tilaustavaraa.

■ Lähes kaikkien muiden tuotteiden kohdalla tavara on kuitenkin aina valmiina ostetta-

vaksi ja vain huonekalualalla korkea hinta kertoo huonosta palvelusta. Edullisempien 

tuotteiden osalta saatavuus on yleensä parempi ja alempien hintaluokkien tuotteisiin 

erikoistuneet ketjut myyvät tuotteet pääsääntöisesti heti mukaan. Toimintamalli on 

yleisesti hyväksytty ja käytössä koko toimialalle, mutta saatavuuden parantaminen 

voisi tarjota kilpailuetua myös muille kuin halpaketjuille.

■ Kysymys on vain siitä, kuinka paljon enemmän asiakas on valmis maksamaan no-

peasta toimituksesta ja miksi asiakas ostaisi tuotteet tietystä myymälästä, jos siellä ei 

kuitenkaan ole tuotetta saatavilla.

3.1.3  ”Sähköinen kauppa”

■ Sähköisen kaupan kilpailukeinoja ovat kuluttajan kannalta laajat valikoimat ja help-

po tuotteiden vertailu sekä ostaminen ajasta ja paikasta riippumatta.

■ Myyjän kannalta etuna on pienet myynti-, tila- ja henkilöstökustannukset, mutta 

haasteita tulee erityisesti logistiikan ja varastoinnin järjestämisestä, joka taas puoles-

taan näkyy kuluttajille ennen kaikkea toimitusvarmuutena ja nopeutena.

3.1.4  ”Ulkomaiset uhkaajat”

■ Todellinen kilpailu alkaa vasta sitten, kun isot ulkomaiset kaupan ja valmistuksen 

yritykset haluavat Suomen markkinoille

■ Kuinka nykyiset ketjut ja valmistajat voivat pärjätä todellisessa kustannuskilpailussa?

■ Gigantti/Markantalo, Dressmann, H&M, Ikea, Lindex, Biltema, Starkki

■ Tuotteissa esimerkkejä muilta toimialoilta kuten: televisiot, liedet…

■ Kiinalaisten logistiikkakeskus, josta tavaraa jaetaan myös pikkukauppiaille



35

3.1.5 ”Radikaalit muutokset alan ulkopuolella”

■ Kehittyvien maiden ympäristötietoisuuden lisääntyminen

■ Poliittisen ympäristön muutokset Aasiassa ja Venäjällä

■ Tuotteiden kysynnän vaihtelut taloudellisten ja poliittisten päätösten takia

3.1.6 ”Jakautunut kuluttajakäyttäytyminen”

■ Sama asiakas toimii eri tuotteiden tai tuotemerkkien kohdalla eri tavalla

■ Joskus senttien ja eurojen laskeminen on tärkeää, joskus tuhansilla euroilla ei ole 

väliä.

■ Kumpaan ryhmään valmistaja valmistaa ja ennen kaikkea markkinoi tuotteensa?

■ Elämyksissä tärkeää tuotemerkit ja asenteet, rationaalisissa päätöksissä hinta ja tek-

niset ominaisuudet ratkaisevat

■ Esim. Hästensin menestys perustuu tuotemerkin tuomaan elämykseen

3.1.7 ”Energian hinta ja raaka-aineen saatavuus”

■ Yhden raaka-aineen hinnan vaikutukset toisen raaka-aineen markkinoihin ja käyt-

töön

■ Muutokset puun käytössä eri tarkoituksiin

■ Öljyn hinta energiatuotannossa, kuljetuksissa ja raaka-aineena

■ Puun ja puutuotteiden hinta nousee

■ Lastulevyn saatavuus alkaa olla ongelma, ei Suomesta eikä Venäjältä

3.1.8 ”Työvoimapula kaupan alalla”

■ Ammattitaitoisen työvoiman saanti kaupan myyntitehtäviin vaikeutuu

■ Valmistajien on lisättävä menekinedistämistoimia jakelukanavien suuntaan

■ Valmistajien on myös otettava suurempi rooli kuluttajien kouluttamisesta uusien 

tuotteiden ja toisaalta myös uusien asiakkaiden osalta.
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3.2 Toimintamallit skenaarioiden ja johtopäätösten pohjalta

Miten edellä esitetyt asiat sitten vaikuttavat yksittäisen valmistajan strategioihin? Muuttuvat markki-

nat tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen erikoistumiseen. Tässä muutamia vaihtoehtoisia toimin-

tatapoja, joita on myös mahdollista yhdistää yritysten tarpeiden mukaan. 

3.2.1 ”Omalla brandilla onneen”

Oman tuotemerkin rakentaminen on ainut keino lisätä neuvotteluvoimaa nykyisessä markkinointi-

kanavajärjestelmässä. Edellyttää voimakasta panostusta tuotekehitykseen ja markkinointiviestintään. 

Tuotemerkki voi olla suunnattu kuluttajille, jolloin sen rakentaminen on huomattavan kallista tai toi-

saalta se voi olla suunnattu kaupan ketjuille tai erityisesti myyjille, jotka toimivat portinvartijoina ja 

suosittelijoina kuluttajien suuntaan.

3.2.2 ”Palvelulla paremmaksi”

Lähdetään määrätietoisesti rakentamaan tuotteen lisäarvoa palvelun ympärille nykyisen tuotesuun-

tautuneisuuden sijaan. Vaatii rohkeutta ja investointeja ”pehmeisiin” asioihin aivan kuten brandikin.

3.2.3 ”Kaupan parhaat kaverit - integrointi”

Vaikeasti rakennettava toimintamalli, jossa yritysten jakeluun ja tuotekehitykseen liittyvät toiminnot 

ovat voimakkaasti riippuvaisia toistaan. Vaikea rakentaa, mutta myös vaikea purkaa. Vaatii tietotek-

nistä osaamista ja panostuksia tietojärjestelmien kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

3.2.4 ”Verkottuminen”

On etsittävä parhaat kumppanit tuotannon, tuotekehityksen ja jakelun tarpeisiin. Valitaanko erikois-

tumisen edut ja skaalaedut vai lähdetäänkö laajentamaan toimintaa kaikille liiketoiminnan osa-alu-

eille. Todellisessa verkostoitumisessa tärkeintä on eri osapuolten hyötyjen osoittaminen ja sitä kautta 

rakennettu luottamus.

3.2.5 ”Design kilpailukeinona”

Panostetaan tuotekehitykseen ja sen kautta erottumiseen. In-house designerit ja uusien ideoiden 

jatkuva luominen ulkomailta kopioinnin tilalle.

3.2.6 ”Klassikkotuotteet”

Alalla on monia olemassa olevia tuotteita ja tuotemerkkejä, joiden ympärille voidaan rakentaa myös 

pitkän tähtäimen menestystarinaa. Tämäkin strategia vaatii kuitenkin huomattavaa panostusta tuo-
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temerkin hallintaan, jotta brandi voidaan pitää kuluttajien mielessä yrityksen toivomalla tavalla. Jos 

tuotemerkin hallinta unohdetaan, seurauksena on hidas kuihtuminen hyvistä tuotteista tai tuotemer-

keistä huolimatta.

3.2.7 ”Vanhoin opein historiaan”

Jatketaan hyväksi havaitulla tiellä jokapäiväistä liiketoimintaa, kunnes huomataan, että maailma on-

kin muuttunut ympärillä eli käy niin kuin sammakolle, joka keitetään kylmässä vedessä.
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