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Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia keinoja kilpailijoista erottautumiseen. Työn 
toimeksiantajana oli Suomen Henkilöstötalo, jolla on toimipiste kolmella paikkakunnalla. Tämän 
työn kilpailija-analyysiosio tehtiin keskittyen Turun alueen kilpailijoihin. Työ tehtiin toimeksiantajan 
tarpeen pohjalta toimeksiantajan halutessa selvittää, millä voisi erottautua kilpailijoista sekä miten 
Suomen Henkilöstötalon tuotteistus toimii. Työn tavoitteena oli löytää erottautumistapoja sekä 
selvittää asiakasyritysten tyytyväisyyttä tuotteistukseen. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin yrityksen ostoprosessia, kilpailua, kilpailijaseurantaa 
sekä Porterin ja Aakerin kilpailuanalyysimalleja.  

Kyselyn kysymykset laadittiin yrityksen ostoprosessiin liittyvän teorian pohjalta ja kilpailija-
analyysi tehtiin Porterin ja Aakerin analyysimallien pohjalta. Kysely tehtiin Feedbackly-ohjelmalla 
ja lähetettiin 230 tilaavalle asiakasyritykselle sähköpostitse. Vastauksia saatiin 45 kappaletta eli 
vastausprosentiksi muodostui 20. Kyselyn kysymyksissä selvitettiin, mitä Suomen 
Henkilöstötalon palveluita asiakasyritykset ovat käyttäneet ja ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä 
käyttämiinsä palveluihin. Lisäksi selvitettiin, käyttävätkö asiakasyritykset Suomen Henkilöstötalon 
lisäksi jonkin muun henkilöstöpalveluyrityksen palveluita, ja syitä muiden palveluntarjoajien 
käyttöön. Analyysi tehtiin tutkimalla kilpailijoiden internetsivuja sekä muita verkkolähteitä. 
Analyysissä tutkittavat kilpailijat valitsi toimeksiantaja. 

Kyselyn tuloksista selvisi, että Suomen Henkilöstötalon käytetyimmät palvelut kyselyn vastaajien 
keskuudessa olivat henkilöstövuokraus sekä rekrytointi. Selvä enemmistö asiakasyrityksistä oli 
tyytyväinen toimeksiantajan palveluihin. Yli puolet asiakasyrityksistä käytti jonkin toisen 
palveluntarjoajan palveluita Suomen Henkilöstötalon lisäksi. Syiksi mainittiin aiemmat 
yhteistyökuviot, tarjonnan lisääminen, henkilöiden tunteminen toisista yrityksistä sekä toisen 
yrityksen tiettyyn toimialaan keskittyminen. 

Analyysissä verrattiin viiden kilpailijayrityksen päämääriä, strategioita, olettamuksia sekä 
valmiuksia keskenään Porterin analyysimallin pohjalta Aakerin mallia apuna käyttäen. Analyysistä 
nousi esille mahdollisiksi erottautumiskeinoiksi toimeksiantajalle palvelutarjonnan tarkempi 
esitteleminen, digitaalisen sovelluksen tai asiakasratkaisun tarjoaminen asiakkaille, 
arvolupauksen laatiminen sekä vuokratyöntekijöiden etuihin panostaminen. Analyysiin valittujen 
kilpailijoiden tiedot (liite 2) on jätetty pois julkaistavasta työstä salassapitosyistä. 
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The topic of this thesis is to examine ways to differentiate from the competitors. The client of this 
thesis is Suomen Henkilöstötalo. The company has three offices in Turku, Helsinki, and Tampere. 
The competitor analysis section of this thesis was done focusing on the competitors in the Turku 
area. The thesis was done based on the client’s needs. The client wanted to find out what could 
differentiate it from the competitors and how the productization of Suomen Henkilöstötalo works. 
The aim of the thesis was to find ways to differentiate and to find out the satisfaction of business 
customers with productization. 

The theoretical part of the thesis dealt with the b2b purchasing process, business competition, 
competitor monitoring and Porter's and Aaker's competition analysis models. 

The survey questions were prepared based on the theory related to the b2b purchasing process 
and the competitor analysis was conducted based on Porter’s and Aaker’s analysis models. The 
survey was conducted using the Feedbackly program and sent to 230 subscribing business 
customers by e-mail. A total of 45 responses were received, so the response rate was 20. The 
questions in the survey examined which services of the Suomen Henkilöstötalo have been used 
by business customers and whether customers have been satisfied with the services they have 
used. In addition, it was examined whether the customer companies use the services of another 
personnel service company in addition to Suomen Henkilöstötalo, and the reasons for using other 
service providers. The analysis was performed by examining the competitors' websites as well as 
other Internet sources. The competitors to be examined in the analysis were selected by the client. 

The results of the survey revealed that the most used services of the Suomen Henkilöstötalo 
among the respondents were staffing services and recruitment. Most business customers were 
satisfied with the client's services. More than half of business customers used the services of 
another service provider in addition to the client. The reasons mentioned were previous co-
operations, increasing supply, knowing people from other companies and the focusing on certain 
industry by the rival. The analysis compared the goals, strategies, assumptions and capabilities 
of five competitors based on Porter's analysis model, using Aaker's model. The analysis revealed 
that the customer's service offer could be presented in more detail, offering a digital application 
or customer solution to customers, drafting a value proposition and investing in the interests of 
temporary employees. The data of the competitors selected for the analysis (Appendix 2) have 
been excluded from the published work for reasons of confidentiality. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on kilpailijoiden tutkiminen kilpailija-analyysin avulla sekä yritys-

asiakkaiden palveluiden käytön ja tyytyväisyyden sekä muiden palveluntarjoajien käytön 

selvittäminen. Aihe löytyi toimeksiantajan kotisivuilta aihe-ehdotusten joukosta. Lopulli-

seen aiheeseen päädyttiin yhdessä toimeksiantajan kanssa toimeksiantajan tarpeen 

kautta. Aihe on ajankohtainen, koska olosuhteet ovat muuttuneet henkilöstöpalvelu-

alalla. Toimeksiantaja oli kiinnostunut selvittämään, mitä heillä on mitä kilpailijoilla ei, ja 

toisinpäin. Toimeksiantajalle ei ole aiemmin tehty kilpailija-analyysiä.  

Opinnäytetyöhön valittiin menetelmäksi kilpailija-analyysi, jossa verrattiin kilpailijoiden eri 

tekijöitä. Koska kilpailevia yrityksiä on paljon, päädyttiin rajaus tekemään Turun aluee-

seen viiteen toimeksiantajan valitsemaan yritykseen. Opinnäytetyön toisena osana ha-

luttiin selvittää, mitä toimeksiantajan palveluita asiakasyritykset käyttävät, tyytyväisyyttä 

käytettyihin palveluihin sekä käyttävätkö asiakasyritykset muiden henkilöstöpalveluyri-

tysten palveluita Suomen Henkilöstötalon lisäksi. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin ky-

sely, joka rajattiin lähetettäväksi tilaaville asiakasyrityksille. 

Kysymys, johon opinnäytetyössä etsitään vastausta, on ”millä erottautua kilpailijoista?” 

Lisäksi haluttiin selvittää, miten toimeksiantajan tuotteistus toimii. 

Opinnäytetyössä tutustutaan kilpailuun yritysympäristössä, kilpailuetuun ja kilpailijaseu-

rantaan sekä kilpailijoista erottautumiseen ja ostoprosessiin b2b-maailmassa. Teo-

riaosion jälkeen esitellään kyselyn sekä analyysin tulokset, johtopäätökset sekä pohdi-

taan työn etenemistä. Lähdeluettelon jälkeen liitteenä on yritysasiakkaille lähetetty kyse-

lylomake. 
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2 TOIMEKSIANTAJA 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Suomen Henkilöstötalo toimii henkilöstöpalvelualalla. 

Suomessa henkilöstöpalveluyrityksiä on yli tuhat, ja ne työllistävät vuosittain noin 

150 000 työntekijää. Asiakkaita ovat julkinen sektori sekä eri toimialojen yritykset. (HPL, 

henkilöstöpalveluala.) 

2.1 Henkilöstöpalveluala 

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat useita erilaisia palveluja, kuten henkilöstövuokraus, 

rekrytointi, henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit, suorahaku, koulutukset ja valmennukset. 

Henkilöstövuokrauksessa eli vuokratyössä henkilöstöpalveluyritys on työntekijän työn-

antaja ja hoitaa palkanmaksun sekä muut työnantajavelvoitteet. Kyseessä on normaali 

työsuhde, joka voi olla määräaikaista, osa- tai kokoaikaista tai toistaiseksi voimassa ole-

vaa, ja työsuhteen kesto riippuu asiakasyrityksen tarpeista. (HPL, henkilöstövuokraus.) 

Rekrytointi eroaa henkilöstövuokrauksesta siten, että työntekijä työllistyy asiakasyrityk-

sen kirjoille. Henkilöstöpalvelu voi hoitaa koko rekrytointiprosessin tai jonkin osan siitä. 

Henkilöstöpalveluyritys voi tarjota myös kansainvälistä rekrytointia, joka edellyttää hen-

kilöstöpalvelulta kansainvälisiä verkostoja, kulttuuriosaamista sekä kansainvälisten työ-

markkinoiden tuntemista. (HPL, rekrytointi.) 

Suorahaku eli headhunting tarkoittaa, että asiakasyrityksen työpaikasta ei ilmoiteta julki-

sesti, vaan henkilöstöpalvelu etsii sopivia ehdokkaita muiden kanavien kautta. Henkilös-

töpalvelu etsii ehdokkaita esimerkiksi omien työntekijärekisteriensä tai työelämään kes-

kittyneen verkkoyhteisöpalvelu LinkedInin kautta ja potentiaalisiin ehdokkaisiin ollaan yh-

teydessä suoraan. Suorahakua käytetään esimerkiksi esimies- tai asiantuntijatehtäviin, 

kun tehtävään sopivia osaajia on vähän, tai kun yritys ei halua julkisesti ilmoittaa etsi-

vänsä työntekijää. Lopullisen valinnan valittavasta työntekijästä tekee asiakasyritys hen-

kilöstöpalvelun esittelemistä ehdokkaista. (HPL, rekrytointi).  

Henkilöstöpalveluyrityksen tarjoamiin palveluihin voivat kuulua myös henkilö- ja soveltu-

vuusarvioinnit. Arvioinneilla voidaan kartoittaa työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään 

sekä työyhteisöön. (HPL, rekrytointi.) 
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2.2 Suomen Henkilöstötalo 

Suomen Henkilöstötalo on vuonna 2008 perustettu henkilöstöpalveluyritys. Yrityksellä 

on toimipisteet Turussa, Helsingissä sekä Tampereella ja palvelualue kattaa koko maan. 

Yrityksessä työskentelee 12 työntekijää ja vuosittain yritys työllistää noin 500 henkilöä. 

Suomen Henkilöstötalon pääasiallisia palveluita ovat rekrytointi ja henkilöstövuokraus, 

mutta yritys tarjoaa yritysasiakkailleen lisäksi paljon muitakin palveluita: suorahaku, HR-

palvelut, henkilöarvioinnit, senioriammattilaiset sekä tulospalkkiojärjestelmän rakentami-

nen. Lisäksi yritys tarjoaa yritysasiakkailleen Rekrytakuu-palvelun, jolloin rekrytointipalk-

kio jakautuu 12 kuukaudelle. (Suomen Henkilöstötalo, ura meillä.)  

Suomen Henkilöstötalon visiona on olla ”valtakunnallisesti tunnettu toimija” ja missiona 

”aikaansaada kannattavia kohtaamisia”. Yrityksen arvoja ovat avoimuus, tuloksellisuus, 

yhdessä tekeminen sekä rohkeus. (Suomen Henkilöstötalo, yritys.) 
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3 KILPAILU YRITYSYMPÄRISTÖSSÄ 

Yksi tärkeimmistä yritysympäristön tekijöistä on kilpailu. Mikäli yritys haluaa pärjätä ko-

vassa kilpailutilanteessa, on sen kyettävä erottumaan kilpailijoista. (Bergström & Leppä-

nen 2018.) Toimialan tunteminen sekä näkemys siitä, mikä toimialan tulevaisuus on, ovat 

tässä keskeisessä asemassa. (Kamensky 2014, 17, 156.) 

Kilpailua voidaan tarkastella eri toimialojen välisenä kilpailuna tai saman toimialan yritys-

ten välisenä kilpailuna, kun halutaan selvittää alan kilpailun rakennetta ja kilpailun tyyp-

pejä. Niitä tarkastellessa selvitetään, kuinka paljon kilpailevia yrityksiä on, minkäkokoisia 

ne ovat ja millainen on niiden sijainti alalla. Toinen selvitettävä asia on, ovatko kilpaile-

vien yritysten tarjoamat tuotteet samanlaisia vai erilaisia tai erilaistettuja. Myös kilpaile-

vien yritysten kilpailuedut ja kilpailukeinojen käyttäminen sekä kilpailun vapaus ja uusien 

yritysten pääsy markkinoille tulisi selvittää. (Bergström & Leppänen 2018.) 

3.1 Kilpailuetu 

Jotta yritys voisi menestyä markkinoilla, on sillä oltava kilpailuetua. Yrityksen on tunnis-

tettava kilpailuetunsa sekä tunnettava kilpailijat, kilpailijoiden tuotteet ja niiden vahvuudet 

ja heikkoudet. Bergström & Leppänen (2018) määrittelevät kilpailuedun asiakkaan koke-

maksi paremmuudeksi kilpailijoihin nähden eli todellinen etu on sellainen, jota asiakas 

pitää etuna. Heidän mukaansa kilpailuetu voi olla kolmenlainen: taloudellinen, toiminnal-

linen tai imagollinen. Kilpailuedun ollessa taloudellinen, pystyy yritys kilpailemaan hin-

nalla eli sillä on alemmat kustannukset, halvemmat ostot tai kilpailijoita tehokkaampi toi-

minta. Toiminnallisen kilpailuedun tapauksessa yrityksen tuotteiden ominaisuudet, kuten 

materiaalit tai ulkonäkö, ovat parempia kuin kilpailijoilla. Imagollinen kilpailuetu perustuu 

ostajien mielikuviin yrityksestä ja sen tuotteista. (Bergström & Leppänen 2018.) 

Yrityksen on tunnettava ja ymmärrettävä toimintaympäristönsä, jotta se voi sopeutua sii-

hen, sekä muokata sitä. On mahdollista, että ratkaisevaa kilpailuetua saa jo siitä, että 

tuntee ympäristönsä paremmin kuin kilpailijat. Toimintaympäristön kartoittamiseen voi 

käyttää apuna erilaisia ympäristöanalyysejä, kuten kysyntäanalyysit, toimiala-analyysit, 

asiakasanalyysit, toimittaja-analyysit sekä kilpailu- ja kilpailija-analyysit. (Kamensky 

2014, 136–167.)  
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3.2 Kilpailijaseuranta 

Kilpailijaseurannan ehdoton perusta on kilpailuympäristön hahmottaminen sekä keskeis-

ten kilpailijoiden tunnistaminen. Kilpailijat voidaan määritellä kahdella perusteella: toimi-

alaperusteisen määrittelyn kautta, jolloin kilpailijat on rajattu saman toimialan yrityksiin, 

tai markkinaperusteisen määrittelyn kautta, jolloin rajaus on laajempi. (Pirttilä 2000, 25–

26). Bergström & Leppänen (2018) kehottavat kilpailijoita tutkivia yrityksiä ryhmittele-

mään nykyiset samalla alalla toimivat kilpailijat avainkilpailijoihin/ydinkilpailijoihin sekä 

marginaalikilpailijoihin. Avainkilpailijat ovat tällä hetkellä pahimpia kilpailijoita. Marginaa-

likilpailijat kannattaa kuitenkin myös noteerata, koska he ovat usein tulevaisuuden avain-

kilpailijoita eli tulevia haastajia. Potentiaalisia tulevaisuuden kilpailijoita ovat myös tarve-

kilpailijat eli eri alalla tai erilaisilla tuotteilla, teknologioilla tai toimintatavoilla kilpailevat, 

mutta samaa tarvetta tyydyttävät yritykset. Tällaisia yrityksiä kannattaa pitää silmällä, 

koska heidän toimintansa saattaa muuttaa kilpailuasetelmaa voimakkaasti tulevaisuu-

dessa. (Bergström & Leppänen 2018; Pirttilä 2000, 26–27; Kamensky 2014, 157.) 

Järjestelmällinen kilpailijaseuranta on sitä tärkeämpää, mitä suurempi yritys on sekä mitä 

kilpailluimmilla markkinoilla se toimii (Bergström & Leppänen 2018). Kilpailijaseuranta on 

välttämätöntä ja saattaa jopa määrittää osan yrityksen menestyksestä, riippuen siitä mi-

ten nopeasti kilpailijan toiminnasta saadaan informaatiota ja siihen päästään reagoimaan 

(Pirttilä 2000, 17–18). Kilpailijatietoa voi hankkia epävirallisista tietolähteistä, kuten hen-

kilökontakteilta ja verkostoilta sekä julkisista lähteistä, kuten internet ja sosiaalinen me-

dia, lehdet, uutispalvelut sekä vuosikertomukset (Bergström & Leppänen 2018). Pirttilän 

(2000, 28–29) mukaan kilpailijatietoa hankitaan systemaattisesti kilpailija-analyysien 

sekä tietojärjestelmien kautta sekä epäsuorasti henkilökohtaisten kontaktien ja tiedoste-

tun tai tiedostamattoman kilpailijamäärittelyn kautta. 

Pirttilä (2000) on määritellyt kilpailijaseurannan sykliksi, jossa eri vaiheet seuraavat toi-

siaan. Systemaattisen kilpailijaseurannan sykliin kuuluvat seuraavat vaiheet: 

• Tiedontarpeen määrittely 

• Tiedon hankinta 

• Tiedon seulonta 

• Tiedon analysointi 

• Johtopäätökset 

• Tiedon jakaminen 
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• Tiedon tarpeen uudelleen määrittely 

Aluksi täytyy määritellä, mitä tietoja kilpailijoista tarvitaan yrityksen päätöksentekoa var-

ten. Seuraavaksi on mietittävä, miten tietoa hankitaan systemaattisesti ja tehokkaasti 

käytettävissä olevista lähteistä. Hankitusta tiedosta täytyy erotella oleellinen tieto ja ana-

lysoida sitten oleellisesta tiedosta ovatko ne luotettavia ja mitä niistä voidaan päätellä. 

Kun tiedot on analysoitu, on aika tulkita ja tehdä johtopäätökset eli tulkita, mitä merkitystä 

saadulla tiedolla on oman yrityksen tulevaisuudelle ja liiketoiminnalle. Tämän jälkeen 

tieto on välitettävä päätöksentekijöille, joilla on mahdollisuus käyttää saatuja tietoja tu-

loksen parantamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tämän jälkeen voidaan vielä 

pohtia, ovatko tiedontarpeet muuttuneet ja tulisiko ne määritellä uudestaan. (Pirttilä 

2000, 18–19.) 

Systemaattisen kilpailijaseurannan puutteiksi Pirttilä (2000, 20–21) mainitsee seurannan 

ja analyysien vaatimat resurssit sekä mahdollisen tyytymättömyyden saatuihin tuloksiin. 

Pirttilä kirjoittaa, että amerikkalaisten tutkimusten mukaan yritykset ovat kokeneet, että 

analyyseistä saaduista tiedoista ei ole ollut paljonkaan hyötyä todellisissa päätöksente-

kotilanteissa eikä toimintaan uhratuilla investoinneilla ole saatu tarpeeksi vastinetta. Tut-

kimuksissa on myös koettu, että epäsuoran seurannan kautta on saatu parempaa tietoa, 

kuin systemaattisen seurannan kautta.  

3.3 Kilpailija-analyysimallit 

Yritys voi käyttää kilpailijatiedon hankintaan erilaisia analyysimalleja. Tunnettuja analyy-

sejä ovat SWOT, Michael Porterin kilpailija-analyysimalli sekä David Aakerin kilpailija-

analyysimalli.  

3.3.1 SWOT 

SWOT-analyysi on yksinkertainen nelikenttäanalyysi. Lyhenne SWOT tulee sanoista 

strength eli vahvuus, weakness eli heikkous, opportunity eli mahdollisuus ja threat eli 

uhka (kuvio 1).  Analyysi sisältää siis nykytilanteen analyysin yrityksen vahvuuksien ja 

heikkouksien muodossa sekä tulevaisuuden analysoinnin mahdollisuuksien ja uhkien 

muodossa. (Suomen riskienhallintayhdistys.) 
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VAHVUUDET HEIKKOUDET 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

 

Kuvio 1. SWOT-taulukko. 

 

SWOT-analyysin voi tehdä omasta yrityksestä, varsinkin liiketoimintaa suunniteltaessa 

tai aloittaessa, mutta sen voi tehdä myös kilpailevista yrityksistä. Jokaisesta kilpailijasta 

voidaan tehdä oma taulukko tai sitten voidaan koota kaikki kilpailijat yhteen taulukkoon 

(Kamensky 2014, 167). 

3.3.2 Michael Porterin kilpailija-analyysimalli 

Michael Porterin kilpailija-analyysissä laaditaan kilpailijasta reaktioprofiili, jonka tarkoi-

tuksena on selvittää kilpailijan tyytyväisyys nykytilanteeseen, mahdolliset tulevat siirrot, 

heikot kohdat sekä mikä saa kilpailijassa aikaan suurimman vastareaktion. Analyysissä 

(kuvio 2) on neljä eri osa-aluetta: nykyinen strategia, tulevat päämäärät, olettamukset ja 

valmiudet.  (Porter 1993, 73.) Ennen kilpailija-analyysin aloittamista on määriteltävä ana-

lysoitavat kilpailijat, joita ovat merkittävät olemassa olevat kilpailijat sekä mahdolliset tu-

levat kilpailijat. Mahdollisia tulevia kilpailijoita ovat esimerkiksi yritykset, jotka eivät toimi 

vielä kyseisellä alalla, mutta jotka voisivat tai haluaisivat alalle tai asiakkaat ja toimittajat, 

joilla on mahdollisuus integroida toimintaansa. Myös tällä hetkellä heikot kilpailijat voivat 

nousta huomattaviksi kilpailijoiksi yritysostojen tai yhdistymisen kautta. (Porter 1993, 74–

75.) 
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Kuvio 2. Porterin kilpailija-analyysin osa-alueet (Porter 1993, 73). 

 

Tulevat päämäärät 

Ensimmäinen osa-alue analyysissä on kilpailijan päämäärien diagnosointi. Kun tiede-

tään kilpailijan olemassa olevista päämääristä, voidaan päätellä kilpailijan tyytyväisyys 

nykytilaan ja sen todennäköisyys, tuleeko kilpailija tekemään muutoksia strategiaansa. 

Tiedon avulla voidaan myös ennustaa kilpailijan reagoimista strategisiin muutoksiin. 

(Porter 1993, 75–76.) Porter esittelee yksitoista kysymystä, joiden avulla kilpailijan pää-

määriä voi pohtia: 

1. Mitkä ovat kilpailijan todetut ja toteamattomat taloudelliset päämäärät? 

2. Mikä on kilpailijan asennoituminen riskeihin? 

3. Onko kilpailijalla taloudellisia tai ei-taloudellisia organisatorisia arvoja tai usko-

muksia? 

4. Mikä on kilpailijan organisaation rakenne? 

5. Mitkä kontrollointi- ja palkkausjärjestelmät ovat voimassa? 

6. Mikä kirjanpitojärjestelmä ja mitkä tilintarkastusmenettelyt ovat käytössä? 

7. Minkälaisia johtajia on yrityksen johdossa (erityisesti toimitusjohtaja)? 

8. Kuinka paljon johdon kesken näyttää olevan ilmeistä yksimielisyyttä tulevaisuu-

den suuntaviivoista? 

9. Mikä on johtokunnan rakenne? 
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10. Mitkä sopimusluontoiset sitoumukset voivat rajoittaa vaihtoehtojen valitsemista? 

11. Onko yrityksellä mitään virallisia sitoumuksia tai sosiaalisia rajoitteita? 

(Porter 1993, 76–78) 

Olettamukset 

Analyysin toinen osa-alue jakautuu kahteen osaan: kilpailijan olettamuksiin itsestään ja 

kilpailijan olettamuksiin muista alalla olevista yrityksistä ja alasta itsestään. Jokaisella 

yrityksellä eli jokaisella kilpailijalla on olettamuksia itsestään, ja yritys toimii näiden olet-

tamusten perusteella, olivat ne sitten oikeita tai vääriä. Mikäli selviää, että kilpailijan 

olettamukset ovat epätäsmällisiä, voi sitä tietoa käyttää strategisesti. (Porter 1993, 84–

85.) Kilpailijan olettamusten tunnistamiseen Porter on laatinut avuksi kahdeksan kysy-

mystä: 

1. Mitä kilpailija näyttää uskovan omasta suhteellisesta asemastaan hintojen, tuot-

teiden laadun, teknologisen tietämyksen ja muiden avainasemassa olevien 

seikkojen suhteen? 

2. Onko kilpailijalla vahva joko historiallinen tai tunteenomainen suhtautuminen 

tiettyihin tuotteisiin tai tietynlaisiin toimintoihin? 

3. Onko olemassa kulttuuriin liittyviä, paikallisia tai kansallisia eroja, jotka vaikutta-

vat siihen tapaan, millä kilpailijat havaitsevat tai antavat merkitystä eri tapahtu-

mille? 

4. Onko olemassa organisatorisia arvostuksia tai ohjenuoria, jotka ovat vakiintu-

neet ja jotka vaikuttavat siihen tapaan, millä eri tapahtumia tarkastellaan? 

5. Mitä kilpailija näyttää uskovan tuotteen tulevasta kysynnästä ja alan kehitys-

suunnista? 

6. Mitä kilpailija näyttää uskovan omien kilpailijoidensa tavoitteista ja mahdolli-

suuksista (yliarvioiko tai aliarvioiko)? 

7. Näyttääkö kilpailija uskovan tavanomaiseen perinteelliseen tietoon, joihin histo-

riallisiin nyrkkisääntöihin tai alalla tavanomaisiin lähestymistapoihin? 

8. Nykyisen strategian vaikutus olettamuksiin? 

(Porter 1993, 85–86) 

Tämänhetkinen strategia & valmiudet 

Analyysin kolmantena osa-alueena kilpailijan nykyisen strategian toteaminen. Neljän-

tenä osa-alueena on kilpailijan valmiuksien tutkiminen. Porter on jakanut valmiudet    
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heikkouksiin ja vahvuuksiin, jotka määrittelevät kilpailijan kyvyn ottaa osaa alan ja ym-

päristön tapahtumiin tai reagoida strategisiin toimiin. Vahvuuksia ja heikkouksia voi tut-

kia avainalueittain, eli esimerkiksi tuotteet, markkinointi ja myynti ja kokonaiskustannuk-

set. (Porter 1993, 90–92.) Lisäksi voi pohtia seuraavia asioita: 

• Ydinvalmiudet 

• Missä kilpailija on paras ja missä huonoin eri toiminnallisilla alu-

eilla? 

• Lisääntyvätkö vai vähenevätkö kilpailijan valmiudet ajan mittaan? 

• Kasvukyky 

• Lisääntyvätkö vai vähenevätkö kilpailijan mahdollisuudet eri alu-

eilla yrityksen kasvaessa? 

• Millainen kasvukyky kilpailijalla on henkilökunnan, tuotantoväli-

neistön tai taitojen suhteen? 

• Kyky nopeaan reagointiin 

• Millainen on kilpailijan kyky reagoida nopeasti toisten tekemiin 

toimenpiteisiin (ylimääräinen tuotantolaitoksen kapasiteetti, uu-

det tuotteet, joita ei ole vielä lanseerattu, kyky lisäpääoman lai-

naamiseen)? 

• Kyky sopeutua muutoksiin 

• Millaiset ovat kilpailijan kiinteät kulut vrt. muuttuvat kulut? 

• Voiko kilpailija sopeutua ja reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin, 

kuten kustannuskilpailu, uusien tuotteiden lisääminen tai markki-

nointiaktiivisuuden lisääminen 

• Millainen on kilpailijan reagointimahdollisuus ulkopuolisiin tapah-

tumiin, kuten laskukausi tai teknologiset muutokset 

• Kilpailijan kestokyky 

• Millainen on kilpailijan kestokyky tilanteissa, jotka asettavat pai-

neita kassavirralle ja voitolle (esim. johdon yksimielisyys tai pitkä 

aikaväli rahoitustavoitteissa)? 

(Porter 1993, 92–94) 

Kilpailijan reaktioprofiili 

Kun neljän osa-alueen tiedot on saatu koottua, niin voidaan tehdä kriittisiä kysymyksiä, 

joiden tuloksena saadaan profiili kilpailijan todennäköisestä reagoinnista. 
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Hyökkäystoimenpiteet ovat niitä toimenpiteitä, joissa kilpailija voisi olla aloitteenteki-

jänä. Puolustusvalmius taas kertoo kilpailijan puolustuskyvystä. (Porter 1993, 94–95.) 

Hyökkäystoimenpiteet 

• Tyytyväisyys nykyiseen asemaan (kilpailijan päämäärät suhteessa nykytilaan eli 

onko kilpailijalla halua strategiseen muutokseen) 

• Todennäköiset toimenpiteet (päämäärät, olettamukset ja valmiudet huomioituna 

millaisia strategisia muutoksia kilpailija tulee tekemään) 

• Toimenpiteiden vahvuus ja syvyysaste (odotettavissa olevien toimenpiteiden te-

hokkuus päämäärien ja valmiuksien perusteella) 

Puolustusvalmius 

• Haavoittuvuus (minkälaiset toimet tai tapahtumat haavoittaisivat kilpailijaa, mil-

laiset toimenpiteet estäisivät kilpailijan mukaan lähdön pääoman riittämättömyy-

den vuoksi) 

• Provokaatio (mitkä ovat kilpailijan kipeät kohdat, joita uhkaamalla he vastaavat 

suhteettomalla reaktiolla, vaikka se tulisikin kalliiksi) 

• Toimenpiteiden tehokkuus (päämäärät, strategiat, olettamukset ja mahdollisuu-

det huomioiden, mihin toimenpiteisiin kilpailija ei pysty reagoimaan tehokkaasti 

ja nopeasti) 

(Porter 1993, 94–96) 

3.3.3 David Aakerin kilpailija-analyysimalli 

David Aakerin kilpailija-analyysi pohjautuu osittain Porterin malliin. Analyysi alkaa tun-

nistamalla nykyiset ja potentiaaliset kilpailijat. Nykyisten kilpailijoiden tunnistamiseen on 

olemassa kaksi hyvin erilaista tapaa. Ensimmäisessä tutkitaan asiakkaan näkökulmaa 

hänen valitessaan kilpailevien yritysten välillä ja ryhmitellään kilpailijat sen mukaan, mi-

ten he sijoittuvat asiakkaan tehdessä valintaansa. Toinen lähestymistapa sijoittaa kilpai-

lijat strategisiin ryhmiin perustuen näiden kilpailustrategiaan. (Aaker & McLoughlin 2007, 

57.) Tällaisia strategisia ryhmiä ovat esimerkiksi kilpailijat, jotka ovat samankokoisia kes-

kenään tai käyttävät samanlaisia kilpailustrategioita, kuten samaa jakelukanavaa (Aaker 

& McLoughlin 2007, 59). 

Kilpailijoiden ja heidän toimintansa ymmärtäminen auttaa ennustamaan kilpailijoiden re-

aktioita, strategisia epävarmuuksia sekä lähestyviä mahdollisuuksia sekä uhkia (Aaker 
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& McLoughlin 2007, 63). Aakerin analyysi perustuu kahdeksaan kilpailijoiden toimintaan 

vaikuttavaan tekijään (kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Kilpailijoiden toimintaan vaikuttavat tekijät (Aaker & McLoughlin 2007, 63). 

 

Nykyiset ja aiemmat strategiat 

Kilpailijoiden aiempiin strategioihin, varsinkin niihin, jotka ovat epäonnistuneet, on syytä 

perehtyä. Mikäli jokin aiempi strategia on epäonnistunut, kilpailija tuskin kokeilee saman-

laista toimintaa uudelleen. Myös kilpailijan nykyisistä liikkeistä on hyvä pysyä kartalla, 

koska niistä voi saada viitteitä myös tulevaisuuden suunnitelmista. (Aaker & McLoughlin 

2007, 65.) 

Organisaatio ja kulttuuri 

Tulevaisuuden peliliikkeistä voi saada tietoa myös kilpailijan johdon taustoista ja koke-

muksesta. Ovatko he siirtyneet kokonaan toiselta alalta tai onko heidän osaamisalu-

eensa erityisesti markkinointi tai jokin muu? Tämä tieto voi vihjata, miten yritystä johde-

taan tulevaisuudessa (Aaker & McLoughlin 2007, 65.) 
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Organisaation kulttuurilla voi olla suuri vaikutus sen strategiaan. Aaker & McLoughlin 

(2007, 65) kertovat esimerkkinä, että hyvin jäsentyneellä yrityksellä, jossa toimitaan kus-

tannuslähtöisesti, voi olla todella vaikeaa vaihtaa kokonaan päinvastaiseen strategiaan, 

kuten aggressiiviseen markkinointiin tai innovointiin. 

Kustannusrakenne 

Tieto kilpailijan kustannusrakenteesta voi antaa tietoa tulevaisuuden hinnoittelustrategi-

asta ja kestävyydestä. Olisi hyvä saada tietoa ainakin suorista kustannuksista ja kiin-

teistä kuluista. Kustannusrakenteesta voi saada tietoa esimerkiksi työntekijöiden luku-

määrästä, raakamateriaalien ja ostettujen komponenttien kustannuksista, varastoon, 

tehtaaseen ja tarvikkeisiin tehdyistä sijoituksista sekä myynnin määrästä ja tehtaiden lu-

kumäärästä (Aaker & McLoughlin 2007, 66.) 

Esteet alalta lähdölle 

Poistumisesteillä voi olla ratkaiseva merkitys yrityksen mahdollisuuksille vetäytyä pois 

liiketoiminta-alueelta, eli siten ne ovat merkki sitoutuneisuudesta. Tällaisia esteitä ovat: 

• Tehtaat tai muut laitteistot, joiden siirtäminen on kallista 

• Työsopimukset, vuokrasopimukset ym. kiinteät kulut 

• Suhteet yrityksen muihin osastoihin (jakelukanavat, myyntiorganisaatio) 

• Sosiaaliset esteet, kuten lojaalius työntekijöitä kohtaan 

• Taloudellisiin päätöksiin vaikuttavat ylpeyteen tai tunteisiin liittyvät esteet, kuten 

tunneside yritykseen tai työntekijöihin 

(Aaker & McLoughlin 2007, 66) 

Koko, kasvu ja kannattavuus 

Myynnin ja markkinaosuuden kasvu kertovat kilpailijan olevan vahva ja että sillä on toi-

miva liiketoimintastrategia. Jos taas markkina-asema on heikkenevä saattaa se kertoa 

organisaatiollisista tai taloudellisista rasitteista, jotka vaikuttavat strategioiden tavoitte-

luun. Yrityksen kannattavuudesta kertoo, että se pääsee käsiksi pääomaan ja saa siten 

tehtyä sijoituksia. (Aaker & McLoughlin 2007, 64.) 

Imago ja asemointi 

Tärkeimpien kilpailijoiden imago ja brändiä kuvaavat ilmaisut on syytä selvittää ja käyttää 

apuna omassa asemoinnissa. Kilpailijan imagoa ja asemointia voi selvittää 
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asiakastutkimuksen avulla tai tutkimalla sen tuotteita, internetsivua, mainostusta sekä 

muuta toimintaa. Kun tiedetään kilpailijoiden heikkouksista, on heistä helpompi erottua 

ja luoda kilpailuetua. Kilpailijoiden vahvuudet taas antavat tilaisuuden yrittää olla parempi 

kuin kilpailevat yritykset tai jopa syrjäyttää ne. (Aaker & McLoughlin 2007, 64.) 

Päämäärät ja sitoutuneisuus 

Kilpailijan päämäärien selvittäminen auttaa ennustamaan, ovatko strategiset muutokset 

todennäköisiä vai onko yritys tyytyväinen nykytilaan. Mitkä ovat kilpailijan tavoitteet 

myynnin kasvun ja kannattavuuden suhteen? Myös muut kuin taloudelliset päämäärät 

antavat kuvaa tulevaisuuden strategiasta, kuten haluaako kilpailija teknologiseksi johta-

jaksi tai laajentaa jakeluverkkoaan. Mikäli kilpailijalla on emoyritys, ovat myös sen pää-

määrät tärkeitä. (Aaker & McLoughlin 2007, 64–65.) 

Vahvuudet ja heikkoudet 

Tieto kilpailijan vahvuuksista ja heikkouksista auttaa punnitsemaan eri strategioiden vä-

lillä ja valitsemaan niistä sopivan. Kilpailijan heikkouteen yritys voi vastata strategialla, 

joka hyödyntää omaa vahvuutta. Kilpailijan vahvuudet taas voidaan ohittaa tai neutrali-

soida strategisilla toimilla. (Aaker & McLoughlin 2007, 66–67.) 

Kilpailijan vahvuuksien ja heikkouksien arviointi – voimavarat ja kompetenssit 

Kilpailijan vahvuuksien ja heikkouksien arviointi alkaa selvittämällä tämän voimavarat ja 

kompetenssit, ja tätä varten on ensin pääteltävä kyseiselle alalle olennaiset tekijät. Voi-

mavara voi olla Aakerin ja McLoughlinin (2007, 67) mukaan esimerkiksi hyvä sijainti tai 

tunnettu brändinimi, ja kompetenssi esimerkiksi vahvan myynninedistämisohjelman ke-

hittäminen.  

Alalle olennaisimpien tekijöiden selvittämiksi Aaker ja McLoughlin (2007, 67–68) ovat 

laatineet avuksi kysymyksiä. Ensiksi voi miettiä, mitkä yritykset ovat olleet menestyneitä, 

ja mitkä voimavarat ja kompetenssit ovat edesauttaneet niiden menestystä, tai päinvas-

toin eli mitkä yritykset eivät ole menestyneet ja mitä niiltä on puuttunut. Toiseksi voi poh-

tia, mitkä tekijät luovat etua asiakkaiden näkökulmasta. Kolmas mietittävä asia on, että 

mistä aiheutuvat suurimmat kustannukset. Esimerkiksi alalla, jolla kuljetuskulut ovat suu-

rin kustannuserä, voi kilpailija hankkia kustannusetua perustamalla tehtaan lähemmäs 

asiakkaita. Neljäntenä kysymyksenä on toimialan liikkuvuuden mahdolliset rajoitukset. 

Viides kysymys on, voivatko arvoketjun osat luoda kilpailuetua.  
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Aaker & McLoughlin (2007, 69–71) ovat listanneet kuusi aluetta, joista kilpailijan vah-

vuuksia ja heikkouksia kannattaa tutkia. Nämä ovat innovointi, teollisuus/valmistus, ta-

louspuoli eli miten nopeasti yritys pääsee käsiksi varoihin, johto, markkinointi sekä asia-

kaskunta. 

Kun kilpailijan voimavarat ja kompetenssit on selvitetty, on analyysin seuraava vaihe 

skaalata oman yrityksen toimintaa tärkeimpien kilpailijoiden ja strategisten ryhmien 

kanssa. Tätä varten Aaker ja McLoughlin (2007, 71–72) esittelevät ”competitive strenght 

grid” -taulukon, johon oma yritys ja kilpailijat arvioidaan eri osa-alueilla kolmiportaisella 

asteikolla sen mukaan, ovatko eri tekijät keskiarvoa parempia tai huonompia, tai keskiar-

voisia (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Competitive strength grid (mukailtu Aaker & McLoughlin 2007, 72) 

 

 

Tällaisen taulukon tekeminen voi olla yritykselle todella hyödyllistä ja havainnollistavaa. 

Taulukon voi tehdä eri tavoilla, kuten esimerkiksi pyytämällä kaikkia johtohenkilöitä te-

kemään itsenäisesti oman taulukkonsa ja vertaamalla niitä keskenään. (Aaker & 

McLoughlin 2007, 73.) 
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3.4 Kilpailijoista erottautuminen 

Jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa tulisi miettiä, miten yritys erottautuu kilpailijoistaan. 

Kamensky (2014) kehottaa yritystä päättämään, mikä on liiketoimintastrategian ns. pää-

draiveri eli ”tärkein liikkeelle paneva voima”. Päädraiveri yhdessä keskeisten strategioi-

den ja strategisten toimenpiteiden kanssa saa aikaan ratkaisevan erottautumisen kilpai-

lijoista. Kilpailun näkökulmasta draiverina voi olla differointilähtöisyys, kustannustehok-

kuuslähtöisyys, fokuslähtöisyys tai kilpailijalähtöisyys. (Kamensky 2014, 235–237.) 

Differointi- eli erilaistamislähtöisyydessä pohditaan mahdollisia erilaistamistekijöitä, ku-

ten tuote ja sen ydinhyöty, mutta myös tuotteeseen liittyvät ominaisuudet, kuten nimi, 

pakkaus, laatu tai design sekä lisäpalvelut, kuten huolto, takuu tai toimitus. Palveluyri-

tyksen kannattaa miettiä, miten se voisi tuotteistaa palveluaan kilpailijoista erottuvaksi 

asiakasratkaisuksi. Erilaistamisessa on tärkeää varmistaa, että asiakas on valmis mak-

samaan tuotteen tai palvelun erilaisuudesta. Lisäksi täytyy varmistaa, että tuote tai pal-

velu ei ole ainoastaan yrityksen silmissä ainutlaatuinen, vaan että asiakas todella kokee 

erilaistamisedun. (Kamensky 2014, 248–251.) 

Kustannustehokkuuslähtöisyydessä kilpailuetua haetaan kustannustehokkuuden kautta 

tavoittelemalla parasta mahdollista tulo - kustannus -suhdetta. Fokuslähtöisyydessä on 

kyse tarkasta keskittämisestä. Yritys voi miettiä, tehdäänkö ”kaikkea kaikille”, vai olisiko 

aihetta keskittyä harvempaan toimialaan. Yritys voi keskittyä vain yhteen toimialaan, tai 

vain tiettyyn osaan toimialasta ja valita jonkin tuote- tai markkinasegmentin, johon kes-

kittyy koko toimialan sijaan. (Kamensky 2014, 247–253.)  

Kilpailijalähtöisyydessä strategiaa voidaan tarkastella ainakin seuraavilla alueilla: kilpai-

lulajin muuttaminen, oman asemoinnin muuttaminen sekä hyökkäys-, puolustus- ja har-

hautusstrategiat. Mikäli kilpailuanalyysistä selviää, että sen hetkisessä kilpailuasemassa 

menestyminen ei ole mahdollista, on vaihtoehtona yrittää muuttaa kilpailulajia muutta-

malla toimialan yleisiä menestystekijöitä. Se ei kuitenkaan ole helppoa tai edes mahdol-

lista kaikilla toimialoilla. Helpompaa on muuttaa omaa asemointia tekemällä muutoksia 

tuotteisiin, markkinoihin, arvoketjuun tai koko arvoverkostoon. Mikäli analyysin perus-

teella on mahdollista jatkaa nykyisillä lähtökohdilla, jatkaa voi hyökkäys-, puolustus- tai 

harhautusstrategioilla. Hyökkäysstrategiassa toimitaan sen mukaan, onko oma lähtö-

asema haastaja vai toimialajohtaja. Erilaisia hyökkäysstrategioita ovat suora voiman-

käyttö, hyökkäys kilpailijan ns. kultakaivokseen, kopiointistrategiat sekä yritysostot ja 
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fuusiot. Puolustusstrategiassa reagoidaan hyökkäykseen tai estetään hyökkäys esimer-

kiksi tinkimällä lyhyen aikavälin kannattavuudesta kilpailuedun säilyttämiseksi tai vahvis-

tamiseksi. Harhautusstrategiassa harhautetaan kilpailijoita esimerkiksi salaamalla tai an-

tamalla väärä kuva menestyksestä tai yritetään horjuttaa kilpailijoita käyttämällä toimi-

alalle poikkeavia menetelmiä. (Kamensky 2014, 262–269.) 
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4 OSTOPROSESSI B2B-LIIKETOIMINNASSA 

Yrityksen ostoprosessi alkaa tarpeen havaitsemisesta. Havaittu tarve voi olla esimerkiksi 

työvoiman tarve tulevaan projektiin. Kun tarve on olemassa, alkaa potentiaalisten han-

kintalähteiden etsintä, informaation kerääminen sekä mahdollisten tarjousten pyytämi-

nen toimittajilta. Kun potentiaaliset vaihtoehdot ovat tiedossa, on aika tehdä ratkaisu eli 

ostopäätös ja valita parhaiten yrityksen tarpeita palveleva vaihtoehto. Ostopäätöksen 

jälkeen varsinaisessa ostovaiheessa arvioidaan toimittajan suoriutumista sekä hankin-

nan onnistumista. Kokemuksen ollessa positiivinen, voidaan toimittajaa suositella sekä 

tehdä uusintaostoja samalle toimittajalle. Mikäli kokemus taas on negatiivinen, on mah-

dollista, että yritys etsii uusia vaihtoehtoja ja vaihtaa toimittajaa. (Bergström & Leppänen 

2018.) 

Ostoprosessin muodostuminen riippuu siitä, onko kyseessä aivan uusi osto, rutiiniosto 

vai uusintaosto. Mikäli kyseessä on aivan uusi osto, tarvitsee yritys paljon informaatiota 

ja joutuu usein harkitsemaan usean eri vaihtoehdon välillä. Rutiiniostossa lisäinformaa-

tiota ei tarvita ja osa ostoprosessin vaiheista saatetaan sivuuttaa nopeastikin. Harkitussa 

uusintaostossa ostorutiini on muodostunut ja vaihtoehdot ovat tuttuja. Yritys ei välttä-

mättä automaattisesti osta samalta myyjältä, vaikka olisikin ollut edellisellä kerralla tyy-

tyväinen vaan tilannetta saatetaan joutua analysoimaan uudelleen muuttuneen ostopo-

litiikan kilpailutilanteen vuoksi. (Bergström & Leppänen 2018.) 

Ostavan organisaation päätöksentekoon vaikuttavat Bergströmin ja Leppäsen (2018) 

mukaan seuraavat asiat: 

• informaation saaminen  

• myyjän luotettavuus ja asiantuntemus 

• tuotteen ominaisuudet ja tarjottu kokonaisuus 

• tuotteen helppo saatavuus ja toimitusvarmuus 

• hintatason ja kaupanehtojen sopivuus 

• asiantuntevuus asiakaspalvelussa ja asiakassuhteen hoidossa 

• suosittelijat 

• toimitusten pitävyys ja nopeus 

• oston jälkeiset palvelut 

 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nina Laaksonen 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäiseksi tehtiin 

kysely Suomen Henkilöstötalon yritysasiakkaille ja toiseksi kilpailija-analyysi toimeksian-

tajan nimeämistä kilpailijoista.  

5.1 Kysely yritysasiakkaille 

Opinnäytetyön tutkimusongelman ”miten erottautua kilpailijoista” sekä kysymyksen ”mi-

ten toimeksiantajan tuotteistus toimii” vastausten löytämiseen valittiin tutkimusmenetel-

mäksi kvantitatiivinen tutkimus ja tiedonkeruumenetelmäksi kysely. Kyselyn laadintaan 

käytettiin toimeksiantajan käyttämää Feedbackly-palvelua ja vastaukset annettiin ano-

nyymisti. 

Kysely (liite 1) lähetettiin Suomen Henkilöstötalon tilaaville yritysasiakkaille yhteensä 230 

sähköpostiosoitteeseen. Kysely päätettiin lähettää koko Suomen asiakkaille, jotta vas-

tauksia saataisiin enemmän. Kysely lähetettiin toimeksiantajan sähköpostista, koska aja-

teltiin sen lisäävän vastausprosenttia. Kyselyn kysymykset laadittiin tutkimuskysymysten 

perusteella sekä yritysten ostoprosessin teoriaan pohjaten. Kysely lähetettiin maanan-

taina 9.11.2020 ja vastausaikaa annettiin sunnuntaihin 15.11.2020 saakka. Kysely sul-

jettiin lopulta 16.11.2020 iltapäivällä, ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin yhteensä 45 kap-

paletta. 

Kysely valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vas-

tauksia lyhyessä ajassa. Kyselyn etuja menetelmänä ovat tehokkuus sekä laajan tutki-

musaineiston keräämismahdollisuus. Kyselyn heikkouksiksi Hirsjärvi ym. mainitsevat 

muun muassa sen, että ei voida tietää, miten vastaajat ovat kysymykset tulkinneet ja 

kuinka huolellisesti ja rehellisesti vastaajat ovat kysymyksiin suhtautuneet. Toinen kirjoit-

tajien mukaan ongelmaksi mahdollisesti muodostuva tekijä on kato eli vastaamattomuus. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Kyselyn lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 20. 

Kyselylomaketta laadittiin huolellisesti ja ajan kanssa, samoin kuin kyselyn saatteeksi 

tulevaa sähköpostiviestiä. Saateviestissä kerrottiin, että kysely tehdään opinnäytetyötä 

varten, ja että vastaukset annetaan anonyymisti. Kyselyn kestoksi kerrottiin noin yksi 
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minuutti. Myös työn toimeksiantajan mielipiteet huomioitiin kyselyn laadinnassa. Kysely 

pyrittiin pitämään lyhyenä ja kysymykset esitettiin monivalintakysymyksinä.  

Kyselyn tulokset tulivat toimeksiantajalta valmiina Excel-taulukkona, josta poistettiin tes-

tirivit sekä kaksi riviä, jossa kysely oli vain aloitettu, mutta yhteenkään kysymykseen ei 

ollut vastattu. Tästä jäi jäljelle 45 vastausta eli vastausprosentiksi muodostui 20 %. Taus-

takysymyksenä kyselyn alussa oli kysymys, jossa kysyttiin vastaajan työskentelyalaa, ja 

vastausvaihtoehdoiksi annettiin teollisuus, logistiikka, rakennusala, kiinteistöala, toi-

misto/myynti sekä vastausvaihtoehto ”muu” (kuvio 4). Suurin edustus oli teollisuusalan 

yrityksillä, 13 vastausta. Toiseksi eniten vastaajia, 9 kpl, valitsi ”muu”-vaihtoehdon. 

Kaikki tämän vaihtoehdon valinneet edustivat keskenään eri toimialoja, joita ei anonymi-

teetin vuoksi eritellä. Rakennusalan yrityksistä vastaajia oli 8 kpl ja toimisto- ja myyn-

tialan yrityksistä 7 kpl. Logistiikka-alan ja kiinteistöalan yrityksistä vastauksia tuli molem-

mista 4 kpl.  

 

Kuvio 4. Vastausprosentit toimialoittain. 

 

Seuraavassa kysymyksessä haluttiin selvittää, mitä Suomen Henkilöstötalon palveluista 

vastaajan yritys on käyttänyt tai käyttää tällä hetkellä. Vastausvaihtoehtoina olivat hen-

kilöstövuokraus, rekrytointi, headhunting, HR-palvelut, tulospalkkiojärjestelmä, se-

nioriammattilaiset sekä rekrytakuu. Neljäsosa vastaajien yrityksistä käytti tai oli käyttänyt 

useampaa kuin yhtä palvelua. Vastausten perusteella henkilöstövuokraus oli käytetyin 

teollisuus
29 %

logistiikka
9 %rakennusala

18 %

kiinteistöala
9 %

toimisto, myynti
15 %

muu
20 %

Asiakasyrityksen toimiala

teollisuus logistiikka rakennusala kiinteistöala toimisto, myynti muu
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palvelu kyselyyn vastaajien keskuudessa: 69 % yrityksistä oli käyttänyt kyseistä palve-

lua. 44 % yrityksistä oli käyttänyt rekrytointia. 7 % yrityksistä oli käyttänyt headhunting- 

tai rekrytakuupalvelua. Tulospalkkiojärjestelmän rakentamista tai senioriammattilaisia oli 

käyttänyt vain yksi yritys. HR-palveluita ei ollut käyttänyt yksikään kyselyyn vastanneista 

yrityksistä. 

Seuraavaksi kysyttiin tyytyväisyyttä palveluihin, ja vastausvaihtoehdoiksi annettiin 

”kyllä”, ”en” ja ”osaan kyllä, osaan en”. Vastaajista 82 % vastasi ”kyllä” eli selvä enem-

mistö oli tyytyväinen käyttämäänsä palveluun/palveluihin. Vain yksi vastaaja vastasi ”en” 

ja 16 % vastasi olevansa osaan tyytyväinen ja osaan tyytymätön. Melkein kaikki vastaa-

jista, jotka olivat valinneet tämän vaihtoehdon, olivat kuitenkin vastanneet käyttävänsä 

tai käyttäneensä vain yhtä palvelua, joten jokin osa kyseisessä palvelussa on ilmeisesti 

aiheuttanut tyytymättömyyttä. 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin tekijöitä, joilla on merkitystä, kun asiakasyritykset 

valitsevat henkilöstöpalveluyritystä. Annetut vaihtoehdot olivat informaation saaminen, 

myyjän luotettavuus ja asiantuntemus, palvelun ominaisuudet ja tarjottu kokonaisuus, 

asiantuntevuus asiakaspalvelussa, hintataso, suosittelijat, luvatun palvelun nopeus ja pi-

tävyys sekä jokin muu (kuvio 5). Lisäksi kyselyssä oli mukana kaksi toimeksiantajan 

vaihtoehtoa, mutta niitä ei käsitellä tässä työssä, koska ne eivät perustu teoriaan. Vas-

taajat pystyivät valitsemaan yhden tai useamman vaihtoehdon, tai ei yhtään vaihtoehtoa. 

Tekijät, joilla oli eniten merkitystä vastaajien keskuudessa, olivat ”myyjän luotettavuus ja 

asiantuntemus”, luvatun palvelun nopeus ja pitävyys”, ”palvelun ominaisuudet ja tarjottu 

kokonaisuus” sekä ”hintataso”.  
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Milllä tekijöillä on merkitystä valitessanne 
henkilöstöpalveluyritystä?
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Kuvio 5. Merkitykselliset tekijät henkilöstöpalveluyrityksen valinnassa. 

Kyselyn seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, käyttävätkö asiakasyritykset jotain muuta 

henkilöstöpalveluyritystä toimeksiantajan lisäksi (kuvio 6). Yli puolet (53 %) asiakasyri-

tysten edustajista vastasi myönteisesti. 42 % vastasi kieltävästi eli käyttävät pelkästään 

toimeksiantajan palveluita. 5 % ei vastannut kysymykseen lainkaan.  

 

Kuvio 6. Muiden palveluntarjoajien käyttö. 

 

Kysymykseen ”käytättekö jonkin muun henkilöstöpalveluyrityksen palveluita Suomen 

Henkilöstötalon lisäksi?” myöntävästi vastanneilta kysyttiin lisäkysymyksenä ”mistä 

syystä päädyitte kyseiseen ratkaisuun?”. Tähän annettiin vastausvaihtoehdoiksi ”toisen 

yrityksen tarpeitamme paremmin vastaava palvelu/palvelutarjonta”, ”toisen yrityksen kil-

pailukykyisemmät hinnat”, ”toisen yrityksen houkuttelevampi maine/imago” sekä ”jokin 

muu”. Näistä vaihtoehdoista 29 % vastaajista valitsi vaihtoehdoksi toisen yrityksen pal-

velun/palvelutarjonnan ja 71 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”jokin muu”. Kaksi muuta 

vaihtoehtoa ei saanut yhtään vastausta. ”Jokin muu”-vaihtoehdon valinneet kertoivat 

syyksi muun muassa sen, että tuntevat ihmisen toisesta yrityksestä, työntekijä on pal-

kattu tai yhteistyö on alkanut jo ennen kuin yritys on tullut Suomen Henkilöstötalon asi-

akkaaksi, työntekijöiden saatavuuden parantamisen tai toisen yrityksen johonkin tiettyyn 

toimialaan keskittymisen ja sitä myötä laajemman hakijakentän. 

kyllä
53 %

ei
42 %

ei vastattu
5 %

Käytättekö jonkin muun henkilöstöpalveluyrityksen 
palveluita Suomen Henkilöstötalon lisäksi?

kyllä

ei

ei vastattu
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5.2 Kilpailija-analyysi 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kilpailijakartoitus Suomen Henkilöstötalon suurim-

mista kilpailijoista eli ns. avainkilpailijoista Turun alueella. Turun alueella toimivia henki-

löstöpalveluyrityksiä on useita kymmeniä, ja koska opinnäytetyön tekemiseen käytettä-

vissä oleva aika oli rajallinen, valitsi toimeksiantaja viisi yritystä, jotka haluttiin mukaan 

analyysiin. Analyysin aluksi tehtiin vertailu toimeksiantajan sekä viiden kilpailijan yrityk-

sille tarjoamista palveluista (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Toimeksiantajan ja kilpailevien yritysten tarjoamat palvelut. 

 
henkilös-

tövuok-

raus 

rekry-

tointi 

suora-

haku 

HR-pal-

velut 

henkilö-

arvioinnit 

Konsul-

tointipal-

ve-

lut/koulu-

tukset 

se-

nioriam-

mattilai-

set 

rekrytoin-

titakuu 

tulos-

palk-

kiojärjes-

telmä 

yrityssi-

vut 
sovellus 

SHT X x x x x  x x x x  

Kilpailija 

A 
X x    x      

Kilpailija 

B 
X x  x x       

Kilpailija 

C 
X x x        x 

Kilpailija 

D 
X x    x      

Kilpailija 

E 
X x x  x       
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Taulukosta selviää, että kaikkien yritysten palvelutarjontaan kuuluvat henkilöstövuokraus 

sekä rekrytointi. Toimeksiantajalla on viiteen kilpailevaan yritykseen verrattuna laajin va-

likoima erilaisia palveluita. Osa Suomen Henkilöstötalon palveluista on sellaisia, joita yk-

sikään viidestä kilpailijasta ei tarjoa: senioriammattilaiset, tulospalkkiojärjestelmien ja yri-

tyssivujen rakentaminen sekä rekrytointitakuu. 

Varsinainen analyysi tehtiin Porterin analyysimallin pohjalta (taulukko 3). Vaikka Porterin 

malli on jo pari vuosikymmentä vanha, on se edelleen käytetty työkalu kilpailijoiden ana-

lysoinnissa. Porterin malli valikoitui käytettäväksi, koska sen eri kategoriat sopivat par-

haiten henkilöstöpalvelualan toimintaan. Analyysiä varten tarvittavia tietoja etsittiin kil-

pailijayritysten internetsivuilta sekä muista verkkolähteistä, kuten vuosikertomuksista, 

yritysten blogikirjoituksista sekä yritysten johtohenkilöiden haastatteluista. Kilpailijat on 

esitelty liitteessä 2, joka jätetään pois julkaistavasta opinnäytetyöstä salassapitosyistä. 

 

Taulukko 3. Analyysi kilpailijoista Porterin mallin mukaan. 

 
Kilpailija A Kilpailija B Kilpailija C Kilpailija D Kilpailija E 

Päämäärät • maineen yllä-

pito huolehti-

malla työnteki-

jöistä 

• nopea palvelu 

• asiakasyrityksille 

kestävää kilpailue-

tua 

• ”huippujoukkue” 

• työntekijätarpeen 

nopea täyttäminen 

• laadun takaa-

minen koko 

rekrytointipro-

sessin ajan 

• alan suurim-

pien tekijöiden 

haastaminen 

• saumattomat 

ratkaisut asi-

akkaiden tar-

peisiin 

• työelämän 

unelmien to-

teuttaminen 

• ”suunnan-

näyttäjä” 

• oikeiden ihmisten löy-

täminen päiväksi tai 

loppuelämäksi 

• yhden luukun periaate 

Strategiat • tasainen kasvu • resurssit kohden-

nettu Turun alu-

eelle 

• tietyille aloille kes-

kittyminen 

• valtakunnallinen 

peluri 

 

• digitaalinen 

edelläkävijä 

• satsaukset 

markkinointiin 

• horeca-alan 

suurimpien toi-

mijoiden jouk-

koon 

• nimen vaihto 

• yritysostot 

• Suomen mer-

kittävin työelä-

män toimija 

• markkinajoh-

tajuus 2022 

mennessä 

• yhdistyminen 

• järjestelmämuutos 

• teknologiaan ja asia-

kasratkaisuihin inves-

tointi 
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Olettamukset • hyvämainen 

yritys asiakkai-

den ja työnteki-

jöiden keskuu-

dessa 

• luotettava 

kumppani 

• ketterä 

• kumppanuus 

• luotettavuus 

• kannattavuus 

• pitkäjänteisyys 

 

• vahva työllis-

täjä 

• nopea kasvu 

• avoimuus 

• rohkeus 

• ammattitaito 

• positiivisuus 

• erilaisuuden 

kunnioittami-

nen 

• uusiutuminen 

• erikoistuminen → vai-

keimpien tarpeiden 

täyttäminen 

• vakiintuneet, mutta 

joustavat prosessit 

• paikallisuus 

Valmiudet • laaja työntekijä-

rekisteri 

• palvelut/edut 

työntekijöille 

• hyväntekeväi-

syys 

 

 

- suppea palveluvali-

koima 

- markkinointi/mai-

nonta 

- suppeat verkkosi-

vut 

• pitkäaikainen toi-

mija 

• laaja työntekijäre-

kisteri 

 

 

- suppea palveluva-

likoima 

 

• sovellus 24/7 

• digitaalisuus 

• laaja toimipiste-

verkosto 

 

- nopeaan kas-

vuun ja laajen-

tamiseen liitty-

vät riskit 

• pitkäaikainen 

toimija 

• laaja toimipis-

teverkosto 

• kattava palve-

luvalikoima 

• laajasti eri toi-

mialoilla 

• tunnettu 

brändi 

- nimen vaih-

don vaikutuk-

set brändiin? 

• laaja palveluvalikoima 

• laaja toimipistever-

kosto 

• laaja työntekijä- ja haki-

javerkosto 

• emoyrityksen verkostot 

 

- emoyrityksen rajoitta-

vuus? 
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6 YHTEENVETO 

Henkilöstöpalveluyrityksiä on paljon ja kilpailu on kovaa. Jo pelkästään Turun alueella 

toimii kymmenittäin yrityksiä, joten erottautuminen on tärkeää. Opinnäytetyön tavoit-

teena oli etsiä tutkimuksen avulla toimeksiantajalle ehdotuksia kilpailijoista erottautumi-

seen. Tutkimuskysymyksenä oli siis ”miten erottua kilpailijoista?”. Lisäksi toimeksiantaja 

halusi selvittää tuotteistuksena toimimista. Tiedonkeruumenetelmiksi valittiin kysely sekä 

verkkosivujen tutkiminen kilpailija-analyysiin tarvittavien tietojen keräämiseksi. 

6.1 Kysely 

Kysely lähetettiin 230 Suomen Henkilöstötalon tilaavan asiakkaan sähköpostiosoittee-

seen. Vastausajaksi annettiin noin viikko, ja hyväksyttäviä vastauksia saatiin 45 eli vas-

tausprosentiksi muodostui 20 %. Kyselyssä kartoitettiin asiakasyritysten palveluiden 

käyttöä, tyytyväisyyttä palveluihin sekä mahdollista muiden henkilöstöpalveluyritysten 

käyttöä.  

Kyselyssä selvitettiin vastaajien edustamien yritysten toimialaa, Suomen Henkilöstötalon 

palveluiden käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin sekä mahdollista muiden henkilöpalveluyritys-

ten käyttöä Suomen Henkilöstötalon lisäksi, ja syitä, joista muiden palveluntarjoajien 

käyttö johtuu. Toimeksiantajan tuotteistuksen toimintaa selvitettiin kysymällä, mitä pal-

veluita asiakasyritykset käyttävät tai ovat käyttäneet. Eniten vastauksia saivat henkilös-

tövuokraus (69 % yrityksistä oli käyttänyt) sekä rekrytointi (44 % yrityksistä oli käyttänyt). 

Nämä ovat Suomen Henkilöstötalon pääasiallisia palveluita, joten tulokset eivät yllättä-

neet. Headhunting- tai rekrytakuupalvelua oli käyttänyt 7 % yrityksistä. Kysyttäessä tyy-

tyväisyyttä Suomen Henkilöstötalon palveluihin, vastasi 82 % olleensa tyytyväisiä ja 16 

% prosenttia vastasi olevansa osaan tyytyväinen ja osaan ei. Enemmistö kyselyyn vas-

taajista oli siis tyytyväisiä Suomen Henkilöstötalon palveluihin. Vastaajat, jotka valitsivat 

muun kuin ”kyllä”-vaihtoehdon, hajaantuivat eri aloille, joten kyselyn perusteella ei voi 

päätellä, että tyytymättömyys kohdistuisi jollekin tietylle toimialalle. Vaikka kyselyyn vas-

tasi vain 20 % asiakasyrityksistä, ovat vastaajat kuitenkin oikeita asiakkaita ja toimeksi-

antaja sai tietoa asiakkaiden mielipiteistä. 

Lisäksi haluttiin selvittää, käyttävätkö vastaajien edustamat asiakasyritykset muuta hen-

kilöstöpalveluyritystä Suomen Henkilöstötalon lisäksi eli että käyttävätkö asiakkaat myös 
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kilpailijoiden palveluita. Tähän yli puolet (53 %) vastasi myöntävästi. Vastaajilla oli mah-

dollisuus tarkentaa vastaustaan eli kertoa, mistä syystä ovat tehneet tämän ratkaisun. 

Vastausvaihtoehdoista 29 % prosenttia vastasi syyksi toisen yrityksen tarpeita paremmin 

vastaavan palvelun tai palvelutarjonnan. Loput 71 % prosenttia valitsi ”jokin muu” -vaih-

toehdon. Vastaajilla oli mahdollisuus omin sanoin kertoa, miksi käyttävät myös jotain 

muuta palveluntarjoajaa. Tähän saatiin perusteluiksi tarjonnan lisääminen, tiettyyn toi-

mialaan keskittyminen, saatavuuden parantaminen sekä sen, että tuntee ihmisiä muista 

yrityksistä tai että yhteistyötä toisen toimijan kanssa on tehty jo aiemmin. Näitä kaikkia 

perusteluita yhdistää se, että toimeksiantaja ei oikein voi niihin vaikuttaa, mutta on hyvä 

olla tietoinen tällaisista tekijöistä.  

Asiakasyrityksiltä haluttiin lisäksi selvittää, mitkä tekijät ovat heille tärkeitä valitessaan 

henkilöstöpalveluyritystä. Tärkeimmiksi koettiin myyjän luotettavuus ja asiantuntemus, 

luvatun palvelun nopeus ja pitävyys sekä palvelun ominaisuudet ja tarjottu kokonaisuus.  

Asiantuntemuksella, luvatun pitämisellä sekä hyvällä palvelukokonaisuudella voi erot-

tautua, saada yritykselle suosittelijoita ja sitä kautta houkutella potentiaalisia asiakkaita. 

6.2 Kilpailija-analyysi 

Analyysiosio tehtiin Porterin kilpailija-analyysin avulla viidestä toimeksiantajan valitse-

masta kilpailijayrityksestä Turun alueella tutkimalla yritysten internetsivuja sekä muita 

verkkolähteitä.  

Tieto kilpailijan päämääristä auttaa ennustamaan, onko kilpailija tyytyväinen nykytilaan 

vai onko suunnitelmissa mahdollisesti joitain strategisia muutoksia (Porter 1993, 75–76; 

Aaker & McLoughlin 2007, 64–65). Analyysin kilpailijoiden päämäärät koostuivat erilai-

sista asiakaslupauksista, kuten asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta. Joillain kilpailijoilla 

päämäärät olivat selvästi ilmaistu, kuten suurimpien toimijoiden haastaminen tai halu olla 

suunnannäyttäjä alalla. Porterin mukaan analyysissä kannattaa perehtyä myös yrityksen 

johtohenkilöihin ja erityisesti toimitusjohtajaan. Kahdelle kilpailijalla toimii edelleen toimi-

tusjohtajana yrityksen perustaja, ja kolmella muulla toimitusjohtaja on vaihtunut lähiai-

koina. Toimitusjohtajan vaihdolla haetaan esimerkiksi uutta suuntaa yritykselle tai kas-

vua (Presser).  

Tieto kilpailijan menneistä strategioista, varsinkin epäonnistuneista sellaisista, voi vih-

jata, että kilpailija ei kokeile samanlaista strategiaa uudelleen. Nykyisistä strategioista 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nina Laaksonen 

taas voi saada vihiä tulevaisuuden suunnitelmista. (Porter 1993; Aaker & McLoughlin 

2007, 65.) Osalla kilpailijoista menneet ja tulevat strategiset liikkeet oli kerrottu hyvinkin 

selvästi, ja osalla ei oikeastaan lainkaan. Kilpailija B kertoo aiemmin sulkeneensa koko-

naan yhden toimipisteen ja keskittäneensä toiminnan Turun alueelle, sekä tietyille toimi-

aloille. Kilpailija D:n strategiassa nimenvaihto sekä yritysostot tulivat esille ja kilpailija E 

oli saanut taustalleen ison toimijan emoyhtiöksi. Tämänhetkiseen strategiaan kuuluu 

useimmilla kilpailijoilla laajeneminen tai kasvu sekä merkittävimpien tekijöiden joukkoon 

pääseminen. Myös investoinnit teknologiaan ja asiakasratkaisuihin sekä markkinointiin 

ovat mukana kilpailijoiden strategioissa. Laajentamisen tai kasvun aikeet kertovat kilpai-

lijoiden luottamuksesta alan kehitykseen ja tulevaisuuteen. 

Kilpailijalla on olettamuksia itsestään sekä kilpailijoistaan, ja se toimii näiden olettamus-

ten perusteella, olivat ne sitten oikeita tai vääriä (Porter 1993, 84–85). Tässä analyysissä 

on keskitytty olettamuksiin itsestä, koska kilpailijoiden olettamuksista omia kilpailijoitaan 

kohtaan ei löydy tietoa. Porterin mukaan tähän kategoriaan kuuluvat arvostukset ja oh-

jenuorat, jotka vaikuttavat kilpailijan tapaan tarkastella eri tapahtumia. Osalla kilpailijoista 

oli esitelty yrityksen arvot, ja ne varmasti vaikuttavat kilpailijan tapaan tarkastella asioita. 

Kilpailija E ei ollut esitellyt arvoja, mutta olettamuksia olivat erikoistuminen tietyille aloille 

ja tästä johtuva vaikeimpien tarpeiden täyttäminen, sekä paikallisuus.  

Valmiudet voi Porterin mukaan jakaa vahvuuksiin ja heikkouksiin, ja tässä analyysissä 

on keskitytty näihin tekijöihin. Kaikkien kilpailijoiden vahvuuksia on pitkäaikainen toiminta 

alalla. Myös laaja työntekijärekisteri oli mainittu lähes kaikilla. Kolmella kilpailija oli laaja 

toimipisteverkosto, mutta digitaalisena aikana, kun kaikki voidaan hoitaa tietokoneen vä-

lityksellä, ei vähäinen toimipistemäärä varmastikaan ole alalla huonontava tekijä vaan 

on silti mahdollista tarjota palvelua koko maassa. Kilpailija C:llä oli asiakkaille sekä työn-

tekijöille käytössä sovellus, joka ehdottomasti on vahvuus. Kahdella kilpailijalla oli aika 

suppea palvelutarjonta, jonka voisi laskea heikkoudeksi, mikäli asiakasyritys haluaisi 

keskittää kaikki palvelutarpeensa yhdelle palveluntarjoajalle. 

6.3  Erottautumiskeinoja toimeksiantajalle 

Yksi analyysissä tarkasteltavista asioista olivat valmiudet ja vahvuudet ja sitä kautta kil-

pailijoiden palvelutarjonta. Toimeksiantajalla oli laajin palvelutarjonta, joten siltä osin 

Suomen Henkilöstötalo jo erottuu kilpailijoista. Lisäksi toimeksiantajalla on palveluita, 

joita valituilla kilpailijoilla ei ole, kuten senioriammattilaiset ja rekrytakuu. Yksi 
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erottautumistapa on tehdä jo olemassa olevasta palvelusta erottautuva. Kaikki henkilös-

töpalveluyritykset tarjoavat henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia. Erottautumisen nä-

kökulmasta voisi miettiä, miten näitä palveluita voisi tehdä tai markkinoida eri tavalla kuin 

kilpailevat yritykset. Osalla kilpailijoista tarjotuista palveluista oli kerrottu verkkosivuilla 

todella vähän. Näistä kilpailijoista on helppo erottua kertomalla tarkasti ja mielenkiintoa 

herättävästi oman yrityksen palvelutarjontaan kuuluvista palveluista. Muutenkin houkut-

televa ja selkeä verkkosivujen ulkoasu on hyvä käyntikortti ja erottautumiskeino. 

 Yhdellä kilpailijalla oli käytössään sovellus yritysasiakkaille sekä työntekijöille. Toimi-

valla sovelluksella tai digitaalisella asiakasratkaisulla pystyy varmasti erottautumaan kil-

pailijoista. 

Kilpailijoiden olettamusten, arvostuksien ja arvojen tarkastelussa nousi esille, että kilpai-

lijoilla ei ole selvästi ilmaistua asiakaslupausta. Arvolupauksella voi erottautua sekä kiin-

nittää potentiaalisten asiakkaiden huomion. Apusen (2020) mukaan lupauksen pitää olla 

jopa epäuskottavan hyvä, jotta se kiinnittää asiakkaan huomion ja joka kertoo palvelun 

kilpailuedusta sekä hyödystä. Hyvä asiakaslupaus ei ole slogan eikä se lupaa ratkaista 

kaikkia asiakkaan ongelmia. Lupauksesta tulee käydä esille, miksi asiakkaan pitäisi va-

lita oma yritys kilpailijan sijasta.  

Yksi asia, joka nousi esille analyysistä, oli vuokratyöntekijöille tarjottavat edut, jotka ai-

nakin yksi kilpailija esitteli verkkosivuillaan. Vaikka ne eivät kohdistu suoraan asiakasyri-

tyksiin, työntekijöistä huolen pitäminen ja erottuvien etujen tarjoaminen houkuttelee var-

masti henkilöstövuokrausyritykselle ja sitä kautta asiakasyritykselle enemmän työnteki-

jöitä ja antaa kuvan ulospäin, että työntekijöistä huolehditaan. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuteen on panostettu kyselyn laadinnassa, tulosten analysoin-

nissa ja raportoinnissa. Kyselyn kysymykset on pyritty laatimaan siten, että vastaajat 

ymmärtävät mitä niissä kysytään. Kaksi vastaajaa oli kuitenkin vain aloittanut kyselyn 

vastaamatta yhteenkään kysymykseen, joten saattaa olla, että kysely tai kysymykset oli-

vat heidän mielestään epäselviä. Kyselyn vastausprosentti oli 20 %, ja luotettavuutta olisi 

parantanut suurempi vastaajamäärä. Kyselyn tulokset on raportoitu todenmukaisina niin 

kuin ne toimeksiantajalta saadussa Excel-taulukossa oli esitetty. Opinnäytetyön tekijällä 
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ei ole sitoumuksia opinnäytetyön toimeksiantajaan eikä henkilöstöpalvelualaan, mikä on 

edesauttanut tutkimuksen puolueettomuutta. 

6.5 Pohdinta 

Opinnäytetyön tekemiseen oli aikaa toimeksiannosta palautukseen noin kolme kuu-

kautta ja kävin opinnäytetyön kirjoittamisen ohella normaalisti töissä. Työskentelen täy-

sin eri alalla, ja henkilöstöpalveluala oli minulle aika vieras tämän toimeksiannon saa-

dessani. Sain mielestäni toimeksiantajalta hyvin tukea työn edetessä. Toimeksiantaja 

ehdotti tunnuslukuanalyysin tekoa analyysin jatkeeksi, mutta se jäi tekemättä aikataulun 

tiukkuuden vuoksi.  

Kysely lähetettiin 230 yritykseen, ja vastauksia saatiin 45 kappaletta. Olin tyytyväinen 

vastausmäärään, koska vastausaikaa oli vain viikko. Korkeampi vastaajamäärä olisi kui-

tenkin antanut luotettavamman kuvan. Vastausprosenttia olisi mahdollisesti saatu kor-

keammaksi esimerkiksi tarjoamalla vastaajille jokin kannustin, kuten arvontavoitto, tai 

lähettämällä vielä muistutusviesti kyselystä. Kyselyn sekä saateviestin hiomiseen meni 

kuitenkin enemmän aikaa kuin olin aluksi suunnitellut, ja lopulta viikkoa pidempi vastaus-

aika oli aikataulun kannalta mahdoton. Vastaukset tulivat toimeksiantajalta valmiina Ex-

cel-taulukkona, mikä helpotti vastausten lajittelua sekä analysointia huomattavasti.  

Kilpailijaseuranta, erityisesti systemaattisesti tehtynä, on pitkä ja aikaa vievä prosessi. 

Lisäksi analyysiin tarvittavaa tietoa ei välttämättä löydy julkisista lähteistä. Tämä opin-

näytetyö kertoo kilpailuun, kilpailijaseurantaan sekä kilpailija-analyysiin liittyvästä teori-

asta, sekä antaa toimeksiantajalle sekä lukijoille katsauksen kilpailija-analyysin tekemi-

seen. Analyysi tehtiin Porterin analyysimallin pohjalta, Aakerin ajatuksia apuna käyttäen. 

Valitsin Porterin mallin, koska ajattelin teoriaa etsiessäni sen olevan sopiva tälle alalle ja 

tämänkaltaiseen opinnäytetyöhön. Minut yllätti se, kuinka vaikeaa Porterin kategorioihin 

oli löytää tietoja, sekä tietojen asettaminen sopiviin luokkiin. Tiedot ovat kilpailijoiden in-

ternetsivuilta sekä muista internetlähteistä, joten ne eivät ole täysin luotettavia tai puolu-

eettomia. Analyysissä mukana olevat tiedot ovat minun valitsemiani, joten ne ovat minun 

näkemykseni mukaisesti sopivia tähän analyysiin. Joistain kilpailijoista löytyi vähemmän 

tietoa kuin toisista, mikä myös hankaloitti analyysin tekemistä. Analyysi olisi voinut olla 

laajempi, mutta aika loppui kesken, koska halusin valmistua aikataulussa. 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nina Laaksonen 

Valittujen tutkimusmenetelmien pohjalta tutkimuskysymykseen vastaaminen ja kehitys-

ehdotuksien tekeminen oli hankalaa ja erottautumiskeinoja piti hakea vähän kauempaa. 

Jälkeenpäin ajatellen olisin tehnyt kyselyn eri tavalla keskittyen enemmän kilpailevien 

palveluntarjoajien käyttöön ja yritysten ostoprosessiin. Tutkimusta voisi jatkaa tekemällä 

uuden kyselyn ja panostamalla suurempaan vastausmäärään. Myös toimeksiantajan 

kaipaama tunnuslukuanalyysi ja kilpailijoiden tutkiminen taloudellisesta näkökulmasta 

voisi olla hyvä tutkimusaihe. Lisäksi kilpailijoiden toimintaa olisi kiinnostavaa tutkia työn-

hakijoiden näkökulmasta, esimerkiksi mystery shopping -menetelmällä.  

Olen loppujen lopuksi tyytyväinen tekemääni työhön, ja mahdollisia tulevia opinnäyte-

töitä varten tietämykseni ja osaamiseni tutkimuksen teosta on karttunut.  
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