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1
1.1

JOHDANTO
Kehittämishankkeen tausta

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset muuttavat verrannollisesti myös kuluttajien ostokäyttäytymistä. Relevanttia on ymmärtää, millaista arvoa kuluttajat antavat tuotteille ja palveluille. Näiden lisäksi on tärkeää tietää, paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan
hyödykkeistä. Nämä edellä mainitut asiat ohjaavat vahvasti tavaratalojen hinnoittelua. Jos
tavaratalot eivät pysty erittelemään millaista arvoa hyödykkeet tai asiakaspalvelu tuovat
kuluttajalle, ei hinnoittelulla ole merkitystä. (Deans & Watanabe 2005.)
Globaalissa maailmassa on huomioitava nopealla aikataululla muuttuvat trendit mutta
myös perusarjen kulutuskäyttäytymiseen liittyvät muutokset. Kiristyneessä kilpailussa, päivittäistuotteita myyvät tavaratalot joutuvat kilpailemaan yhä kovemmin ja nopeammin
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavaratalojen valikoimat ovat laajentuneet vuosikymmenien aikana monipuolisemmiksi, jotta ne vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Päivittäistavarakauppojen suurin kilpailu käydään kuitenkin tehokkuudessa, jonka johdosta myös kauppojen koot ovat suurentuneet. (Päivittäistavarakauppa ry
2020.)
Opinnäytetyö toteutetaan salassa pidettävänä sen tutkimusosuudesta johtuen. Toimeksiantajana toimii päivittäistavaroita myyvä organisaatio X. Kyseinen organisaatio on Suomessa perustettu ja toimiva vähittäiskauppa, jolla on yli 100 myymälää ympäri Suomea.
Organisaation strategisiin linjauksiin lukeutuvat aseman vahvistaminen Suomen markkinoilla sekä vakaan että kannattavan kasvun jatkaminen pitkällä tähtäimellä. Vahvuuksia
kilpailijoihin nähden ovat ainutlaatuinen asiointikokemus, laaja tuotevalikoima, valtakunnallinen myymäläverkosto johon kuuluu lisäksi verkkokauppa sekä kustannustehokas toimintamalli. Edellä mainittuja asioita vahvistamalla ja tehostamalla sekä uusien myymälöiden avaamisien avulla, organisaation on mahdollista saavuttaa tavoitteensa. Arvot ohjaavat yritys X:n toimintaa sekä arkipäiväistä työntekoa jokaisella osa-alueella. Yrityksessä
olevat arvot liittyvät keskeisesti organisaation toimintatapaan ja malliin.
Tarve kyseiselle opinnäytetyölle syntyi yritys X:n halusta kasvattaa keskiostosta ketjutasoisesti hyödyntämällä kassa-aluetta ja erilaisia lisämyyntikalusteita. Organisaatiossa on
havaittu, että erilaisien toimenpiteiden avustuksella voisi olla mahdollista kehittää yrityksen keskiostosta nykyistä suuremmaksi. Tämän mahdollisuuden pohjalta kiinnitetään huomiota lisämyyntikalusteisiin, tuotteistukseen ja sitä kautta saatavaan myynninkehitykseen.
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Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, millaisilla tuotteilla ja toimenpiteillä organisaation keskiostoa voidaan kehittää, kun hyödynnetään myymälämarkkinointia ja hinnoittelua, myynninedistämistä ja lisämyyntiä sekä esillepano- että lisämyyntipaikkoja.
Myymälämarkkinointi ja hinnoittelu ovat tärkeimpiä yritys X:n osa-alueita kilpailevassa ja
kiristyneessä markkinataloudessa. Näiden avulla yritys pystyy erottumaan kilpailijoistaan
sekä kasvattamaan markkina-asemaansa vahvemmaksi. Myynninedistäminen ja lisämyynti auttavat yritystä kasvattamaan sen pääomaa nopealla aikataululla ilman suuria taloudellisia resursseja. Kyseiset toimenpiteet tuottavat kuluttajalle lisäarvoa sekä positiivista tunnetta yrityksestä, joka auttaa yritystä erottumaan edukseen muista samalla alalla
toimivista yrityksistä. Esillepano- ja lisämyyntipaikkojen tärkeys ja merkitys korostuvat
vahvasti yrityksen myymälöissä, koska niiden avulla yrityksen on mahdollista markkinoida
tuotteitaan ilman erillistä rahallista panostusta. Tuotteiden esillepano on merkittävä osa
liiketoimintaa ja myymälässä tehtävää työtä, jonka avulla kasvatetaan organisaation liikevaihtoa. Kaikki edellä mainitut kokonaisuudet kuuluvat vahvoina osa-alueina yrityksen liiketoimintaa ja sitä kautta heijastuvat päivittäiseen työhön yrityksen sisällä.

1.2

Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten organisaation keskiostoa voidaan kehittää
hyödyntäen kassa-aluetta, myymälämarkkinointia ja hinnoittelua, myynninedistämiseen ja
lisämyyntiin kuuluvia toimenpiteitä sekä esillepano- että lisämyyntipaikkoja. Tutkimuksen
tavoitteena on saada vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

Tutkimuksen pääkysymys:


Miten keskiostosta voidaan kehittää?

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin alakysymyksiin:


Minkä tuoteryhmien tai tuotteiden avulla keskiostoa saadaan kasvatettua?



Millaisien eri toimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa keskiostoksen kasvuun?



Miten esillepano- ja lisämyyntipaikat vaikuttavat tuotteiden myynnin kehittymiseen?

Tutkimuksen aihe-alue on laaja-alainen minkä vuoksi tutkimusnäkökulma täytyy rajata.
Opinnäytetyö rajataan tarkastelemaan kolmen erilaisen kivijalkamyymälän keskiostoksen
kehittymistä lisämyyntikalusteiden sekä teemahaastatteluiden avulla.
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Rajaukset on tehty yhdessä toimeksiantajan kanssa palvellakseen toimeksiantoa. Kokeellinen tutkimus on rajattu koskemaan erityisesti kassa-aluetta ja siinä sijaitsevia lisämyyntikalusteita. Kokeellisen tutkimuksen avulla halutaan selvittää, millainen vaikutus tuotteiden
myynnillä on kyseisestä lisämyyntipaikasta keskiostoshinnan kehityksen ja kasvun kannalta.
Tutkimuksellisella kehittämishankkeella saadaan organisaatiolle tärkeää tietoa niistä toimenpiteistä ja tuotteista, joiden avulla voidaan kehittää keskiostosta myymälöissä. Kyseisestä tutkimusaiheesta on tehty vähän teoreettisia tutkimuksia vähittäiskaupan osalta, joten kehittämishankkeelle on selkeä tarve.

1.3

Tutkimusmenetelmä

Ennen menetelmien valintaa, täytyy tehdä pohjatyötä sekä pohdintaa tutkimusaiheeseen
perehtyen. Aihepiirin tarkennettua, syvennytään tarkastelemaan näkökulmaa ja määritellään tarkemmat tavoitteet sekä tutkimusongelmat. Näiden toimenpiteiden avulla, saadaan
parempaa kokonaiskuvaa siitä, millainen tai millaiset tutkimusmenetelmät sopivat parhaiten käsittelemään aihetta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2012, 8.)
Karkealla jaottelulla tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen eri päämenetelmään;
kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen. Ennen tutkimusmenetelmän valinnan tekoa, on tiedettävä mitä tutkimuksella haetaan ja tavoitellaan. Selkeä ja yksinkertaisesti
määritelty tutkimusongelma auttaa kehittämishankkeen etenemisessä sekä tiedon keräämisessä. Tutkimusongelma voi muuttua matkan varrella, mutta jäsennellyt tavoitteet tutkimukselle auttavat sitä pysymään paremmin rakenteiden sisällä. Tutkimusmenetelmät puolestaan täsmentyvät, kun tutkittavan ongelman pohjalta. Aineistoa voidaan kerätä niin
analyysi- kuin myös aineistonkeruu menetelmin. Ensisijaisen tärkeää on perehtyä siihen,
millä menetelmällä saadaan parhaiten aineistoa kerättyä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2012, 12-13.)
Tutkimuksessa voidaan hyödyntää niin laadullista kuin myös määrällistä tutkimusta yhdessä. Tällöin tarkoitetaan eräänlaista moni-menetelmä tutkimusta eli triangulaatiota. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti, joten kvantitatiivisessa tutkimuksessa on taustatietona aina jokin teoria. (Kananen 2008, 28.)
Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on edistää ymmärrystä, tutkimuskohteesta sekä sen käyttäytymisen että päätöksen syitä. Keskeisenä toimintana kva-
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litatiivisessa tutkimusmenetelmässä on ymmärtäminen sekä vastauksien etsiminen kysymyksiin miksi, miten ja millainen? (Heikkilä 2014.) Käytännössä laadullisessa tutkimuksessa päätutkimusaiheena ovat prosessit, joihin määrällisessä tutkimuksessa on haasteellista paneutua tilastollisin analyysein johtuen prosessien sekä ilmiöiden vuoksi (Kananen
2008, 25.)
Tutkimusmenetelmiksi kehittämishankkeeseen on valittu kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen
tutkimusmenetelmä. Kehittämishankkeessa hyödynnetään kokeellista tutkimusta sekä puolistrukturoitua teemahaastattelua.
Teemahaastatteluihin osallistuvat ovat yritys X:n myymäläpäälliköitä. Haastatteluissa käytetään hyväksi kolmea päätemaa ja niihin liitetään apukysymyksiä. Teemahaastattelujen
lisäksi toteutetaan kokeellinen tutkimus valikoiduissa myymälöissä. Kokeellisessa tutkimuksellisessa seurataan eri tuotteiden myynnin kehitystä kassa-aluetta hyödyntäen
muokkaamalla sitä erilaisien lisämyyntikalusteiden avulla. Kehittämishankkeella halutaan
selvittää, miten tuotteiden myynti kehittyy kassa-alueella, verrattuna perus hyllypaikasta
tapahtuvaan myytiin. Kehittämishankeen hypoteesiksi asetettiin, että siirtämällä esillepanopaikkaa kassa-alueelle, tuotteiden menekki kasvaa, joka puolestaan vaikuttaa keskiostoksen kasvamiseen.
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2
2.1

MYYMÄLÄMARKKINOINTI
Myymälämarkkinoinnin ja myymälämarkkinoinnin käsitteet

Markkinointi itsessään on laaja-alainen käsite, joka tarkoittaa käytännössä kaupallista menettelyä, johon sisältyy markkinoitavaa tuotetta koskevaa kaupallista liiketoimintaa, strategiaa sekä taktiikkaa. Yleisesti markkinoinnin katsotaan sisältävän ketjun asiakkaan tarpeiden huomioimisesta ja tulkinnasta tuotteiden kehitykseen, logistiikkaan, hinnoitteluun,
viestintään sekä käytännön myyntiin. (Sipilä, 2008, 9.) Markkinoissa tulee huomioida erilaiset lait ja säädökset, kun suunnitellaan asiakkaille kohdennettua markkinointia. Tämän
lisäksi markkinointiin sisältyy monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä ja päätöksen tekoa esimerkiksi myytävien tuotteiden, palveluiden tai näiden yhdistelmien osalta. (Bergström &
Leppänen 2015, 18; Koivumäki & Hakanen 2018, 15.) Sen vuoksi arvot liittyvät vahvasti
markkinointitoimintaan; asioiden tarkastelu asiakkaan näkökannasta, joka sisältää palvelun, saatavuuden ja tarjooman, joiden avulla halutaan luoda pysyvä ja pitkä asiakassuhde
(Sipilä 2008, 9).
Markkinointiin luetaan myös kuluttajaan välisesti tai välilliset suuntautuvat erilaiset myynninedistämiseen pyrkivät toimenpiteet. Välilisellä markkinoinnilla tarkoitetaan tapahtumia,
jotka lisäävät esimerkiksi kilpailevienkin tuotteiden menekkiä ja kysyntää, sillä kuluttajille
hyvin näkyvä mainoskampanja voi lisätä heidän ostohalukkuutta sekä saattaa heidän tietoisuuteen ylipäätään uusia tuotteita. (Virtanen 2010, 15.) Käytännössä katsoen laissa tarkoitetulla markkinoinnilla täytyy olla kaupallinen tarkoitus ja markkinointiviestin liityttävän
kulutushyödykkeiden myynnin edistämiseen (Koivumäki & Hakanen 2018, 16). Nykyaikana strategia näkyy markkinoinnissa siten, että ensin mietitään kenelle tuotetta tehdään
ja kuinka sitä halutaan yrityksessä tuoda esille. Ei voida enää toimia ainoastaan tuotelähtöisesti; saadaan erä halvalla, ostetaan se ja vasta sitten mietitään kohderyhmää kenelle
myydä ja markkinoida tuotetta. Asiakaslähtöisyys on yritykselle elinehto, joten yritys joka
pystyy kartoittamaan parhaiten asiakkaidensa tarpeet ja pystyy täyttämään ne ennen
muita, on edellä ja menestyy kilpailussa. (Sipilä 2008, 26.)
Yleisesti katsottuna markkinoinnilla on neljä erilaista perustehtävää, joiden avulla annetaan tietoa asiakkaille että muille sidosryhmille, kuten ostolle ja markkinointi-osastolle. Ensimmäiseksi on selvitettävä ja ennakoitava kysynnän määrää. Tämä tapahtuu markkinoita
seuraamalla, tutkimalla sekä analysoimalla tuloksia. Tärkeintä on tunnistaa markkinoilla
nykyisten ja potentiaalisten kuluttajien ostokäyttäytyminen ja tarpeet. Kysynnän ennakoiminen eri kuluttajatarpeiden mukaisesti luo pohjaa tuotekehitykselle, markkinointiviestinnälle sekä muille markkinointikanaville. (Bergström & Leppänen 2015, 22.)
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Organisaatio luo kysyntää myynnissä oleville tuotteilleen kilpailijoista erottuvilla markkinointikeinoilla. Markkinoinnin tarkoituksena on kysynnän luominen sekä ylläpito, jolla halutaan lisätä tuotteiden ostohalukkuutta ja kehittää myynninedistämistä. Kysynnän luomisen
osalta, organisaation pitää tyydyttää asiakkaiden erilaiset ja vaihtuvat ostotarpeet. Kysyntää voidaan tyydyttää yleisimmin huolehtimalla tavaroiden riittävyydestä esimerkiksi kampanjoiden aikana sekä hyödyntämällä asiakkailta saatuja palautteita tuotekehityksen
osalta. (Bergström & Leppänen 2015, 22.)
Markkinointi ei ole ainoastaan mainoksilla tai lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa aktiivista toimintaa. Sen tavoitteena on tuoda asiakas osaksi yrityksen strategiaa, jotta saadaan arvokasta tietoa ja ymmärrystä kuluttajien ostokäyttäytymisestä sekä sen muuttumisesta. (Sipilä 2008, 27.) Myynnin näkökannalta tarkasteltuna markkinoinnin tavoitteena on saada
kuluttajat ostamaan tuotteita yhä useammin, mutta välillä kysyntää joudutaan säätelemään esimerkiksi tasoittamalla sesonkihuippuja hinnoittelun avulla tai ohjaamalla kysyntää organisaation verkkokauppaan, kun tuote on tilapäisesti tai kokonaan loppunut. Kysynnän hillitseminen voidaan nähdä myös positiivisena keinona silloin, kuin markkinoille
on päätynyt virheellisiä tuotteita. Näissä tapauksissa avoin ja nopea tiedottaminen nousee
erityisasemaan niin yrityksen kuin tuotteen imagon kannalta. (Bergström & Leppänen
2015, 23.)
Arvon tuottaminen asiakkaalle, yritykselle sekä tuotteelle on markkinoinnin avaintavoite.
Näkyvillä markkinointitoimenpiteillä vahvistetaan samalla mielikuvaa yrityksestä ja sen
myymistä tuotteista (Virtanen 2010, 82). Arvon tuottaminen voi tapahtua monella eri tavalla kuten tehokkuudella (vaivattomuus ja nopeus tuotteen saamiseksi), tarjooma (valikoiman erilaisuus), status (ulkoisista tekijöistä tuleva arvo), estetiikka (tuotteen ulkoasun
kauneuden tuottama mielihyvä), etiikka (moraali, oikeudenmukaisuus, hyveellisyys) sekä
leikki (nautinto ja hauskuus). Usein kestävän asiakaspohjan saa aikaiseksi kun jokin
edellä mainituista arvoista täytyy ja asiakas kokee saavansa yrityksen osalta enemmän
arvoa kuin mitä hän joutuu itse uhraamaan aikaa, rahaa tai vaivaa hankintaan nähden.
Organisaatio erottuu myös kilpailijoihin nähden kun se pystyy tarjoamaan kuluttajalle parhaimman suhteen kustannuksien ja muiden uhrauksien osalta. (Bergström & Leppänen
2015, 23-24.)
Virtanen (2010, 80) toteaa, että organisaatiot lisäävät markkinointitoimenpiteitään kilpailijoista johtuvista syistä. Tavallisesti markkinoinnin lisäys on seurausta kilpailijoiden muuttuneesta markkinointitaktiikasta tai voimistuneista markkinointitoimenpiteistä. Organisaatioiden on kyettävä tekemään nopeita muutoksia lyhyellä aikavälillä, koska kilpailu markkinoista on koventunut entisestään.
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Myymälämarkkinointi puolestaan on myymäläkohtaista ja yrityksen liikkeisiin kohdennettua markkinointia, joissa kiteytyy kolme perusasiaa; kaupallisen perustan rakentaminen,
kauppaamisen edellytysten luominen ja kauppaamisen toteutus. Perustan rakentaminen
sisältää liikeidean siitä, kuinka organisaation tuotteita lähdetään kauppaamaan. Edellytysten luonti puolestaan sisältää markkinointityötä, jolla saadaan aikaiseksi kiinnostus yritystä
sekä sen tuotteista kohtaan markkinoilla. Kauppaamisen toteuttaminen itsessään on tehokasta ja tuloksellista myyntityötä, jotta saadaan maksimitulos kaikista kolmesta toimenpiteestä. (Rope 2011, 156.)
Visuaalinen markkinointi on muuttanut sisältöään vuosien kuluessa. Ennen visuaalisella
markkinoinnilla viitattiin somistamiseen, nykyään se on osa markkinointitoimia kivijalkamyymälässä. Konkreettisesti visuaalinen markkinointi tarkoittaa myynnin tehostamista
esillepanojen avulla. Myymälään rakennettujen esillepanojen avulla tuotteita markkinoidaan visuaalisin keinoin. (Yanca 2015.)
Visuaalisella markkinoinnilla on myös toinen tehtävä; sen tarkoitus on luoda imagoa. Yleisesti ottaen organisaation imagon tulisi ilmentyä kuluttajalle visuaalisesti myymälän ilmeessä ja esillelaitoissa. Houkuttelevat, tavoitteelliset ja inspiroivat esillepanot herättävät
kuluttajissa kiinnostusta ja päätavoitteena on saada kuluttaja ostamaan tuote. Visuaalinen
markkinointi korreloi käytännössä suoraan myyntiin. Tunnuslukujen avulla voidaan seurata myynnin kehitystä esillepanossa käytettyjen tuotteiden osalta, joka puolestaan kertoo
tuottavuudesta. Tämän johdosta organisaation kannattaa hyödyntää toiminnassaan myös
visuaalista markkinointia myynnin kasvattamiseksi. (Yanca 2015.)
Käytännössä myymälämarkkinointi sisältää niitä asioita, joilla saadaan asiakas myymälään ostamaan tuotteita. Markkinoinnin avulla, asiakkaalle on muodostunut mielikuva myymälässä myytävistä tuotteista ja valikoimasta. Kohdennetulla myymälämarkkinoinnilla
kauppa vahvistaa nuo asiat kuluttajalle ja pyrkii samanaikaisesti saamaan asiakkaalle positiivisia ostokokemuksia. Lähes 70 % päivittäistavarakaupan ostopäätöksistä tehdään
vasta myymälässä, on siellä tapahtuvan markkinoin merkitys asiakkaan huomion herättäjänä suuri. Lisäksi kuluttajan on helpompi hahmottaa myymälän tarjontaa ja löytää haluamansa tuote, kun hän on saanut tietoa myymälämarkkinoinnin avustuksella. Myymäläkohtaisella markkinoinnilla on suuri rooli myös heräteostoksissa, koska kun kuluttaja on saatu
kauppaan, heräteostoksien tekeminen aktivoituu. (Saarinen & Kilpinen 2016, 90-91.)
Tulevaisuuden myymälämarkkinoinnin tulee olla yhä enemmän kuluttajalle kohdennetumpaa sekä eri kuluttajatyypit huomioon ottavaa. Perinteiset myymälämarkkinointi keinot kuten asiakaskortit, ladattavat alennuskupongit sekä kuvastot ovat käytännössä toiminnassa
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kaikilla suurilla kulutustavaroita myyvillä yrityksillä. Yrityksen valittava yksi myymälämarkkinoinnin suuntalinja, johon sijoitetaan taloudellisesti runsaasti pääomaa. Erottuakseen
kilpailijoista, yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä markkinoinnissa ja keksittävä uusia lähestymistapoja eri kuluttajatyyppejä kohtaan. (Ailawadi, Beauchamp, Donthu, Gauri
& Shankar 2008, 51.)

2.2

Myyntitoimenpiteet

Ilman markkinointia, ei voi olla myöskään myyntiä. Valitettavasti liian usein nämä kaksi toimenpidettä miellettään kuitenkin erillisiksi toiminnoiksi vaikka näiden toimintojen ensisijainen tarkoitus on tukea toisiaan. Käsitteellisesti myynti sisältää useita eri myyntitapoja, ei
ainoastaan henkilökohtaista myyntiä. Kokoaikaisella myynnillä tarkoitetaan järjestelmää,
joka perustuu myynnin tehokkuuteen aktivoimalla asiakkaita. Usein myös kokoaikainen
myynti on vakiintunutta toimintaa, joka toimii järjestelmän välityksellä. Lisäksi muita myyntitapoja ovat neuvottelu-, edustaja-, toimipaikka-, puhelin- ja tarjousmyynti. (Rope 2011,
156-158.)
Neuvottelumyynnillä voidaan myös tarkoittaa asiantuntijamyyntiä tai vuorovaikutusmyyntiä, koska se sisältää aktiivista vuorovaikutteista myyntityötä teknisen myynnin ohella.
Vuorovaikutusmyynnin vaikutusalue nähdään laajempana kokonaisuutena kuin vain pelkän myyjän ja asiakkaan välinen suhde. (Yli-Pietilä & Tani 2019, 13.) Neuvottelumyynnissä hinta ei määrittele niin suurta roolia kuin henkilökohtainen alennus. Suurimman roolin neuvottelumyynnissä saa henkilökohtaisen alennuksen suuruus. Kuluttaja kokee kyseisen alennuksen henkilökohtaiseksi, väliaikaisesti voimassa olevaksi, mikä puolestaan
asettaa ostopäätösprosessille tietyn aikarajan. Kuluttaja on tietoinen, mihin asti kyseinen
alennus on voimassa ja vain hänelle. (Wierenga & Soethoudt 2010, 385.)
Asiantuntijamyynnissä henkilöillä on myyntirooli vaikka heillä onkin tekninen myynti erikseen tukemassa heidän toimintaansa. Aktiivisin myyntirooli on edustajamyynnissä, johon
henkilöt ovat suoraan palkattuja hoitamaan kyseistä työtehtävää. Keskeistä edustajamyynnissä on palkkausmalli, joka on osittain riippuvainen myyntituloksesta. Edustajamyynnissä keskeistä on henkilön oma aktiivisuus sekä vahvuudet myyjänä. Myynnistä
saadaan paras maksimitulos kun focus pidetään kokoajan oikeassa myynnin kohderyhmässä. Lisäksi organisaation myyntiin liitetyllä kannustinjärjestelmällä on keskeinen rooli
työn innostamisen ja toteuttamisen osalta. (Rope 2011, 157-158.)
Toimipaikkamyynti sisältää nimensä mukaisesti myyntitoimintaa jostakin pysyvästä paikasta, kuten esimerkiksi myymälöistä. Toimipaikkamyynti on kokonaisuudessaan laaja-
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alainen, koska se sisältää kauppaliikkeiden myynnin kuten myös pankki-, ravintola- ja vakuutusmyynnin. Usein myyjät eivät suoraan koe tehtäväänsä ensisijaisesti myyjäksi vaan
asiakaspalvelijoiksi, jotka ottavat vastaan tilauksia joista puolestaan saadaan myyntiä organisaatiolle. Tämä voi olla myös eräänlaisena esteenä liiketoiminnan kannattavuuden
maksimoimiseksi, jos henkilö ei koe voivansa vaikuttaa myyntiin omalla toiminnallaan,
jossa asiakas tulee usein suoraan myyjän (asiakaspalvelijan) luokse. Tämä seurauksena
aktiivinen myyntirooli ei ole vahvimmillaan. Usein toimipaikkamyyntiin sisältyy lisä- ja käyttöyhteistuotteiden myyntiä, jolla saadaan tulosta organisaatiolle. (Rope 2011, 158.)
Toimipaikka myyntiin sisältyy lisäksi erilaiset tuotteiden alennukset sekä myyntitoimenpiteiden vaihtelu. Myyntitoimenpiteet vaihtelevat tuotteen alennuksesta hinnan nostoon ja
ne toteutetaan erilaisissa sykleissä kuluttajan mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Tärkeintä on,
ettei tuotetta yli hinnoitella kun hintaa nostetaan alennusviikon jälkeen. Perinteisen alennuksen jälkeen tuotteelle voidaan asettaa lisäalennus määritellylle ajanjaksolle. Tuotteen
menekki lisäalennus viikolla toimii suunnannäyttäjänä seuraavalle hintatasolle. Usein lisäalennuksen jälkeen tuotteen hintaa nostetaan, mutta hinta pidetään kuluttajan näkökannalta katsottuna edullisena. Tämä perustuu siihen, että organisaation tavoitteena on voiton saaminen. Hinnoittelussa on otettu huomioon, että tuotetta myydään organisaatiolle
negatiivisella summalla lisäalennusviikolla. Perusalennusviikolla voimassaoleva hinta on
puolestaan positiivinen organisaatiolle vaikka kuluttajan näkökannasta tuotetta myydään
alennetulla hinnalla. (Wierenga & Soethoudt 2010, 389.)
Puhelin- ja tarjousmyynti sisältää aktiivista markkinointi ja myyntitoimintaa puhelimen,
sähköpostin tai messutarjousten osalta. Nämä kaksi myynninmallia sisältävät eniten
myyntiä aktivoivia toimenpiteitä, joissa myös henkilön vahvuudet myyjänä näkyvät nopeasti. Nämä myyntitoimintamallit sisältävät aktiivisuutta sekä psykologista otetta myyntiprosessin eteenpäin viemisessä, jotta kauppa saatetaan loppuun asti. (Rope 2011, 158-159.)
Kokonaisvaltaiseen ja onnistuneeseen myyntitapahtumaan luokitellaan myynti, johon voidaan liittää myyjä, asiakas ja kilpailijat. Myyjä ja tuote itsessään eivät vielä takaa onnistuneita kauppoja vaan tapahtumaan pitää liittää erilaiset muuttuvat tekijät toimintaympäristössä. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia voivat olla asiakkaan ja myyjän keskinäinen vuorovaikutussuhde. Ymmärtämällä ja asettumalla asiakkaan ostotarpeisiin, voidaan saada toimiva kokonaisuus joka päättyy asiakkaan ostopäätökseen. Toiseksi avaintekijäksi voidaan nimetä myyntistrategia, jotka auttavat myyjää valitsemaan oikean tavan
lähestyä asiakasta. Kolmas toimintamalli sisällyttää kilpailijoiden tarkkailun sekä kilpailutilanteen päivittämisen. Tärkeintä on saada kilpailijan strategia mitätöidyksi, joka voi välillä
johtaa myös siihen, ettei kauppoja tehdä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kilpailijan

10

vahva, vakiintunut markkina-asema jonkin tietyn tuotteen kohdalla eikä sille haluta tehdä
alihinnoittelua, joka puolestaan vääristää kuluttajille annettavaa hintamielikuvaa. Usein tähän strategiaan liitetyt toimenpiteet tehdään varhaisessa vaiheessa ylimääräisen ja turhan
työn välttämiseksi. (Yli-Pietilä & Tani 2019, 24-25.)

2.3

Hinnoittelu ja hintailme

Aikaisemmin tuotteiden myymiseksi riitti, että hinnasta viestivä markkinointimateriaali sijoitettiin myymälän ulkopuolelle ja tuote hinnoiteltiin oikean hintaiseksi. Tällöin tuotteen hinnaksi riitti niin sanotusti vain yksi ja oikea hinta. Erityiset alennukset pidettiin noin kaksi
kertaa vuodessa ja tuotteilla oli suhteelliseen vakiintunut hintataso. Nykyään kilpailun kiristymisen myötä, myös hintatason osalta organisaation on oltava valmis tekemään muutoksia lyhyessäkin aikataulussa. (McGoldrick, Betts & Keeling 2000, 319-320.)
Tuotteiden hinnoitteluun löytyy monia prosesseja mutta kaikista tärkein prosessi on, katsoa hintaa kuluttajan kannalta. Pääsääntöisesti hinnoittelusta löytyy kaksi pääsuuntausta;
jokapäiväiset halvat hinnat tai korkea-alhainen hinnoittelu. Kokoaikaiset edulliset hinnat
estävät hintojen muutoksia, koska hinta itsessään on jo asetettu alhaiselle voittomarginaalille. Näin ollen myös tuoton maksimointi vaikeutuu ja uusia sisäänvetotuotteita joudutaan
hyödyntämään viikoittain kuluttajien mielenkiinnon säilyttämiseksi. Lisäksi markkinointiin
voidaan kuluttaa vähemmän yrityksen varoja, koska markkinoinnin osuutta ei ole sisällytetty edullisiin hintoihin. (McGoldrick ym. 2000, 317.)
Toisaalta käyttäessään eri hintatasoja, organisaatio voi vaikuttaa tuottoon ja sitä kautta
maksimoida voittomarginaalia korkeammaksi. Muuttamalla hintatasoja, yritys pitää asiakkaiden mielenkiintoa yllä myytäviä tuotteita kohtaan mutta myös kilpailijat joutuvat olemaan tarkempia omien hintatasojensa suhteen. Tämä aiheuttaa tervettä kilpailua tilanteisiin, joissa hintatasot ovat olleet vakiintuneita. Lisäksi alentamalla tai nostamalla hintoja
väliaikaisesti, luodaan jännitystä sekä uskotaan tuotteiden menekkiin hinnasta riippumatta. Kuluttaja puolestaan voi nähdä tämän ilmiön positiivisena asiana, joka vahvistaa
yrityksen mielikuvaa ja tuo sille luotettavuutta. Haasteena kyseissä hinnoittelumuodossa
on sen ylläpitäminen, koska organisaation on kyettävä tekemään edullisia sisään ostoja
jatkuvalla tahdilla ajankohtaisista tuotteista. Myös kuluttajat voivat turhautua jatkuviin hintojen muutoksiin, koska he eivät saa varmuutta siitä, milloin tuote on tarjoushintainen ja
milloin siitä joutuu maksamaan normaalihinnan. (McGoldrick ym. 2000, 317.)
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Organisaatiot sortuvat usein ylikorostamaan hintoja sen sijaan, että katsoisivat, mitä arvoa
tuote tuo kuluttajalle. Organisaatiot jotka hinnoittelevat tuotteensa arvopohjaan perustuen
ja ovat valmiita reagoimaan nopeasti hinnanmuutoksiin, menestyvät kilpailijoitaan paremmin. (Deans, Watanabe 2005). Ensin organisaation on kuitenkin päätettävä strategia hintakilpailussa asiakkaiden suhteen. Organisaation on tehtävä strateginen linjaus siitä,
kuinka hintataso tulevaisuudessa näkyy asiakkaalle. Vaihtoehtoina on nostaa hintoja, pysyä samalla hintatasolla tai alentaa hintoja. Hintatason muutos korreloituu usein asiakkaan ostokäyttäytymisen muutokseen. (Su 2007, 727.)
Käytännössä alempi hintataso on mahdollista vain niille organisaatioille, joiden operatiiviset kulut ovat jo valmiiksi alhaiset (Utgård 2018, 388). Alhainen hinnoittelu voi joissakin tapauksissa merkitä kuluttajalle yrityksen arvon alentumista ja vahingoittaa sen luotettavuutta. Toisaalta alhainen hinnoittelustrategia ja sen voimakas markkinointi voivat myös
vahvistaa sekä luoda kuluttajan positiivista mielikuvaa entuudestaan jo halvoista hinnoista
tunnettua yritystä kohtaan (McGoldrick ym. 2000, 317.)
Valittu hintastrategia ei vielä takaa, että kuluttaja ostaisi tuotteen. Globaalissa yhteiskunnassa on yhä helpompaa seurata sekä vertailla kilpailijoiden toimenpiteitä että hintoja. Kilpailijat seuraavat tiiviisti toisensa tekemisiä, joten kilpailuedun saaminen on ensisijaisen
tärkeää. Erottuakseen kilpailijoista on annettava ostohinnalle vastineeksi myös jotakin
muuta kuin vain tuote, arvo. Arvoa voi lisätä tuotteelle esimerkiksi mielenkiintoisen pakkauksen, myyntivinkkien tai lisätakuun ansiosta, joita kilpailijat eivät ole käyttäneet hyödykseen. Useat organisaatiot alihinnoittelevat tuotteensa, koska heillä ei ole tieto siitä,
mitä heidän asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta. Luomalla tuotteelle lisäarvoa,
organisaatio voi perustella kuluttajalle korkeampaa myyntihintaa, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti organisaation keskiostohinnan kasvuun. (Clay, 2020.) Organisaation on
vakuutettava kuluttaja tuotteen sopivuudesta niin käyttötarkoitukseltaan kuin hinnaltaan,
koska loppupeleissä kuluttaja määrittelee edelleen sen, mitä hän ostaa ja koska (Su 2007,
728).
Hinnan muodostaminen tuotteelle lähtee ensisijaisesti kysynnän ja tarjonnan suhteesta.
Vaikuttavia tekijöitä ovat myös ensisijaisesti kustannukset, kilpailijat sekä asiakkaat, jotka
muodostavat markkinat ja sitä kautta kysynnän. Hinnoitteluun kannattaa alussa kiinnittää
huomiota; liian alhaisella tai kalliilla hinnalla toiminta on pitkällä aikavälillä kannattamatonta. Hinnan nostaminen on mahdollista vain niissä tapauksissa, jos tuotteessa on ainutlaatuinen ominaisuus tai sitä ei ole enää saatavilla kilpailijoilla. (Sipilä 2008, 200-201.)
Suurissa yrityksissä erilliset osto-organisaatiot ovat tulleet erittäin merkittäviksi neuvottelija- ja päättäjäosapuoliksi tuotteen ostohintaa määritettäessä. Ammattiostajan neuvottelut
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perustuvat usein tuotteen hintaan sekä siitä saatavaan katteeseen. Ongelmaksi muodostuu se, ettei osto-organisaatio välttämättä saa kuluttajille tietoisuuteen kaikkea tuotteelle
lisäarvoa tuovia ominaisuuksia. Tämän vuoksi onkin ehdottoman tärkeää, että markkinointi sekä osto-organisaatio kommunikoivat toistensa kanssa aktiivisesti. (Mattila & Rautiainen 2010, 109.)
Markkinoinnin tarkoituksena on saada tuotteet kuluttajien keskuuteen ja sitä kautta heidät
olemaan tietoisia tuotteen olemassa olosta sekä myyntihinnasta. Monilla on harhaanjohtava käsitys siitä, että hinta ohjaa ostamista. Hinta itsessään ei ole kaupan perustana,
koska kuluttaja ei osta hintaa vaan tuotteen. Ainoastaan liian korkea ostohinta voi olla rajoittavana tekijän tuotteen myyntiä ajatellen. Usein myös hinta mielletään kaupan teon esteeksi, varsinkin jos se on liian korkea. Kuluttajan ostoaikaisiin vaikuttavat tuote sekä halu
ostaa. Organisaation näkökulmasta ostamisen tulee olla edullista, mutta se ei perustu siihen, miksi tuote kannattaa ostaa organisaatioon. Ilman myyntiä ja kuluttajien kysyntää, ei
ole kannattavaa ostaa tuotteita myyntiin. (Rope 2011, 73-74.)
Hintaa itsessään voidaan käyttää osaksi organisaation strategiaa kilpailijoihin verrattuna.
Käytännössä tämä näkyy siinä, että tuotteesta on mahdollisuus saada eri hinta eri ajankohtina, koska kysyntä vaikuttaa oleellisesti tuotteen menekkiin ja sitä kautta kustannuksiin. Myös tuotteen luoma mielikuva sekä eri kohderyhmät ovat valmiita maksamaan samasta tuotteesta eri hintaa. Nämä mielikuvat on puolestaan saatu aikaiseksi tehokkailla
markkinointitoimenpiteillä. Hintaan liittyy lisäksi mahdollinen yli- ja alihinnoittelu, joiden
kautta voidaan menettää asiakkaita sekä katetta. (Rope 2011, 77.)
Hinnalla luodaan mielikuvia kuluttajille ja usein kuluttaja mieltää hintamielikuvan tuotteen
laatuun. Alhainen hinta yhdistetään automaattisesti laadullisesti heikompaan tuotteeseen.
Korkeahintaiset tuotteet mielletään usein parempi laatuisiksi erityisesti silloin, kun ostopäätöksen kriteerinä on korkeampi laatu. Puolestaan korkeampi hinta itsessään ei kuitenkaan takaa tuotteen parempaa laatua. (Utgård 2018, 388.) Varsinkin brändituotteiden kohdalla hinnan alentaminen ei ole aina kannattavaa, koska hinta on osana tuotteen laatumielikuvaa. Alhainen hinta voidaan kokea laatua alentavana tekijänä, jolloin kuluttajalle
ajateltu lisäarvon tuominen voi kääntyä brändiä itseään vastaan. (Sipilä 2008, 202.)
Ylihinnoittelussa kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan tuotteesta vaadittua hintaa,
koska kokevat, ettei tuote vastaa siihen kohdistettua hintaa. Puolestaan alihinnoittelussa
organisaatio menettää katetta, kun pidetään tuotteelle liian edullista hintaa. Tämä puolestaan pienentää voiton maksimointia. (Rope 2011, 77-78.) Yleisesti voidaan todeta, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta enemmän, jos hyödyke on tuotettu yhteiskuntavastuullisesti (Utgård 2018, 388).
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Tuotteille asetettavat hinnat sisältävät matematiikkaa ja psykologiaa; jokainen sentti on
aina lisää voittoa (Rope 2011, 91). Hinnoittelussa tulee löytää ratkaisu optimaalisen hinnan löytämiseksi markkinoiden sekä kustannuksien väliltä unohtamatta organisaation strategiaa, johon hintapolitiikka on usein sisällytetty (Sipilä 2008, 203). Hintaa ja siihen liittyviä
toimenpiteitä tulee ajatella kokonaisuuksina, ei vain yksittäisinä toimenpiteinä. Kuluttajatutkimuksien perusteella ysiysi-filosofia (tuotteen hinnaksi laitetaan esimerkiksi 299€ eikä
300€), koska se näyttää houkuttelevammalta. Ilmiö on monimuotoinen, koska ihminen kuitenkin hahmottaa hinnan olevan lähellä tasalukua mutta psykologinen vaikutus on suurempi, kun hän näkee hinnan pienempänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki
tuotteet olisi kannattavaa hinnoitella kyseisen logiikan mukaisesti. (Rope 2011, 91-93.)
Käytännössä katsoen ysiysi-filosofian psykologinen tausta näkyy siinä, että kuluttaja ajattelee melko automaattisesti tuotteen alkuperäisen hinnan korkeammaksi kuin ysiysi-hinnan (Bergström & Leppänen 2015, 251).
Ysiysi-filosofiassa kyse ei ole eurosta vaan tarjousvaikutelmasta, joka luodaan tehokkaan
markkinoinnin avulla. Hinta itsessään ei saa näyttää niin sanotusti roiskaisulta, vaan sen
tulee olla linjassa organisaation muun hinnoitteluperiaatteiden kanssa. Tämä perustuu siihen, että kuluttajat ovat nykyään erittäin hintatietoisia ja heidän on yhä helpompaa vertailla eri kauppojen välistä hinnoittelua sekä seurata kaupan omia hintoja, koska markkinointi on yhä yleisempää ja aggressiivisempaa. (Rope 2011, 91-93.)
Muita psykologiseen hinnoitteluun yhdistettäviä menetelmiä ovat muun muassa: vähän
alle –hinnat, hintojen ilmoittaminen pientä yksikköä kohden, ostorajoituksen liittäminen,
hinnanalennuksesta maininta euroina tai alennusprosenttina. Vähän alle –hinnoittelusta
on kyse, kun tuotteen hinta merkitään suhteellisen tarkasti. Esimerkiksi eurohintojen
muokkaaminen senttitasolle (0,95€), kymppihintojen muutokset eurotasolle (29,00€).
Pientä yksikköä kohden hinnoittelumenetelmää nähdään esimerkiksi elintarvikkeissa ja
makeisissa (3,99€/100g). Ostorajoituksen liittäminen näkyy usein tekstinä ”ei jälleenmyyjille” tai ”1 pkt / asiakas”. Hinnanalennukset euroina tai prosentteina näkyy puolestaan
”tästä tuotteesta -10€ alennus” tai ”tästä tuotteesta -50% alennus”. (Bergström & Leppänen 2015, 251-252.)
Toisaalta psykologisilla hintastrategioilla voidaan asettaa kuluttajat eriarvoiseen asemaan.
Usein kuluttaja, joka on ostanut yrityksestä paljon tuotteita ja on rekisteröitynyt yrityksen
asiakkaasi, saa useammin alennushintaisia tuotteita kuin asiakas, joka ei ole rekisteröitynyt. (Nguyen 2014, 534.)
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Puolestaan asiakas joka ei ole rekisteröitynyt yrityksen asiakkaaksi voi todellisuudessa
ostaa yrityksestä useammin tuotteita kuin rekisteröitynyt asiakas. Näin ollen enemmän yritykseen enemmän rahaa tuova asiakas ei hyödy ostoistaan ollenkaan ja yritys niin sanotusti suosii asiakasta, joka tuottaa sille vähemmän rahaa. (Nguyen 2014, 534.)
Kuluttajille hintailmettä tuodaan esille monilla eri tavoilla kuten tarjouslehdillä, julisteilla,
sähköisillä mainoksilla tai flyereillä. Flyerit ovat parhaimpia keinoja alennuksen muistiin
jäämisen kannalta, koska ne ovat konkreettisimpia kuin ohitse mentävät tarjoukset, joten
niiden ostovoima on tehokkaampi. Tärkeintä hintailmeen esille tuomisessa on se, että se
jäisi mahdollisimman hyvin kuluttajan mieleen. (Ailawadi ym. 2008, 48.) Myymälöissä hintailmettä voi tuoda esille monella eri tavalla. Yleisesti käytetään hintalapputelineitä, johon
voidaan sijoittaa A3-A6 kokoisia hintalappuja. Hinnassa käytettävän fontin ja tyylin tulee
olla yhteneväinen koko myymälässä tai myymäläketjussa. (Hirvi & Karlsson 2014, 47–50.)
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3
3.1

MYYNNINEDISTÄMINEN JA ESILLEPANOT
Ketjuliiketoimintamalli

Kaupan alalla vallitsevassa kilpailutilanteessa voidaan pärjätä muita kilpailijoita vastaan
ketjuuntumisella. Yleisesti ottaen ketju muodostuu yhdenmukaisista toimivista kaupoista ja
niiden yksiköistä. Ketjussa toimivat myymälät muodostavat verkoston, joka noudattaa ketjuliiketoimintamallia sovittujen toimintamallien mukaisesti. Ketjutoimintamalli sisältää yhtenäisen markkinoinnin, valikoiman, keskitetyn ostotoiminnan ja logistiikan. Kuluttajat erottavat ketjun myymälät esimerkiksi myymälän ulkopuolella näkyvistä logoista, jotka ovat yhdenmukaisia ilmeeltään. Lisäksi usein ketjun myymälän ovat myymäläkierrolta toisiaan
vastaavia. (Saarinen & Kilpinen 2016, 33-34.)
Ketjuliiketoimintamallissa vastataan kysymyksiin mitä, kenelle ja miten? Liiketoimintamalli
on käsikirjoitus, miten ketjussa haluaa toimia ja millaisia toimintatapoja se sisältää hinnoittelun, palvelun ja markkinoinnin osalta. Ketjuliiketoimintamallissa myymälöitä yhdistää visuaalinen ilme, kalusteet ja tuotteiden esillepanot, jolloin kuluttaja on helpompi hahmottaa
ne samaan ketjuun kuuluviksi. (Saarinen & Kilpinen 2016, 34, 89.)
Vaikka ketjuliiketoiminta perustuu vahvasti organisaation johdon määrittelemiseen toimintamalleihin, organisaation on oltava kuitenkin valmis vastaanottamaan asiakkaiden palautteita, olivat ne joko negatiivia, positiivisia tai neutraaleita, kehittyäkseen paremmaksi. Kuluttajilta saatu palaute kannattaa nähdä pitkän aikavälin kehityksellä, koska se kertoo siitä,
mitä kuluttajat haluavat yritykseltä tulevaisuudessa heidän näkökulmastaan. (Celuch, Robinson & Walsh 2000, 281.)
Yleisesti ketjuliiketoimintamalliin lukeutuvat kaupan omat merkit eli Private Label-tuotteet,
jotka lisäävät yrityksen kilpailuetua. Private label-tuotteilla tarkoitetaan kauppojen omia
tuotemerkkejä, jotka myydään brändituotteeseen verrattuna edullisemmalla hinnalla.
Näissä tuoteryhmän tuotteissa on lisäksi korkeampi myyntikate ja niiden tarkoituksena on
vahvistaa ketjun brändiä, erottua kilpailijoista sekä lisätä asiakasuskollisuutta. Omat merkit tarjoavat lähtökohtaisesti kuluttajalle laadukkaan vaihtoehdon brändituotteen rinnalle.
(Saarinen & Kilpinen 2016, 113.)
Private label-tuotteita kontrolloidaan niiden valmistavan ja myyvän organisaation toimesta.
Kyseiset tuotemerkit ovat kasvattaneet osuuttaan vuosi vuodelta päivittäistavarakaupoissa
ja niistä on tullut erityisen suosittuja esimerkiksi ruoan valmistuksen ja pukeutumisen tuotteissa. Private label-tuotemerkit toimivat myös mainoskeinoina, koska ne ovat aina rekisteröityjä juuri kyseistä tuotemerkkiä myyvälle yritykselle. (Utgård 2018, 387-388.)
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Hakiessaan jotakin tiettyä private label-tuotemerkkiä, kuluttaja yhdistää sen automaattisesti sitä myyvään yritykseen, koska tuotetta ei ole muualta saatavissa (Utgård 2018, 387388).

3.2

Myynninedistäminen

Myynninedistämisestä käytetään synonyymia menekinedistäminen, joka on markkinointiviestintään kuuluva osa-alue. Myynninedistäminen sisältää lyhytaikaisien, markkinoitiin liittyvien, etukäteen mietittyjen, panostuksien käyttämistä rajoitetun ajan. Tämä voi kohdistua
suoraan kuluttajaan, jälleenmyyjään ja jakeluketjun jäseniin. Menekinedistämisen tavoitteena on saada uusia asiakkaita palvelun tai tuotteen kokeilemista varten, luoda sekä
vahvistaa kysyntää ja parantaa tuotteen näkyvyyttä. (Virtanen 2010, 61.) Lisäksi tavoitteena on vahvistaa jo olemassa olevien asiakkaiden uskollisuutta saamalla heidät ostamaan enemmän tai useammin (Bergström & Leppänen 2015, 405). Lähtökohtaisesti
myynninedistämisellä halutaan saada kuluttajille tietoisuutta tuotteista, jotka eivät ole
heille entuudestaan tuttuja tai joita he eivät ole aikaisemmin ostaneet. Usein näyttävä esillepano tai tarjous voi herättää ostohalukkuuden kuluttajissa. (Saarinen & Kilpinen 2016,
91.)
Menekinedistämisen toimintamalliin liittyy ostajien ja myyjien osto- sekä myyntiprosessien
varmistaminen sekä tukeminen tuotteen tai palvelun osalta. Käytännössä myynninedistäminen kohdennetaan lopullisiin ostajiin sekä jäseniin. Myynninedistäminen on vahvasti yhteydessä muuhun markkinointiviestintään vahvistamalla esimerkiksi lyhyt tai pitkäkestoisia
kampanjoita. Lisäksi se on integroitava osaksi organisaation mainontaa sekä muita markkinointitoimenpiteitä parhaimman hyödyn saamiseksi. (Bergström & Leppänen 2015, 405.)
Myynninedistäminen tapahtuu usein muokkaamalla kuluttajan perus ostokäyttäytymistä
erilaisien ärsykkeiden avulla, jotka voivat olla fysiologisia, sosiaalisia tai kaupallisia. Esimerkiksi tuotteen esitteleminen lehdistölle tai bloggareille, jotka kirjoittavat Internettiin tuotteest artikkeleita tai arviointeja, on myynnin edistämistä (Virtanen 2010, 110.) Tämän johdosta kuluttajalle voi syntyä uusi, täyttämätön tarve jonka hän haluaa tyydyttää (Bergström & Leppänen 2015, 122). Myös vallitsevat olosuhteet vaikuttavat myynninedistämiseen. Epävakaassa toimintaympäristössä kuluttajat kaipaavat vakautta ja tuttuja asioita.
Tuotteisiin liitetyt rituaalit tarjoavat tähän nopeaa helpotusta. Esimerkiksi suoratoistopalvelut tarjoavat yhteisöllisyyden tunnetta, kun kuluttaja tietää että ympäri maailmaa miljoonat
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muutkin käyttävät samoja palveluita. Joidenkin tuotteiden ostaminen tapahtuu rituaaliperusteisesti eikä esimerkiksi tietoisesta ostopäätöksestä. (Lindström 2009, 110-111.)
Kuluttajille kohdistuvaa myynninedistämiskeinoja löytyy monia ja ne muokkaantuvat sekä
elävät trendien että innovatiivisuuksien mukana. Usein tuotteisiin kohdistuvaa myynninedistämistä saadaan aikaiseksi kilpailuilla, paketti-/nipputarjouksilla sekä mahdollisilla kylkiäisillä. Tavoitteena on saada kuluttaja ostamaan kyseistä tuotetta kohdistamalla tuotteeseen mielenkiintoa ja huomiosta esimerkiksi viestinällisin keinoin. (Bergström & Leppänen
2015, 406.) Esimerkiksi hinnan, tuote-esittelyn, pakettitarjouksen tai asiakaslahjan avulla,
voidaan vauhdittaa aiemmin hidaskiertoisen tuotteen myyntiä. Lähtökohtaisesti myynninedistämistä toteutetaan myös esillepanojen kautta. Mielenkiintoisten ja houkuttelevien
esillepanojen avulla luodaan kuluttajalle ostotarve ja halu. (Saarinen & Kilpinen 2016, 92,
124.)
Asiakkaan tarpeet luokitellaan usein kolmeen asteeseen; passiivinen tarve, aktiivinen jäsentymätön tarve sekä tunnistettu kokonaistarve. Näitä eri tarve-asteita voidaan herätellä
erilaisien markkinointi- ja myynninedistämisen toimenpiteillä. Mainonta ja viestintä aktivoivat usein passiivisen tarpeen ja luovat ostotoimintaa myöhemmässä vaiheessa. Aktiivinen
jäsentymätön tarve tarvitsee sisällöltään selkeästi hänen tarpeisiin kohdennettua tapahtumaa, henkilökohtaista myyntiä ja aggressiivisempaa mainontaa. Puolestaan tunnistetun
kokonaistarpeen osalta muiden markkinointikanavien taustatuki on tärkeää, koska muu
näkyvyys vahvistaa kuluttajan mielikuvia ja ohjaa häntä ostopäätöksen teossa. (Mattila &
Rautiainen 2010, 114.)
Virtanen (2010, 61) täsmentää, että kuluttajille kohdennetussa menekinedistämisessä
käytetään yleisesti hintaperusteisia keinoja. Hintaperusteisiksi keinoiksi luetaan muun muassa hinnan alennukset, kuponkitarjoukset, arpajaiset sekä muiden lisäetujen tarjonta.
Usein nämä toimenpiteet tuottavat juuri sen tavoitteen mitä myynninedistämisessä haetaan; tuotteen kokeilun lisääntymistä, tuoteuskollisuuden vahvistumista ja kasvua, käyttömäärän lisääntymistä, impulsiivisempia ostopäätöksiä heräteostoja kohtaan.
Myynninedistämisessä keskitytään intensiivisesti lyhyellä aikavälillä tapahtuvaan myynnin
vauhdittamiseen. Aggressiiviset, tehokkaat, luovat ja tietylle kohderyhmälle suunnatut
markkinointikampanjat edes auttavat saamaan kuluttajia kilpailijoiden markkinoilta. Näin
organisaatio kykenee usein kasvattamaan myyntiään nopealla aikataululla sekä vahvistamaan markkinaosuutta kilpailijoihin nähden. Pidemmällä aikajaksolla tapahtuva myynnin
kasvuun tähtäävät toimenpiteet usein menettävät tehoaan, koska niin sanottu uutuus tuotteesta tai palvelusta vakiintuu kuluttajalle. Heräteostojen sekä nopeiden ostopäätöksien
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tekeminen tasaantuu, joten markkinointi menettää samalla tehokkuuttaan. (Virtanen 2010,
61.)
Pidemmän aikavälin myynninedistämiseksi on useita keinoja, joita kokeilemalla löytyy organisaatiolle ja tuotteelle parhaiten toimivat vaihtoehdot. Näitä voivat olla muun muassa
tehostettu hinnoittelutaktiikka, eri maksuvaihtoehtojen tarjoaminen, ristiin myynti, yksinmyyntituotteet, koulutetut asiakaspalvelijat tai lisäpalveluiden tarjoaminen. (Clay 2020.)
Lyhemmän aikavälin myynnin edistäminen tapahtuu lisämyynnin avulla. Lisämyynti on kokonaisvaltaisesti kustannuksiltaan tehokkain myynnin kasvattamisen keino. Yleisesti se on
lyhyt aikainen kauppatapahtuma, mutta parhaimmillaan se on pitkäjänteistä asiakaspalvelun- ja myynninkehittämistä. Lisämyyntiä tehtäessä on löydettävä jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakastarpeiden tyydyttämiseksi sekä mielenkiinnon säilyttämiseksi. Prosessia on
ajateltava kokonaisvaltaisesti asiakkaan silmin –miten uusiudumme että asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden mielenkiinto säilyy? Prosessi edellyttää toistuvaa analysointia kuluttajien ostokäyttäytymisestä, trendeistä sekä ennakointia että tuotevalikoiman muokkaamista. (Nortio 2016.)
Lisämyynti on myös askel aktiiviseen ja systemaattiseen myynnin kehittämiseen, jossa tuloksia saadaan lyhyellä seurannalla. Olennaisinta lisämyynnissä on ennakointi – asiakastarpeiden tunnistaminen kuluttajien käyttäytymisestä. Lähtökohtaisesti 70% kuluttajien ostopäätöksistä syntyy ilman myyjän läsnäoloa. Asiakkaat eivät välttämättä tiedosta, mikä
olisi heidän tilanteensa paras ratkaisu. Tällöin myyjän rooli nousee erittäin tärkeään asemaan ja sen vuoksi on tärkeää, että myyjä kartoittaa nopeasti asiakkaan ostotarpeita hänen saavuttua myymälään. Samalla myyjällä on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen sekä tarjota lisämyyntiä. (Nortio, 2016.)

3.3

Myyntipaikat

Tuotteita nostetaan myymälässä paremmille myyntipaikoille esillepanojen avulla. Esillepanossa voi olla kampanjassa oleva tuote tai normaalihintainen tuote, riippuen siitä kumpaa
halutaan korostaa. Tuote voidaan tuoda esille joko sijoittamalla esille yksittäisiä tuotteita
tai massaesillepanona, joka koostuu runsaasta määrästä samaa tuotetta. Yleisimmin päivittäistavarakaupan osalta tuotteiden esillepanossa suositaan mallia, jossa esillepanossa
oleva tuote on mahdollisimman monen kuluttajan saatavilla. Puolestaan erikoisliikkeet voivat korostaa ylemmän hintaluokan tuotteita antamalla niiden yksittäisille kappaleille enemmän esillepanotilaa, jolloin tuotteen merkki tulee paremmin näkyville. Esillepanoissa tulee
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muistaa hintamerkintöjen tärkeys ja oikeellisuus, jotta kuluttajalla on nopealla vilkaisulla
tieto tuotteen hinnasta. (Saarinen & Kilpinen 2016, 90.)
Jokaisen esillepanon tarkoituksena on tuoda yritykselle lisämyyntiä. Sijoittamalla myymäläkierron varrelle tai myymälän osastolle esillepanopöytiä tai lavoja, tuodaan tuotteita lähemmäs asiakasta jo heti myymälään sisään tultaessa. Näin ollen asiakas ei voi olla huomaamatta ensimmäistä esillepanoa. (Hirvi & Karlsson 2014, 15.)
Ketjuliiketoimintamalliin perustuvissa myymälöissä esillepanot rakennetaan yrityksen ohjeistuksen mukaisesti. Houkuttelevat, ajankohtaiset ja runsaat esillepanot tekevät asiakkaalle ostamisen helpoksi ja vaivattomaksi. Usein myymälän etuosaan sijoitetaan uutuus-,
kampanja- tai sesonkituotteita, koska tarkoituksena on herättää kuluttajan mielenkiinto
heti ensimmäisen tuoteryhmän avulla, kun hän saapuu myymälään sisään. (Saarinen &
Kilpinen 2016, 123.)
Kampanjantuotteisiin liittyvät esillepanot helpottavat kuluttajaa tuotteiden löytämisessä.
Lisäksi nostamalla kampanjatuotteen rinnalle käyttöyhteystuotteen, voidaan saada kuluttaja tekemään helpommin heräteostoja. Ketjuliiketoimintamallin tuotteistus riippuu myymälän mallista ja koosta. Seinustoille laitetaan usein tuotteita, jotka herättävät kuluttajan mielenkiinnon ja houkuttelevat hänet peremmälle ostolle. Myös kassa-alueelle sijoitetaan
ajankohtaisia, helposti mukaan ostettavia tuotteita lisämyynnin saamiseksi. (Saarinen &
Kilpinen, 2016, 123.)
Tuotteita voidaan ryhmitellä käyttötarkoituksen, merkin tai mallin mukaisesti. Näiden alaryhmiä puolestaan ovat väri, koko ja merkki. Esillepanojen osalta raskaat ja tumman väriset tuotteet sijoitetaan usein alas, kun taas vaaleat sekä pienet tuotteet ylös. Värimaailman osalta kuljetaan tummasta vaaleampaan vaakatasossa. Lisäksi pääesillepanoon kannattaa tuoda aina käyttöyhteys- tai lisämyyntituote myynnin maksimoimiseksi. (Hirvi &
Karlsson 2014, 70-71.)

3.4

Esillepano ja lisämyyntipaikat

Myymälöissä on monia eri mahdollisuuksia toteuttaa esillepanoja. Usein käytetyt esillepanopaikat sijaitsevat joko hyllynpäädyissä, seinillä tai lavapaikoilla. Yleisesti ottaen hyllynpäädyssä käytetty esillepano on tutkitusti myyntiä kasvattava myyntipaikka. Päätyyn sijoitettujen tuotteiden myyntiin vaikuttaa myyntipaikan korkeus, mille korkeudelle tuote asetetaan päätyyn kuluttajaan nähden. Sama käytäntö pätee myös seinäesillepanoihin. (Hirvi &
Nyholm 2009, 70, 80.)
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Tuotteiden sijoittelu vaikuttaa myyntiin ja yleisesti voidaan todeta, että silmän ja käsien tasolle asetut tuotteet myyvät parhaiten. Lattiatasosta katsottuna ne ovat myynnillisesti 80160 cm korkeudella päädyssä. Päätyyn sijoitettavat tuotteet kannattaa luokitella eri ryhmiin niiden myynnin perusteella. Alimmalle tasolle, lähimmäksi lattiaa, sijoitetaan tuote
jonka myynti on hitainta. Seuraavalle tasolle sijoitetaan suhteellisen nopeasti myyviä tuotteita. Kolmannelle tasolle sijoitetaan puolestaan parhaiten myyvät tuotteet. Ylimmäksi laitetaan tuotteita, joiden myynti on toiseksi hitainta. Tuotteiden päätysijoittelu on kuvattuna
alla olevassa kuviossa 1.

Hitaasti myyvät
tuotteet

• Sijaitsee lattiatasosta mitattuna 180 cm
korkealla tai korkeammalla tuotteesta riippuen

Parhaiten myyvät
tuotteet

• Sijaitsee lattiatasosta mitattuna 120-180 cm
korkeudelle tuotteesta riippuen

Keskinkertaisesti
myyvät tuotteet

• Sijaitsee lattiatasosta mitattuna 80-120 cm
korkeudelle tuotteesta riippuen

Heikoiten myyvät
tuotteet

• Sijaitsee lattiatasosta mitattuna alle 80 cm
korkeudelle tuotteesta riippuen

Kuvio 1: Tuotesijoittelu päätyyn (mukaillen Hirvi & Nyholm 2009, 70).
Seinäesillepanojen osalta on visuaalisuuden kannalta tärkeää pitää hyllyt mahdollisuuksien mukaan samalla korkeudelle ja tasaisin välein toisiinsa nähden. Sijoitettaessa tuotteita seinäesillepanoon suositaan enemmin pystysuoraa esillepanomallia selkeyden ja paremman näkyvyyden saamiseksi kuin vaakasuoraa esillelaittoa. (Hirvi & Nyholm 2009, 8081.)
Lavapaikoilla olevat myyntipaikat ovat pöytiä, joissa on esimerkiksi kampanja- tai sesonkituotteita runsaaksi massaksi aseteltuina, riippuen tuotteesta. Lavatuotteet ovat usein sijoitettuina myymäläkierron etuosaan tai pääkierron varrelle, kuluttajien huomioin varmistamiseksi. Isot tuotteet, kuten esimerkiksi kodinkoneet tai puutarhatuotteet, ovat tyypillisiä
lavapaikoille sijoitettavia tuotteita. (Hirvi & Nyholm 2009, 80-81.)
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Myymälässä voi olla käytössä erilaisia lisämyyntipaikkoja, jotka voivat olla pöytiä tai ripustettavia piikkejä, johon voi sijoittaa tuotteita roikkumaan. Ennen lopullisen lisämyyntipaikan
valintaa, on hahmotettava millainen myyntiteline sopii kyseiseen tilaan ja minkä yhteydessä sitä käytetään. Lisäksi kannattaa huomioida, tuleeko teline pidempiaikaiseen vai lyhytaikaiseen käyttötarkoitukseen. Jos lisämyyntitelineen pääsääntöinen paikka pysyy vakiona, suositellaan telineen yhteyteen liitettäväksi kampanjaviesti esimerkiksi erillisenä lisäinfona. Lisämyyntitelinettä tuotteistettaessa kannattaa huomioida, millainen tuote siihen
sijoitetaan ja paljon kyseistä tuotetta mahtuu telineeseen. Telineen myyntikuntoisuus varmistetaan sen siisteydellä ja täydentämisellä. (Salminen 2017.)
Lisämyyntipaikat ovat helppo ja nopea keino kasvattaa myyntiä sekä keskiostoksen määrää. Lisämyyntipöydissä tuotteiden ryhmittelyyn tulee kiinnittää huomiota. Tuotteet kannattaa ryhmitellä siten, että taka-alalle sijoitetaan korkeammat tuotteet ja pienemmät sekä
matalammat tuotteet tuodaan etu-alalle. Värimaailman tulee olla houkutteleva, yhtenäinen
ja inspiroiva; jos kaikki esillepanossa olevat tuotteet ovat esimerkiksi valkoisia, ei mikään
tuote erotu edukseen. Kuviollisten tuotteiden rinnalla kannattaa käyttää yksivärisiä tuotteita ilmeen rauhoittamisessa. Liian montaa eri väriä ja kuosia sisältävä esillepano on rauhaton ja sekavan oloinen. (Hirvi & Karlsson 2014, 26-27.)
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4
4.1

KULUTTAJAN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN
Muutokset ostokäyttäytymisessä

Muutamassa vuosikymmenessä kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut pysyvästi ja
oleellisesti. Aikaisemmin ostokset tehtiin suoraan kivijalkamyymälästä tai kauppa-autoista,
nykyään ostoksien tekeminen on siirtynyt suurimmaksi osaksi Internettiin. Toinen havaittu
piirre näkyy asiakkaiden ostokyvyn nousemisessa sekä omatoimisuudessa. Kokonaisuudessaan ostoprosessi on muuttunut asiakkaan osalta itseohjautuvammaksi mutta samalla
vaativuus ammattimaisesta myyjästä sekä asiakkaiden tarpeiden kartoittamisesta ovat
kasvaneet. (Laine 2015, 9.)
Asiakkaan ostokäyttäytymisestä lähtenyt muutos ei koske ainoastaan asiakkaita vaan
myös asiakas- ja myyntityötä harjoittavia organisaatioita. Itseohjautuvuus ilmentyy kuluttajien keskuudessa haluna saada ongelman ratkaisua helposti ja nopeasti. Aikaisempaan
verrattuna asiakkaalla on käytössää yhä enemmän saatavilla olevaa reaali-aikaista informaatiota, jota he voivat vertailla eri organisaatioiden välillä. Näin ollen on mahdollista,
että kuluttajalla on jostakin tuotteesta enemmän saatavilla olevaa informaatiota kuin myyjällä; vuosi kymmeniä sitten puolestaan myyjällä oli informaation osalta enemmän relevanttia tietoa ja asiakkaan oli luotettava myyjään sekä kohdattava hänet henkilökohtaisesti. Muuttunut ostokäyttäytyminen on tuonut asiakkaan yhä lähemmäs myyjää informaation osalta, jolloin myös kuluttaja-myyjä – asetelma on muuttunut tasapainoisemmaksi.
Nykyään parhaimmillaan puolestaan asiakas opettaa myyjälle uusia myyntiargumentteja
tuotteesta, jota hän on ostamassa. (Laine 2015, 9-10.)
Kuluttajan näkökulmasta katsottuna, myyjän valta-asema on heikentynyt ja pääseminen
todelliseen asiakaskontaktiin vaatii enemmän työtä, vaivaa ja moniulotteisia myyntitaitoja.
Sitoutuneisuus myyjiin on vuosien aikana vähentynyt ja asiakassuhteet lyhentyneet. Tämän seurauksena myyjä joutuu aina niin sanotusti tutustumaan asiakkaaseen joka kerta
uudelleen ja tekemään tarvekartoituksen, koska syvällistä asiakassuhdetta ei ole syntynyt.
Yleisimmät ja näkyvimmät keskeiset muutokset kuluttajan ostokäyttäytymisessä ja ostokyvykkyydessä ovat asiakkaan omatoimisuuden, aktiivisuuden, informaation lisääntymisessä. Ostotarpeiden muutokset luovat toimittajiin vaatimuksia ja odotuksia, joiden asiakas haluaa täyttyvän uudella tavalla. (Laine 2015, 116-117.)
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4.2

Ostotarpeiden muutokset

Kuluttajien tapa ostaa on muuttunut pysyvästi. Organisaatioiden on osattava hahmottaa
ostokäyttäytymiseen ja ostamiseen liittyvät tasot vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin,
koska asiakkaat päättävät aikaisempaa vahvemmin toimijat, joiden kanssa tehdä yhteistyötä ja millaisella toimintamallilla. (Laine 2015, 116.) Ostokäyttäytymiseen ja ostamiseen
kuuluvat tasot voidaan jaotella neljään eri osaan; omatoimisuus ja aktiivisuus, ostokyvykkyys, ostokäyttäytyminen sekä tarpeet, odotukset ja vaatimukset (Hämäläinen ym. 2016,
97.)
Omatoimisuudessa eli itseohjautuvaisuudessa ja aktiivisessa ostamisessa asiakkaan rooli
ostoprosessissa myyjiin suhteutettuna on asiakkaasta itselähtöistä. Keskimäärin noin 60
prosenttia asiakkaista on määritellyt ostotarpeensa ja palvelun vaatimuksen ennakkoon.
Päätösvalta siitä, kenet asiakas päästää lähelleen palvelemaan ja milloin, syntyy jo ennen
tuotteen ostamista. Tällöin asiakas on itseohjautuvasti kartoittanut, tehnyt arviointia sekä
päätelmiä ostokohteestaan ilman myyjän osallistumista prosessiin. (Laine 2015, 10-11,
118.)
Myyjän tuleminen mukaan keskelle ostoprosessia voi pahimmillaan johtaa asiakkaan ostohalukkuuden menettämiseen. Pahimmassa skenaariossa myyjä ryhtyy myymään asiakkaalle tuotetta tai palvelua, josta asiakkaalla on enemmän tietoa kuin myyjällä. Tämän
seurauksena asiakas voi vetäytyä ostoprosessista turhautumisen tai hermostumisen
vuoksi, koska tunteet ohjaavat vahvasti ostokäyttäytymistämme. Asiakkaalle syntynyt negatiivinen tunne puolestaan etäännyttää häntä lisää myyjästä ja pahimmillaan koko organisaatiosta. (Laine 2015, 118.)
Kuluttajan ostokyvykkyys on lisääntynyt ihmisten vaurastumisen myötä ja puolestaan laskee talouden ollessa suhdannetilassa. Ostokyvykkyyteen liitetään myös toimenpiteet, joiden avulla asiakas saattaa ostoprosessin itsenäisesti loppuun. Työvälineitä ovat muun
muassa teknologiset ratkaisut (palvelut ja verkkokauppa) ja ymmärrys sekä tietoisuus
vaihtoehtoisista ratkaisumalleista että niiden vertaileminen. (Laine 2015, 119.) Erityisesti
teknologiin ratkaisuihin perustuvat ostoprosesseissa korostuu asiakaskokemus; jos asiakas ei koe henkilökohtaisessa palvelussa inhimillisyyttä, hän siirtyy helpommin verkkoon
jossa asialla ei ole merkitystä. Merkitystä on puolestaan sillä, miten asiakas kokee saavansa ratkaisun mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. (Rubanovitsch 2019, 75.)
Aktiivisen itseohjautuvuuden ja ostokyvyn kasvamisen lisäksi myös käyttäytyminen ostoprosessissa on muuttunut. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä on pystytty aikaisemmin en-
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nustamaan, koska se on ollut lineaarista. Lineaarisuus merkitsee sitä, että kuluttaja on tiedostamattaan noudattanut tiettyjä ostovaiheita, joista on tullut pitkällä tähtäimellä ennustettavia sekä arvattavia. Ennustettavuudesta on ollut etua aikaisemmin organisaatioille,
koska he ovat voineet keskittyä ja siirtää panostaan kaavoiltaan samaa noudattavan perusmyynnin osalta vaativampaan lisämyyntiin. Nykyään tätä etua organisaatioiden hyväksi
ei juuri ole. Ostoprosessin päälinjat voidaan hahmottaa, mutta prosessista itsestään on
tullut moniulotteisempi ja monipuolisempi. (Laine 2015, 119–120.)
Yllä mainittujen muutostekijöiden myötä, asiakkaan tarpeet, odotukset ja vaatimukset ovat
muuttuneet aikojen saatossa. Vaatimus myyjiä kohtaan on kasvanut kuluttajien osalla
saatavilla olevan tiedon lisääntymisen ansiosta. Tämä on luonut haasteen organisaatioille;
kuinka palvella asiakasta mahdollisimman tehokkaasti ja saada kuluttajalle samaan aikaan positiivinen sekä mieleen painuva ostokokemus. (Laine 2015, 120–121.)
Vaikka kuluttaja olisi tyytyväinen saamaansa palveluun ja ostokokemukseen, tämä ei automaattisesti tarkoita, että asiakas on jatkossa uskollinen kyseiselle organisaatiolle. Käytännössä pelkkä asiakastyytyväisyys ei enää riitä saamaan kuluttajaa palaamaan takaisin
samaan kauppaan. Useimmissa tapauksissa, josta syntyy uskollinen asiakassuhde asiakkaan ja kaupan välille syntyy tunteesta; tunne, että on ylitetty asiakkaan odotukset. Tämän
ansiosta kuluttajalle helpommin positiivinen asiakaskokemus, joka on myös samalla muistijälki onnistuneesta ostotapahtumasta. Kuviossa 2. on esitetty asiakkaan ostotarpeiden
tasot sekä niiden sisällöt. (Laine 2015, 121–120.)

OSTOTARVE
Omatoimisuus ja
aktiivisuus

Ostokyvykkyys

- Ostoprosessiin
loppuun saattaminen
- Asiakkaan aktiivinen
itsenäisesti
rooli ostoprosessissa
- Vaurastuminen

Ostokäyttäytyminen
- Ei ennustettavissa
olevaa
- Moniuloitteisuus ja
monipuolisuus

Tarpeet, odotukset,
vaatimukset
- Nopeus, helppous
- Yksilöidyt ratkaisut

Kuvio 2: Ostotarpeiden tasot (mukaillen Laine 2015,121-120).
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4.3

Ostopäätösprosessi

Laine (2015, 178) toteaa, että keskimäärin jopa 60-80% kuluttajan tarpeesta ovat piileviä
ja 20-40 % tarpeista näkyviä. Kokonaisvaltainen ostoprosessi lähtee liikkeelle tarpeen tiedostamisesta; kuluttaja havaitsee jonkin tarpeen, jota ei ole tyydytetty. Tarve voi syntyä
myös imagollisista syistä, joilla voi parantaa statusta, elintasoa tai elinpiiriä. Lisäksi ärsykkeet liitetään vahvasti ostotarpeeseen. Ärsykkeiden avulla stimuloidaan ja houkutellaan
kuluttajaa ostamaan tuote tai palvelu, jota hän ei vielä tiennyt tarvitsevansa. Ärsykkeen
avulla luodaan tarve ostokselle. Useimmiten ärsyke voi olla kuluttajasta itsestään lähtevä
(nälkä, jano) tai ulkopuolisten sanelema (sosiaalinen, kaupallinen). (Bergström & Leppänen 2015, 122.) Ärsyke puolestaan luo ostomotiivin eli syyn ostamiselle (Hämäläinen ym.
2016, 98).
Ostovisiolla tarkoitetaan itsenäisesti tunnistettuja tarpeita eli motiiveja ostamiselle. Kyseisessä mallissa, asiakas on selkeä näkemys mitä ja mistä hän on ostamassa. Tällä tilanteessa toimittajan on hankala erottautua, koska asiakas on ennalta määritellyt ostoon
sekä hankintaan vaadittavat kriteerit. Kuluttajan kannalta ostovisio voi hankaloitua tarjouskilpailuista saatujen tarjousten vertailemisessa. Mahdollisesti ennalta mietitty tuote tai palvelu kyseenalaistetaan uusien tarjousten saatua, mikä vaikeuttaa lopullista päätöksen tekoa. (Laine 2015, 182-183.)
Puolestaan myyjän näkökulmasta katsottuna, ostovisio ei vaadi korkeaa osaamistasoa
koska kuluttajan vaatimuksena on saada tilanteeseen sopiva tuote tai ratkaisu. Myyjän
vaikuttamismahdollisuudet ostovisio-tilanteessa ovat hyvin rajalliset mutta taitava ja ammattitaitoinen myyjä osaa haastaa asiakkaan ostovision. Perusmyyjä menee usein asiakkaan imuun ja tarjoaa hänelle helpoimman ja nopeimman asiakasta tyydyttävän ratkaisun.
Huippumyyjä puolestaan uskaltaa haastaa asiakasta sekä esittää asiakkaalle poikkeavia
näkemyksiä että vaihtoehtoja. Haastaminen tulee tehdä rakentavasti asiakkaan etua ajatellen eli tarjottavan ratkaisuvaihtoedon tulee olla sopivampi sekä parempi kuin asiakkaan
itse valitsema ratkaisu. (Laine 2015, 182-183.)
Tunnistettujen ja tiedostettujen tarpeiden mallissa asiakas ei välttämättä löydä oikeata ratkaisuvaihtoehtoa. Tällöin asiakas tarvitsee enemmän apua, tukea ja sparrausta asian ratkaisemiseksi, koska he eivät välttämättä edes osaa tai tiedä, mistä ja miten asian voisi ratkaista. Myyjän osalta perusmyyjä ei osaa auttaa kuluttajaa mutta huippumyyjä sen sijaan
näkee mahdollisuuden ja vastaa asiakkaan tarpeeseen. Tällöin myyjän rooli ja merkitys
asiakkaalle kasvaa esimerkiksi ostovisioon verrattuna. (Laine 2015, 184.)
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Haastavin tarvetaso liittyy piileviin tarpeisiin niin myyjän kuin kuluttajan kannalta. Näistä
tarpeista ei asiakas itse ole edes tietoinen, joten hän ei ole myöskään hakenut niihin ennalta ratkaisua. Piilevät tarpeet kytketään usein lisämyyntiin eli myydään asiakkaalle
enemmän kuin mitä hän on tullut hakemaan. Tällöin vaaditaan usein myyjän ja asiakkaan
henkilökohtaista kohtaamista, joka vaatii rohkeutta, ammattitaitoa sekä asiakasymmärrystä. (Laine 2015, 184-185.)
Tiedostettujen tarpeiden jälkeen ostoprosessi siirtyy tiedonkeruuseen ja vaihtoehtojen vertailuun. Kuluttaja etsii tietoja eri vaihtoehdoista sekä lähteistä, joiden avulla hän saa tarpeen tyydytettyä parhaimmalla tavalla. Tiedonkeruuvaihe voi kestää pidempiä aikoja riippuen vaihtoehtojen määrästä sekä ostajan persoonallisuudesta. Tietolähteinä käytetään
omia kokemuksia, sosiaalisia- ja kaupallisia tietolähteitä (perhe, ystävät, mainokset, Internet) sekä ei-kaupallisia (kuluttajaorganisaatiot). (Bergström & Leppänen 2015, 122-123.)
Vertailevassa vaiheessa kuluttajalla on käytössään riittävästi erilähteistä koottuja tietoja,
joiden perusteella hän voi tehdä päätöksensä. Tulokset syntyvät eri vaihtoehtojen asettelemisesta paremmuusjärjestykseen tai kuinka ne tyydyttävät tarpeita eli kriteereitä. Kriteereiksi luokitellaan esimerkiksi hinta, laatu, turvallisuus, kestävyys, ympäristöystävällisyys
tai jopa myyjän miellyttävyys. Kriteerit ovat kuluttajasta riippuvaisia, joten ne eroavat jokaisen kuluttajan kohdalla. Lisäksi joka ostajalla on erilaiset painopisteet kriteerien osalta,
jotka määrittelevät paremmuusjärjestystä. (Bergström & Leppänen, 2015, 122-123.)
Kuluttajan tekemiä päätöksiä ostoksien suhteen voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta; rutiininomainen -, osittain harkittu- ja harkittu ostotilanne. Rutiininomaisessa ostotapahtumaan liitetään tottumus sekä nopeus että helppous (ostetaan samoja tuotteita kuin
aikaisemmin). Kyseinen ostotapahtuma on mahdollista vain, kun kuluttajalla on aikaisempaa kokemusta tuotteista ja niiden käyttötarkoituksesta. Osittain harkituissa ostotapahtumissa asiakas on käyttänyt enemmän aikaa sekä vaivaa ostoksen tekemiseen. Koska ostotapahtuma ei ole rutiininomainen, ostaja voi tuntea samanaikaisesti osittaista riskiä.
Puolestaan harkituissa ostotapahtumissa kuluttaja käy läpi koko ostoprosessin. Ostaja
käyttää paljon aikaa etukäteiseen tiedon hankintaan useita eri lähteitä hyödyntämällä ja
vertailemalla tuotetta vastaaviin tuotteisiin. Usein tämän tyyppiset ostokset ovat taloudellisesti merkityksellisiä, joita ei tehdä usein ja epäonnistumisen riskiä halutaan välttää.
(Bergström & Leppänen 2015, 121.)
Ostoprosessiin sisältyvät riskit luokitellaan viiteen eri luokkaan; laatu, taloudellinen, aika,
sosiaalinen ja terveysriski. Ostotapahtumaan liittyvät laadullinen riski sisältää pettymyksen
tunteen; kuluttaja ei saa vastinetta sille, mitä hän odotti tuotteelta. (Hämäläinen & Kiiras
ym. 2016, 108.)
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Taloudellisessa riskissä asiakas menettää rahaa väärän ostopäätöksen myötä. Ajallisessa
riskissä on kysymys kuluttajan ajan käytön kohdentamisesta väärään tuotteeseen joka
päättyy lopulta väärän ostopäätöksen tekemiseen. Sosiaalinen riski on omalta osaltaan
laaja-alaisin, koska se sisältää ystävät, perheen sekä muut ympärillä olevien ihmisten
mielipiteet; he eivät hyväksy ostoa. Kyseinen tilanne voi syntyä esimerkiksi siitä, että kuluttaja ostaa epä-eettisesti tuotetun tuotteen ja muut ympärillä olevat eivät hyväksy perustelua ostotarpeelle. Terveyteen liittyvä riski voi syntyä tilanteesta, jossa kuluttajan terveys
voi vaarantua palvelun tai tuotteen osalta suorasti tai epäsuorasti. (Hämäläinen & Kiiras
ym. 2016, 108.)

4.4

Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Kuviossa 3 on esitetty kukuttajan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Ympärillä olevat ja
elämään vaikuttavat tekijät ohjailevat kuluttajan ostopäätöstä. Ostopäätökseen vaikuttavat
tekijät voidaan jakaa sosiaalisiin- ja sisäisiin tekijöihin sekä markkinoinnillisiin että ympäristöystävällisiin keinoihin. Sosiaalisiin tekijöihin luetaan perhe, ystävät sekä kulttuuri. Sisäisiä tekijöitä ovat puolestaan yksilöriippuvaisia kuten havainnointi ja oppiminen, motiivit,
arvot ja asenteet, tarpeet, persoonallisuus sekä innovatiivisuus. Markkinointiin liittyviin asioihin kytkeytyy vahvasti tuote, hinta, saatavuus sekä markkinointiviestintä. Tekijät jotka liittyvät ympäristöön ovat käytettävissä oleva aika ja varat. (Hämäläinen ym. 2016, 96.)
Sosiaaliset
tekijät

Tarpeen tunnistaminen

• Perhe ja ystävät
• Sosiaaliluokka, kulttuuri

Sisäiset
tekijät

• Tarpeet, motivointi
• Havainnointi ja
oppiminen
• Arvot ja asenteet
• Persoonallisuus,
innovatiivisuus

Markkinointi

• Tuote, hinta
• Saatavuus,
markkinointiviestintä

Arviointi
Informaation haku
Vaihtoehtojen vertailu
Ostopäätös

Ympäristötekijät

• Aika ja varat

Kuvio 3: Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Hämäläinen ym. 2016, 96).
Tulevaisuuden ostopäätösprosessiin liitetään vahvasti asiakkaan kokema lisäarvo ja tunnetila, joka ei välttämättä ole niin vahvassa asemassa kuin nykyisessä ostoprosessissa.
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Sen sijaa että kuluttaja ostaisi tuotteen entuudestaan tutusta yrityksestä, jatkossa hän voi
ostaa tuotteen herkemmin kilpailijalta, mikäli hän kokee saavansa enemmän lisäarvoa
tuotteelleen. Kuluttaja on voinut mahdollisesti saada tunteen lisäarvosta jonkin aikaisemman ostokokemuksen perusteella. Hinta tai brändi ei yksistään riitä tulevaisuudessa sitouttamaan ja vakiinnuttamaan asiakasta yritykseen. Asiakasuskollisuus on siten yhä
haasteellisempaa saavuttaa ja organisaatiot joutuvatkin keksimään uusia keinoja sen suhteen. Tärkeintä on, että asiakkaalle jää tunne että hän saa jotakin enemmän kuin mitä
osasi odottaa esimerkiksi tuotteelta tai palvelulta. (Vogel, Evanschitzky & Heiner 2008,
99.)
Kaiken kaikkiaan kuluttajan ostopäätökseen vaikutetaan positiivisella tavalla tarjoamalla
laadukasta palvelua, laadukkaita tuotteita sekä lisäarvon tunnetta kohdentamalla niitä asiakastyyppikohtaisesti. Asiakastyypin tarpeiden täyttäminen on tärkeää asiakasuskollisuuden
vahvistamisessa, koska tulevaisuudessa kilpailu asiakkaista on yhä kovempaa. Kun asiakas kokee olevansa uskollinen yritykselle, hän odottaa myös yrityksen täyttävän hänen tarpeitaan ja odotuksiaan. Vuorovaikutus asiakkaan ja organisaation välillä on oltava mutkatonta ja nopeaa, jotta asiakas kokee saavansa vastinetta organisaatioon kuluttamilleen rahoille. (Vogel ym. 2008, 103-104.)
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5
5.1

KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS JA AINEISTON ANALYSOINTI
Kehittämishankkeen toteutus

Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen kehittämishanke ja sen suunnittelu toteutettiin yhteistyössä toimeksiantaja Yritys X:n kanssa. Kehittämishankkeen taustalla oli toimeksiantajan halu kehittää organisaation keskiostosta paremmaksi nykyiseen verrattuna. Kehittämishanke koettiin tarpeelliseksi, koska organisaation keskiostos oli pysynyt jo pidemmän aikaa
samoissa lukemissa ja sille haluttiin saada muutosta.
Kehittämishanke aloitettiin vuoden 2020 alussa suunnittelulla, mutta Covid-19 johtuneiden
toimenpiteiden vuoksi, kehittämishanke sekä muut pilotit jouduttiin keskeyttämään myymälän toimintojen turvaamisen kannalta. Hanketta jatkettiin vuoden 2020 kesällä ja se valmisteltiin yhdessä toimeksiantajan, ostoryhmien sekä konseptin kanssa. Kehittämishankkeeseen valikoitui kolme erimallista ja tyylistä pilottimyymälää. Organisaation pitkän aikavälin
tavoitteena on laajentaa kehittämishankkeessa toimivammaksi ratkaisuksi havaitun kassaalueen toteutusta mahdollisuuksien mukaan organisaation muihin myymälöihin.
Kehittämishankkeeseen valikoituihin kolmeen erilaiseen pilottimyymälään tehtiin kalusteellisia muutoksia. Myymälöihin rakennettiin kokonaan uuden malliset kassa-alueet kalusteineen. Pilottiin valikoidut myymälät olivat neliömääriltään, asiakasmääriltään sekä pohjakuviltaan erilaisia. Kehittämishankkeessa käytettiin kaikissa kolmessa eri myymälässä toisistaan eroavia kassa-alue ratkaisuja. Kaluste-asennuksien jälkeen myymälöihin määritettiin
tiettyjä tuotteita kyseisiin kalusteisiin sijoitettavaksi.
Tuotteistus tehtiin yhteistyössä ostoryhmien ja pilottimyymälöiden henkilökunnan kanssa.
Heidän kanssaan käytiin keskustelua, mitkä tuotteet olisivat ajankohtaisia ja sopivia pilottituotteita, jotka sopivat myös kaikkiin pilottimyymälöihin. Tuotteet valikoitiin siten, etteivät ne
olleet verrokkimyymälöissä samanaikaisesti kyseisessä myyntipaikassa esillä. Näin saatiin
mahdollisimman konkreettista sekä oikeinalaista tietoa siitä, mikä tuote myy mistäkin kassapilottimallista parhaiten. Valikoidut tuotteet informoitiin pilottimyymälöille erillisellä tiedotteella.
Pilottimyymälä A sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Myymälä on myyntineliöiltään vajaa 2000
neliömetriä. Kyseisen pilottimyymälän kassa-alueella sijoitettiin kokeellisen pilottihankkeen
aikana seitsemän massapöytää sekä kuusi hyllypaikkaa tuotteille. Aikaisemmin myymälän
kassa-alueella sijaitsi lisämyyntikaluste, joka sisälsi yhteensä kahdeksan hyllypaikkaa (yhden hyllyn leveys 90 cm) ja kaksitoista piikkipaikkaa tuotteille (yksi piikkipaikka sisältää
kuusi piikkiä).
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Pilottimyymälä B sijaitsi puolestaan Uudenmaan alueella. Myymälä on myyntineliöiltään vajaa 5000 neliömetriä. Ennen pilottihanketta, myymälän kassa-alueella sijaitsi kaksi erillistä
lisämyyntikalustetta, jotka on kuvattu pilottimyymälä A:n esittelyssä. Pilottihankkeen aikana,
kassa-alueelle sijoitettiin neljä puolimassapöytää sekä kaksi isoa massapöytää. Isojen massapöytien yläpuolelle jäi tilaa piikkituotteille (yhteensä kaksitoista piikkiä) ja nämä sijoitettiin
hyllynpäätyihin. Kaksi puolimassapöytää sijoitettiin pääkassojen läheisyyteen peräkkäin ja
toiset kaksi sijoitettiin näiden peilikuvaksi toiselle puolelle. Jokaiseen massapöytään sijoitetiin eri tuote.
Pilottimyymälä C sijaitsi Uudenmaan alueen ulkopuolella taajamassa. Myymälä on myyntineliöltään hieman yli 4000 neliömetriä. Myymälän kassa-alueella sijaitsi aikaisemmin vastaavanlainen lisämyyntikaluste kuin pilottimyymälässä 1 ja 2. Kehittämishankkeen aikana,
kassa-alueelle sijoitettiin kuusi isoa massapöytää tuotteita varten. Massapöydät sijoitettiin
kahden pääkassan läheisyyteen kolmen massapöydän jonoihin, jolloin kokonaisuus koostui
kuudesta isosta massapöydästä. Massapöydät tuotteistettiin peilikuviksi selkeämmän kokonaiskuvan luomiseksi.
Kehittämishankkeen tueksi haastateltiin lisäksi kolmea yritys X:n myymäläpäällikköä viikolla
45 hyödyntäen Teams-ohjelmaa. Teemahaastatteluista saatu aineisto tallennettiin, jonka
jälkeen

litteroitiin.

Kuviossa

4

on

esitetty

kehittämishankkeen

Suunnittelu - kevät 2020
Toteutus - kesä-syksy 2020
Kehittämiskohteiden
valinta
Tulokset - syksy 2020
Kalusteiden asennus
Aikataulutus
Arviointi
Tuotesuunnittelu
Kalusteiden hankinta
Kehittämishankkeen
Vastuuhenkilöt

Tuotteiden tiedotus
Menekin seuranta
Teemahaastattelut

Kuvio 4: Kehittämishankkeen aikataulu

myyntidatan
analysointi

Tutkimustulosten
Teemahaastatteluiden arviointi
litterointi
Toimenpide
ehdotukset

aikataulu.
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5.2

Aineiston keräys ja analysointi

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin kolmesta pilottimyymälästä sekä niiden verrokkimyymälöistä, joita oli kaksi tai kolme kappaletta yhtä pilottimyymälää kohden. Pilottimyymälöihin valikoiduille tuotteille asetetaan määritellyt myyntiviikot seurattaviksi. Seurantajakso koostui viikoista 37-40, jolloin kerätään kappalemääräistä myyntidataa pilottimyymälöistä A-C sekä niiden verrokkimyymälöistä. Myyntiviikoista saadut kappalemääristä koostuvat kehittämishankkeen määrällinen aineisto analysoitavaksi. Viikkokohtaiset asiakasmäärät, myynnit ja keskiostoshinnat saadaan Yritys X:n käyttämästä QlickView –järjestelmästä.
Myyntiviikoista koostunut aineisto liitettiin pilottimyymäläkohtaisiin excel-taulukoihin, johon
lisätään kyseisen pilottimyymälän verrokkimyymälöiden myyntiluvut samoilta viikoilta. Lisäksi pilottimyymälöiden sekä verrokkimyymälöiden keskiostoksien euromääräiset tiedot
saadaan hyödyntämällä QlickView-järjestelmään, josta haetaan kyseiset tiedot viikko- ja
vuositasolla. Tämä jälkeen eri myymälöistä saadut myyntiaineistot muutetaan excel-taulukoista helpommin luettaviksi pylväs- ja viivakaavioiksi.
Kolmessa eri pilottimyymälässä toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke viikoilla 37-40.
Pilottihankkeessa oleviin myymälöihin tehtiin kassa-alueelle muutoksia ja ne tuotteistettiin
tuotteilla, joita ei ollut verrokkimyymälöiden kassa-alueella kyseisinä ajankohtina. Tämän
avulla saatiin mahdollisimman realistinen kuva, miten tuote myy kassa-alueelta verrattuna
myymälöihin, joissa tuotetta myydään verrokkimyymälöissä samaan aikaan hylly- tai massapaikalta. Myymälät on nimetty pilottimyymälä A, pilottimyymälä B ja pilottimyymälä C ja
näille jokaiselle pilottimyymälle löytyvät eri verrokkimyymälät, joiden lukumäärät vaihtelevat
yhden ja kolmen väliltä.
Opinnäytetyön tiedonkeruu menetelmänä käytettiin myös puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoitu teemahaastattelu ei noudata tarkkoja ja yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan se etenee ennalta valikoitujen sekä kohdennettujen aihe-alueiden mukaisesti
(KvaliMOT 2020.) Kyseisessä haastattelumallissa etenemisjärjestys on vapaa ja teemoihin
käytetty keskusteluaika määräytyy vastauksen laajuudesta. Puolistrukturoidussa haastattelussa käytetään lomakekyselyn kysymyksiä, joihin saadaan avoimia vastauksia haastateltavilta (Kananen, 2008, 73).
Yleisesti ottaen teemoista sekä niiden alateemoista keskustellaan vapaasti. Haastattelussa
pitää huomioida että haastateltavilla on aiheesta kiinnostusta tutkittavaa aihetta kohtaan
sekä aiempaa tietotaitoa, jotta haastattelu voidaan kohdentaa juuri tiettyjä teemoja käsitel-
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täviksi. Tutkimukseen käsiteltävät teemat on valikoitu tutkittavan aiheen pohjalta. (KvaliMOT 2020.) Tärkeää on kertoa haastateltaville teeman aihe ennen haastattelua, että kaikki
ymmärtävät teemana olevan aiheen samalla tavalla (KvaliMOT 2020.)
Haastatteluaineisto kerättiin haastattelemalla kolmea eri myymälän päälliköitä. Teemahaastatteluun valituille myymäläpäälliköille lähetettiin sähköpostilla haastattelukutsut (liite
1) viikolla 44. Teemahaastattelu toteutettiin viikon 45 aikana haastateltaville sopivien aikataulujen mukaisesti. Haastattelut kestivät keskimäärin 45 minuuttia haasteltavaa henkilöä
kohden ja ne toteutettiin käyttämällä Teams-ohjelmaa. Haastateltavista henkilöistä ei kerätty tarkempia taustatietoja opinnäytetyön salassapidon vuoksi. Jokainen haastatteluun
osallistunut henkilö on toiminut yritys X:n palveluksessa melkein 10 vuotta tai enemmän.
Lisäksi haastateltavat olivat ympäri Suomea, erikokoisista myymälöistä. Haastateltavien
vastaukset on merkitty lyhenteillä H1-H3; haastateltava 1 (H1), haastateltava 2 (H2) ja
haastateltava 3 (H3), jotta haastateltavien henkilöiden vastaukset ovat erotettavissa toisistaan
Haastattelun aiheet valikoituivat opinnäytetyön teoria-osuuden pohjalta, jolloin analysoitavat aineistot perustuvat aineistoon. Aineistolähtöinen analysointi perustuu aikaisempaan
materiaaliin, jolloin käsitteet luodaan aineiston pohjalta (Kananen, 2008, 91.) Ensimmäisen
teeman aiheena oli myymälämarkkinointi ja hinnoittelu. Toisena teemana oli myynninedistäminen ja lisämyynti. Kolmas teema käsitteli esillepano- ja lisämyyntipaikkoja. Teemat esitettiin jokaiselle haastateltavalle samassa järjestyksessä ja varmistaen, että jokainen ymmärtää mistä näkökulmasta asiaa tulee tarkastella. Teemahaastattelussa on lisäksi jokaiseen teemaan liitetty apukysymyksiä, jotka kysytään jokaiselta haastatteluun osallistuneelta.
Haastatteluaineistoa analysoitiin sisältölähtöisesti, jolloin kuvataan aineistoa yleisessä ja
tiivistetyssä sanamuodossaan. Sisällölliseen analysointiin lukeutuu aineiston redusointi eli
pelkistäminen, klusterointi sekä abstrahointi. (Kananen, 2008, 94.) Klusteroinnissa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Abstrahointivaiheessa puolestaan
erotetaan epäoleellinen tietoa oleellisesta ja luodaan pohjaksi teoreettinen käsitteistö (Kananen, 2008, 94.)
Sisältöperusteiseen analysointiin voidaan katsoa kuuluvan erilaisia vaiheita. Ensimmäiseksi
haastatteluista saatu aineiso tulee litteroida, jonka jälkeen tehdään analyysiyksikön määrittely. Seuraavassa osiossa perehdytään aineistoon ja kokonaisnäkemyksen muodostamiseen, jonka jälkeen aloitettaan keskustelu aineiston kanssa. Tämän jälkeen eri aineistokokonaisuudet jaetaan osiin ja määritellään niille mahdolliset alaluokat. Aineistoa tarkastellaan tutkimuskysymyksien perusteella, jonka jälkeen tehdään yhdistämistä sekä uudelleen
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nimeämistä. Viimeisenä sisältöanalyysin vaiheena on jäsentely sekä kuvaus. (Kananen,
2008, 94.)
Litteroinnissa voidaan käyttää eri tarkkuusasteita. Tarkimmassa litteroinnin tasossa huomioidaan haastateltavan puheen lisäksi myös eleet ja äänenpainot taukoineen. Useasti litterointitasoksi riittää karkea taso, jossa huomio keskittyy lauseessa esitettyihin pääkohtiin.
Lisäksi litteroinnissa voidaan käyttää eri tasoja sekä tekniikoita, joita ovat sanatarkka -,
yleiskielinen – ja propositiotason litterointi. (Kananen, 2008, 80.) Opinnäytetyössä käytetään sisältölähtöisen analyysin karkeaa tasoa, jossa haastatteluun osallistuneen asian ydin
tuotiin esiin tiivistetyssä muodossa.
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6
6.1

KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Pilottimyymälä A ja verrokkimyymälät 1-3

Ensimmäisenä tarkastellaan pilottimyymälässä A, kassa-alueella olleiden tuotteiden kappalemääräistä myyntiä verrattuna sen verrokkimyymälöiden myynteihin. Samalla tarkastellaan
pilottimyymälän A sekä verrokkimyymälöiden 1-3 asiakasmääriä kehittämishankkeen viikoilta 37-40 sekä keskiostoksen muutoksia. Pilottimyymälä A:n verrokkina oli kolme vastaavan kokoista myymälää asiakasmääriltään. Alla olevasta taulukosta 1. näkyy pilottimyymälän sekä verrokkimyymälöiden 1-3 asiakasmäärät kehittämishankkeen seurantaviikoilta.
Taulukko 1: Pilottimyymälä A ja verrokkimyymälöiden 1-3 asiakasmäärät.
ASIAKASMÄÄRÄ

VK 37

Vk 38

Vk 39

VK 40

YHTEENSÄ

Pilottimyymälä A

6 308

5 956

5 833

6 376

24473

Verrokki 1.

6 583

5 785

5 595

5 736

23699

Verrokki 2.

5 688

5 345

5 060

5 405

21498

Verrokki 3.

5 261

5 195

4 925

4 965

20346

Asiakasmääristä on havaittavissa, ettei myymälöiden välillä ole suuria vaihteluita. Suurin
asiakasmääräinen vaihteluväli löytyy viikolta 40, kun verrataan pilottimyymälää A ja verrokkimyymälää 3. Näiden asiakasmäärinen erotus oli 1411 asiakasta pilottimyymälän eduksi.
Pienin vaihteluväli puolestaan löytyi viikolta 38, pilottimyymälän ja verrokkimyymälä 3:sen
välinen ero oli 761 asiakasta pilottimyymälän hyväksi. Yleisesti voidaan todeta, että pilottimyymälä on vertailukelpoinen sille valittujen verrokkimyymälöiden suhteen.
Pilottimyymälässä kassa-alueelle tuotiin viikkojen 37-40 ajaksi eri ostoryhmien tuotteita esillepanoihin. Tuotteet eivät olleet verrokkimyymälöissä kassa-alueella seurantajakson aikana. Kehittämishankkeessa, pilottimyymälä A ja sen verrokki myymälöissä seurattiin neljän eri tuotteen myyntejä neljän viikon ajalta.
Tuoteryhmä: Vapaa-aika.
Kampanjassa viikolla 37 kaikilla myymälöillä. Kampanjassa oleminen tarkoittaa, että tuote
on ollut joko yksittäisessä tarjouksessa (alennettu hinta) tai nipputarjouksessa, jossa määrä
on sidottuna hintaan (esimerkiksi 2 kpl/3€, yksittäin ostettuna 2€/kpl). Kuviossa 5 seurattiin
vapaa-ajan tuotteen menekkiä.
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Kuvio 5: Vapaa-ajan tuotteen menekki
Kuviossa 5. havainnoidaan kappalemääräiset myynnit viikoilta 37-40 vapaa-aikaan kuuluvan tuotteen osalta myymäläkohtaisesti. Viikon 37 aikana suurin menekki oli verrokkimyymälällä 2 ja huonoin menekki puolestaan verrokkimyymälässä 3. Pilottimyymälän A ja verrokkimyymälä 1:sen myynnit viikolta 37 olivat kappalemääräisesti samat. Viikon 38 aikana
tuotteen kappalemääräinen myynti kehittyi eniten verrokkimyymälöiden 1 ja 3 kohdalla, kun
taas myynti tippui kappalemääräisesti eniten verrokkimyymälässä 2 aikaisempaan viikkoon
verrattuna. Pilottimyymälän A kohdalla myyntimäärä kasvoi yhdellä kappaleella.
Viikolla 39 tuotteen myynti oli tasaista kaikissa niissä myymälöistä, joista on saatu kappalemääräinen myyntiluku. Verrokkimyymälä 2:sta ei ollut myyntitietoja saatavilla kyseisen
tuotteen osalta. Myynti kehittyi kyseisellä viikolla eniten pilottimyymälässä ja laski puolestaan verrokkimyymälässä 1. Viimeisellä seurantaviikolla 40, myynti laski pilottimyymälän
kohdalla aikaisempaan viikkoon verrattuna viidellä kappaleella ja puolestaan nousi viidellä
kappaleella verrokkimyymälässä 2. Viikon 40 myyntejä ei voi verrata verrokkimyymälä
2:sen osalta aikaisempaan viikkoon myyntitietojen puuttumisen vuoksi.
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Tuoteryhmä: Siivous
Kampanjassa viikolla 38 kaikilla myymälöillä.
Alla olevassa kuviossa 6. tarkastellaan pilottimyymälän A ja sen verrokkimyymälöiden 1-3
siivoustuotteen myynnin kehitystä viikoilta 37-40.

Kuvio 6: Siivoustuotteen menekki
Viikolla 37 suurin myynti oli pilottimyymälässä A ja puolestaan huonoin menekki oli verrokkimyymälässä 3. Verrokkimyymälöiden 1 ja 2 myynti oli tasaista keskenään kyseisellä viikolla. Viikolla 38 suurin myynnin kehitys viikkoon 37 verrattuna tapahtui verrokkimyymälässä 1 (yhteensä 72 kappaletta) ja toiseksi suurin myynninkehitys oli pilottimyymälässä
(yhteensä 52 kappaletta). Huonoin myynninkehitys oli verrokkimyymälässä 2, jonka kappalemääräinen myynti tippui.
Viikon 39 myynnin kehitys näkyi kaikissa muissa myymälöissä negatiivisena verrattuna viikkoon 38, paitsi verrokkimyymälässä 2, jonka myynti kehittyi aikaisempaan viikkoon verraten
47 kappaleella. Puolestaan isoin kappalemääräinen myynninlasku oli verrokkimyymälässä
1 (yhteensä 72 kappaletta). Viikolla 40 myynninkehitys viikkoon 39 verrattuna oli suhteellisen pientä. Isoin kappalemääräinen myynninkehitys tapahtui verrokkimyymälässä 2 ja 3,
kun taas myynti laski pilottimyymälässä.
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Kokonaisvaltainen kappalemääräinen myynti viikoilta 37-40 oli suurinta pilottimyymälässä,
joka myi viikkojen aikana siivous tuotetta yhteensä 260 kappaletta. Kokonaisvaltaisesti
tarkasteltuna heikoin menekki oli verrokkimyymälässä 3, jossa tuotetta myytiin 129 kappaletta.
Tuoteryhmä: Elintarvike
Kuviossa 7. tarkastellaan elintarvikkeeseen liittyvä tuotteen menekkiä viikoilta 37-40.

Kuvio 7: Elintarvikkeen menekki
Viikon 37 myynnissä oli isoa hajontaan. Isoimmat myynnit olivat pilottimyymälässä sekä
verrokkimyymälässä 2. Kappalemäärältään suurin myynti oli pilottimyymälässä, jossa tuotetta myytiin 89 kappaletta viikossa ja toiseksi suurinta myynti oli verrokkimyymälässä 2.
Heikoimmat myynnit olivat verrokkimyymälässä 1 ja 3, joiden molempien myynti oli vain
hieman yli kymmenen kappaletta. Viikolla 38 myynti oli hajaantunut samalla tavalla myymälöiden välissä. Pilottimyymälässä ja verrokkimyymälässä 2, oli suurimmat myynnit kappalemääräisesti vaikka myynti laski viikosta 37. Myös verrokkimyymälöissä 1 ja 3 myynnit
tippuivat.
Viikon 39 isoin myynnin kehitys viikkoon 38 verrattuna oli pilottimyymälässä, jossa myynti
lisääntyi 17 kappaleella ja verrokkimyymälässä 3, myynti kehittyi myös positiivisemmaksi.
Pilottimyymälässä kappalemääräinen menekki oli viikolla 40 lähes sama kuin viikolla 39.
Isoin kappalemääräinen myynnin kehitys tapahtui verrokkimyymälässä 2 ja puolestaan
verrokkimyymälässä 3 myynti laski.
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Kaiken kaikkiaan kokonaismyynnit olivat hyvin jakautuneet. Kappalemääräisesti eniten
myyntiä tapahtui viikoilla 37-40 pilottimyymälässä, jossa kokonaismyynti oli 323 kappaletta. Toiseksi suurin kokonaismyynti oli verrokkimyymälässä 2, yhteensä 204 kappaletta.
Tuoteryhmä: Hygienia
Kuviossa 8. kuvataan hygieniatuotteen menekkiä viikoilta 37-40.

Kuvio 8: Hygieniatuotteen menekki
Viikolla 37 hygienia tuotteen kappalemäärältään suurin myynti oli pilottimyymälässä, yhteensä 65 kappaletta. Puolestaan verrokkimyymälöiden 1-3 menekit olivat todella heikkoja
verrattuna pilottimyymälään.
Viikolla 38 myynnin kehitys laski eniten pilottimyymälässä, jossa laskua kertyi yhteensä 31
kappaletta. Myynti kasvoi ainoastaan kolmella kappaleella kyseisellä viikolla verrokkimyymälässä 3. Viikolla 39 pilottimyymälässä myynti laski hieman mutta suurin myynnin lasku
oli verrokkimyymälässä 3, jossa myynti väheni 12 kappaleella viikosta 38. Suurimmat
myymäläkohtaiset kappalemääräiset erot näkyivät viikolla 40. Pilottimyymälän myynti kasvoi eniten (26 kappaleella) verrattuna viikkoon 39. Myynti laski hieman verrokkimyymälässä 2, mutta nousi puolestaan verrokkimyymälöissä 1 ja 3.
Kaiken kaikkiaan isoin kappalemääräinen myynti viikoilla 37-40 oli pilottimyymälässä, yhteensä 179 kappaletta ja toiseksi suurinta verrokkimyymälässä 3, yhteensä 38 kappaletta.
Verrokkimyymälät 1 ja 2 olivat kokonaismyynneissä hyvin tasaisia keskenään.
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Keskiostoksen kehittyminen
Keskiostos kertoo, kuinka paljon jokainen asiakas on ostanut keskimäärin yritys X:n myymälöistä tuotteitta euromääräisesti. Lisämyynti on olennainen osa keskiostosta, joten lisämyynnin kasvu on suoraan verrannollinen keskiostoksen kasvattamisessa. Alla olevassa
kuviosta 9. ilmenee pilottimyymälän A keskiostomäärät vuodelta 2019 sekä vuodelta
2020, viikoilta 37-40.

Kuvio 9: Pilottimyymälän A keskiosto.
Pilottimyymälä A:n kohdalla keskiostos on kasvanut jokaisella viikolla vuonna 2020 vuoteen
2019 verrattuna. Eniten kasvua keskiostosta tarkasteltaessa oli viikoilla 37, 38 ja 40, jolloin
kasvu ollut 0,90€ kun taas viikolla 39 kasvu oli 0,50€. Kaiken kaikkiaan pilottimyymälä A:n
keskiostos on kasvanut seurantaviikoilla 37-40 yhteensä 3,40€ vuoteen 2019 verrattuna.
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Seuraavassa kuviossa 10. tarkastellaan pilottimyymälän A sekä verrokkimyymälöiden 1-3
keskiostoja viikoilta 37-40 vuodelta 2020.

Kuvio 10: Pilottimyymälä A ja verrokkimyymälöiden 1-3 keskiostot.
Verrattuna myymälöiden keskiostoja, isoin myymälöiden välinen erotus keskiostoksissa oli
2,70€ viikolla 37. Puolestaan pienin myymälöiden välinen erotus keskiostoksessa oli 1,70€
viikolla 40. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna, pilottimyymälä A:n keskiostos on parempi verrattuna verrokkimyymälöihin 1-3. Isoin erotus yhteenlaskettujen keskiostoksien osalta on
pilottimyymälän ja verrokkimyymälä 1:sen välillä, yhteensä 7,80€ pilottimyymälän eduksi.
Pienin yhteenlaskettu erotus oli pilottimyymälän ja verrokkimyymälä 2:sen välillä, yhteensä
0,30€ pilottimyymälän hyväksi.

41

6.2

Pilottimyymälä B ja verrokkimyymälät 1-2

Seuraavassa taulukossa 4. tarkastellaan pilottimyymälä B:n sekä sen verrokkimyymälöiden 1 ja 2 asiakasmääriä. Kehittämishanke toteutettiin pilottimyymälässä sekä verrokkimyymälöissä 1-2, viikoilla 37-40.
Taulukko 2: Pilottimyymälä B ja verrokkimyymälöiden 1-2 asiakasmäärät.
ASIAKASMÄÄRÄ

VK 37

Vk 38

Vk 39

VK 40

YHTEENSÄ

Pilottimyymälä B

13 681

13 585

14 553

14 990

56 809

Verrokki 1.

10 012

9 548

10 881

10 801

41 242

Verrokki 2.

13 420

13 029

13 742

13 552

53 743

Asiakasmäärien vaihteluvälit olivat pilottimyymälä B:n ja sen verrokkimyymälöissä suurempia kuin pilottimyymälä A:n kohdalla. Isoin asiakasmäärien vaihtelu oli viikolla 40, jolloin pilottimyymälässä kävi 4189 asiakasta enemmän kuin verrokkimyymälässä 1, jossa
oli pienin asiakasmäärä kyseisellä viikolla. Pienin asiakasmääräinen vaihteluväli oli viikolla
37, jolloin pilottimyymälässä kävi 3669 asiakasta enemmän kuin verrokkimyymälässä 1,
jossa oli lisäksi alhaisin kävijämäärä viikon osalta, yhteensä 10 012 asiakasta.
Kokonaisvaltaisesti suurin asiakasmäärä viikoilla 37-40 eniten asiakkaita kävi pilottimyymälässä, yhteensä 56 809 asiakasta kun taas puolestaan verrokkimyymälässä 1 asiakasmäärät olivat yli 15 000 asiakasta pienemmät verrattuna pilottimyymälään. Puolestaan pilottimyymälän sekä verrokkimyymälän 2, yhteenlaskettu ero kaikilta viikoilta oli 3066 asiakasta pilottimyymälän eduksi.
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Tuoteryhmä: Hygienia
Seuraavassa kuviossa 11. tarkastellaan pilottimyymälän B ja verrokkimyymälöiden 1 sekä
2 myynnin kehitystä kappalemääräisesti eri tuotteiden osalta.

Kuvio 11: Hygieniatuotteen menekki
Viikolla 37 hygienia tuotteen menekki oli pilottimyymälässä B huomattavan korkea. Tuotetta myytiin viikolla 37 kyseisessä myymälässä yhteensä 299 kappaletta, kun taas puolestaan verrokkimyymälässä 1 ja 2 myynti jäi molemmissa alle sadan kappaleen. Viikolla
38 tuotetta myytii eniten pilottimyymälässä, yhteensä 178 kappaletta. Toisaalta kappalemääräinen myynti laski myös eniten pilottimyymälässä viikkoon 37 verrattuna, yhteensä
121 kappaletta. Myynti laski lisäksi molemmissa verrokkimyymälöissä.
Viikolla 39 myynti kehittyi vain hieman positiivisemmaksi pilottimyymälässä aikaisempaan
viikkoon verrattuna. Suurin myynninlasku oli puolestaan verrokkimyymälässä 3, yhteensä
31 kappaleella. Viikolla 40 kappalemääräisesti eniten laskua tuli pilottimyymälässä ja puolestaan myynnin kehitystä tapahtui eniten viikkoon 39 verrattuna verrokkimyymälässä 1.
Kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaisesti suurin kappalemääräinen myynti oli pilottimyymälässä, jolloin tuotetta myytiin viikoilla 37-40 yhteensä 809 kappaletta. Toiseksi isointa
myynti oli verrokkimyymälässä 1, jossa tuotteen myynti oli 209 kappaletta. Verrokkimyymälässä 3, myyntiä oli vain 174 kappaletta, jolloin eroa eniten myyneeseen pilottimyymälään B oli yhteensä 635 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Vapaa-aika
Kuviossa 12. tarkastellaan vapaa-ajan tuotteen menekkiä viikoilta 37-40. Tuote oli kampanjassa kaikilla myymälöillä viikolla 37.

Kuvio 12: Vapaa-ajan tuotteen menekki
Viikon 37 aika vapaa-ajan tuotteen kappalemääräinen myynti oli isointa pilottimyymälässä
B, yhteensä 95 kappaletta ja puolestaan huonointa menekki oli verrokkimyymälässä 1,
vain seitsemän kappaletta. Viikolla 38 myynti kasvoi pilottimyymälässä kaikista eniten verrattuna viikkoon 37. Myynti kasvoi myös verrokkimyymälöissä muutamilla kappaleilla.
Puolestaan viikolla 39 myynti laski kaikista eniten pilottimyymälässä, jossa laskua oli yhteensä 81 kappaleen viikkoon 38 verrattuna ja nousi puolestaan verrokkimyymälässä 2.
Viikolla 40 myynti kääntyi kasvuun kaikissa myymälöissä. Eniten myynti kasvoi viikkoon
39 verrattuna pilottimyymälässä.
Kokonaisuudessaan viikkojen 37-40 suurimmat myynnit olivat pilottimyymälässä, jossa
menekki oli yhteensä 431 kappaletta. Toiseksi suurinta menekki oli verrokkimyymälässä
2, yhteensä 98 kappaletta. Verrokkimyymälässä 1, tuotetta myytiin vain 57 kappaletta. Pilottimyymälän ja verrokkimyymälän 1, kappalemääräinen myynnin erotus oli 374 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Elintarvike
Kuviossa 13. havainnoidaan elintarvikkeen ostoryhmään kuuluvan tuotteen menekkiä.

Kuvio 13: Elintarvikkeen menekki
Elintarvikkeen menekki vaihteli runsaasti pilottimyymälän sekä verrokkimyymälöiden 1 ja 2
välillä. Viikolla 37 elintarvikkeen menekki oli runsaita pilottimyymälässä B, jossa tuotetta
myytiin 64 kappaletta. Puolestaan verrokkimyymälöissä myynti oli tasaisen heikkoa. Viikon 38 myynti pysyi lähes ennallaan pilottimyymälässä. Myynti laski vain yhdellä kappaleella ja nousi muutamilla kappaleilla verrokkimyymälöissä 1 ja 2. Viikolla 39 myynti laski
eniten pilottimyymälässä. Verrokkimyymälöissä 1 ja 2 laskua tapahtui vain yhden kappaleen verran viikkoon 38 verrattuna. Viikon 40 myynti kehittyi positiivisemmaksi kaikissa
myymälöissä viikkoon 39 verrattuna.
Kaiken kaikkiaan menekki oli runsainta pilottimyymälässä, jossa tuotetta myytiin viikkojen
37-40 aikana yhteensä 243 kappaletta. Toiseksi eniten myyntiä tapahtui verrokkimyymälässä 2, yhteensä 27 kappaletta. Heikointa myynti oli puolestaan verrokkimyymälässä 1,
vain 12 kappaletta kyseiseltä ajanjaksolta. Pilottimyymälän sekä verrokkimyymälä 1:sen
kokonaisvaltainen myynnin erotus oli 231 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Elintarvike
Kuviossa 14. tarkastellaan toisen, elintarvikkeen ostoryhmään kuuluvan tuotteen menekkiä viikoilta 37-40.

Kuvio 14: Elintarvikkeen menekki
Viikon 37 menekki oli suurinta verrokkimyymälässä 2 ja toiseksi eniten pilottimyymälässä
B. Viikolla 38 isoin kappalemääräinen myynti oli pilottimyymälässä, yhteensä 76 kappaletta. Viikolla 39 myynti laski pilottimyymälässä sekä verrokkimyymälässä 2, viikkoon 38
verrattuna. Myynti puolestaan nousi verrokkimyymälässä 1 aikaisempaan viikkoon verrattuna muutamalla kappaleella. Pilottimyymälässä menekki nousi rajusti viikolla 40 aikaisempaan viikkoon 39 verrattuna, yhteensä 129 kappaleella. Viimeisellä seurantaviikolla
myynti kasvoi myös verrokkimyymälässä 1 mutta laski puolestaan verrokkimyymälässä 2.
Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna viikkokohtaset myynnit pysyivät suhteellisen tasaisena
tarkasteltuna myymäläkohtaisia myyntejä. Suurimmat myyntikohtaiset muutokset tapahtuivat kaikissa myymälöissä viikolla 40.
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Tuoteryhmä: Pukeutuminen
Kuviossa 15. kuvataan pukeutumiseen liittyvän tuotteen menekkiä.

Kuvio 15: Pukeutumisen tuotteen menekki
Viikon 37 pukeutumisen tuotteen menekki oli suurinta pilottimyymälässä B, yhteensä 20
kappaletta. Puolestaan verrokkimyymälöiden välisessä kappalemääräisessä myynnissä ei
ollut suurta eroa toisiinsa verrattuna. Viikolla 38 pilottimyymälän myynti kasvoi kuudella
kappaleella kun taas verrokkimyymälässä 1 menekki tuplaantui ja verrokkimyymälässä 2,
menekki nousi viidellä kappaleella aikaisempaan viikkoon verrattuna. Viikolla 39 myynti
jatkoi kehittymistään pilottimyymälässä sekä verrokkimyymälässä 2, jossa menekki nousi
17 kappaleella viikkoon 38 verrattuna. Puolestaan verrokkimyymälässä 1 myynti laski hieman. Viikolla 40 myynti laski kaikissa myymälöissä mutta eniten verrokkimyymälässä 2,
jossa laskua tapahtui 19 kappaleen verran. Kaiken kaikkiaan seuranta viikkojen myyntejä
tarkastellessa, parhaimmat myyntiluvut saavutettiin viikoilla 38-39.
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Tuoteryhmä: Hygienia
Kuviossa 16. havainnoidaan hygienia tuotteen menekkiä.

Kuvio 16: Hygieniatuotteen menekki
Viikon 37 myyntien erot olivat kappalemääräisesti suuret. Parhain menekki oli pilottimyymälässä B, joka myi yhteensä 52 kappaletta. Verrokkimyymälä 2:sen menekki oli yli puolet vähemmän ja verrokkimyymälä 1:sen myynti oli vain kaksi kappaletta. Viikolla 38 pilottimyymälän myynti laski kymmenellä kappaleella, kun taas verrokkimyymälöissä myyntiä
lisääntyi. Viikolla 39 myynti laski kaikissa myymälöissä, eniten pilottimyymälässä ja verrokkimyymälässä 2. Viikolla 40 pilottimyymälän menekki kasvoi 16 kappaleella, kun taas
verrokkimyymälöissä se laski. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna eniten myyntiä kertyi pilottimyymälästä, jossa myytii seurantajakson aikana yhteensä 172 kappaletta. Puolestaan
verrokkimyymälässä 1, myynti oli vain 14 kappaletta ja verrokkimyymälässä 2, myyntiä
kertyi 87 kappaleen verran. Suurimman ja pienimmän kokonaismyynnin välinen erotus oli
160 kappaletta pilottimyymälän hyödyksi.

Keskiostoksen kehittyminen
Seuraavana olevassa kuviossa 17. on esitetty pilottimyymälä B:n vuoden 2019 ja 2020 keskiostot viikoilta 37-40.
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Kuvio 17: Pilottimyymälän B keskiosto.
Vuoden 2019 keskiostokset viikoilta 37-40 olivat suhteellisen tasaisia keskenään. Vuoteen
2020 verrattuna, suurimman ja pienimmän keskiostoksen erotus oli viikolla 40, jolloin keskioston erotus oli 1,2€ vuoden 2019 hyväksi. Puolestaan pienin erotus keskiostoksissa oli
viikolla 39, jolloin erotusta tuli 0,5€ vuoden 2019 hyväksi. Kaiken kaikkiaan pilottimyymälän
B:n keskiostos on tippunut vuodesta 2019 yhteensä 3,90€ vuoteen 2020 verrattuna.
Alla olevassa kuviossa 18. puolestaan verrataan pilottimyymälän B ja verrokkimyymälöiden
1-2 keskiostoja viikoilta 37-40.

Kuvio 18: Pilottimyymälä B ja verrokkimyymälöiden 1-2 keskiostot.
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Keskiostoja tarkasteltaessa, suurin erotus oli pilottimyymälä B:n ja verrokkimyymälä 2:sen
välillä viikolla 40, yhteensä 2,90€. Puolestaan pienin keskiostoksen erotus verrattuna pilottimyymälään oli verrokkimyymälä 1:ssä, yhteensä 0,10€ viikolla 39. Kaiken kaikkiaan keskiostojen määrät vaihtelivat paljon pilottimyymälä B:n ja verrokkimyymälöiden 1-2 välillä.
Suurin kokonaisvaltainen erotus oli verrokkimyymälöiden 2 ja 1 välillä, yhteensä 13,60€.
Pilottimyymälässä oli toiseksi parhain keskiostos, mutta silti erotus parhaaseen keskiostokseen oli 5,60€ verrokkimyymälä 1:sen eduksi.

6.3

Pilottimyymälä C ja verrokkimyymälät 1-2

Seuraavassa taulukossa 3. tarkastellaan pilottimyymälä C:n ja sen verrokkimyymälöiden
1-2 asiakasmääriä sekä myynnin kehitystä viikoilta 37-40.
Taulukko 3: Pilottimyymälä C ja verrokkimyymälöiden 1-2 asiakasmäärät.
ASIAKASMÄÄRÄ

VK 37

Vk 38

Vk 39

VK 40

YHTEENSÄ

Pilottimyymälä C.

5 166

4 698

4 520

4 828

19212

Verrokki 1.

7 764

7 314

7 575

7 442

30095

Verrokki 2.

7 978

7 114

7 416

7 675

30183

Neljän viikon seurantajakson aikana, pienin asiakasmäärä esiintyi pilottimyymälässä C,
jossa kävi viikkojen 37-40 aikana 19 212 asiakasta. Verrokkimyymälöiden 1 ja 2 asiakasmäärät viikoilta 37-40 olivat suhteellisen tasaiset keskenään. Verrokkimyymälä 1:sen asiakasmäärä oli 30 095 asiakasta ja verrokkimyymälässä 2, vieraili 30 183 asiakasta. Verrokkimyymälöiden välisissä asiakasmäärissä oli eroa alle 100 asiakasta, kun taas pilottimyymälään nähden, asiakasmääräiset erot olivat yli 10 000 asiakasta. Asiakasmäärästä johtuvan suuren eron vuoksi, tuotteiden menekkiä seurantajaksolta tulee tarkastella kriittisesti.
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Tuoteryhmä: Elintarvike
Alla olevassa kuviossa 19. tarkastellaan pilottimyymälän sekä verrokkimyymälöiden 1-2
elintarvikkeen tuotemenekkiä viikoilta 37-40.

Kuvio 19: Elintarvikkeen menekki
Viikon 37 myynnit jakautuivat suhteellisen tasaisesti pilottimyymälän C sekä verrokkimyymälöiden 1-2 välillä. Pienin viikkokohtainen menekki oli pilottimyymälässä, jossa tuotetta
myytiin vain kolme kappaletta. Viikolla 38 menekki nousi pilottimyymälässä muutamalla
kappaleella aikaisempaan viikkoon verrattuna. Verrokkimyymälöissä 1 ja 2 menekit pysyivät samoina viikkoon 37 verrattuna. Viikolla 39 myynti laski kaikissa myymälöissä tasaisesti. Viikolla 40 myynti laski edelleen pilottimyymälässä mutta pysyi samana verrokkimyymälässä 1. Puolestaan myynti kehittyi verrokkimyymälässä 2 viikkoon 39 verrattuna.
Kaiken kaikkiaan kokonaismyynti oli kuluneelta neljältä viikolta hyvin tasaista myymälöiden kesken. Kappalemääräinen myynti jäi kuitenkin hyvin pieneksi kun otetaan huomioon
seurantajakson pituus. Tuotetta myytiin viikkojen 37-40 eniten verrokkimyymälässä 2, yhteensä 20 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Elintarvike
Kuviossa 20. havainnoidaan myös elintarvikkeeksi luokitellun tuotteen menekkiä.

Kuvio 20: Elintarvikkeen menekki
Tarkasteltaessa toisen elintarvikkeen viikkokohtaisia myyntilukuja, viikko 37 oli myynnillisesti parhain pilottimyymälässä C, jossa tuotetta myytiin yhteensä 42 kappaletta. Verrokkimyymälöiden myynti oli keskenään verrattuna tasaista, eroa vain kolme kappaletta verrokkimyymälä 1:sen hyödyksi. Viikolla 38 menekki laski muutamalla kappaleella pilottimyymälässä kun taas puolestaan myynti nousi verrokkimyymälöissä 1 ja 2. Viikolla 39 myynti
kehittyi eniten verrokkimyymälässä 1, yhteensä 41 kappaletta aikaisempaan viikkoon verrattuna.
Viikolla 40 menekki laski pilottimyymälässä C ja verrokkimyymälässä 1, mutta kasvoi
muutamalla kappaleella verrokkimyymälässä 2 viikkoon 39 verrattuna. Kokonaisvaltaisesti
myynnit parhaimmat kappalemääräiset myynnit olivat verrokkimyymälässä 1, jossa tuotetta myytiin yhteensä 213 kappaletta. Pilottimyymälässä seurantajakson aikana myyntiä
kertyi yhteensä 183 kappaletta. Heikoin myyntitulos oli verrokkimyymälässä 2, jossa
myyntiä oli vain 112 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Vapaa-aika
Kuviossa 21. kuvataan vapaa-ajan tuotteen menekkiä.

Kuvio 21: Vapaa-ajan menekki
Viikon 37 myynnit jakautuivat tasaisesti pilottimyymälän C sekä verrokkimyymälä 1:sen
kanssa. Verrokkimyymälästä 2, kappalemääräisiä myyntejä ei ollut saatavissa. Viikolla 38
myynnit nousivat muutamalla kappaleella pilottimyymälässä ja verrokkimyymälässä 1.
Myynnit jatkoivat kehittymistään viikolla 39, jolloin suurin myynnin kehitys oli verrokkimyymälässä 1, yhteensä 58 kappaletta aikaisempaan viikkoon verrattuna. Pilottimyymälässä
myynti kasvoi 40 kappaleella ja verrokkimyymälässä 2, kasvua tuli vain 12 kappaletta. Viikolla 40 myynnit laskivat huomattavasti pilotti- ja verrokkimyymälässä 1. Eniten laskua tapahtui verrokkimyymälässä 1, jossa myynti laski 52 kappaletta. Puolestaan suurin myynnin kehitys oli verrokkimyymälässä 2, jossa myynti kasvoi jopa 62 kappaleella viikkoon 39
verrattuna.
Kaiken kaikkiaan myynnit jakautuivat suhteellisen tasaisesti pilottimyymälän ja verrokkimyymälä 1:sen välillä. Pilottimyymälässä kappalemääräinen myynti oli viikoilta 37-40 yhteensä 206 ja verrokkimyymälässä 1 puolestaan 262 kappaletta. Verrokkimyymälän 2
myynti seurantajakson huonoin, yhteensä 125 kappaletta.
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Tuoteryhmä: Pukeutuminen
Kuviossa 22. esitetään pukeutumisen tuotteen menekkiä.

Kuvio 22: Pukeutumisen menekki
Pukeutumisen tuotteen osalta viikon 37 menekki oli huomattavasti suurempaa pilottimyymälässä C kuin verrokkimyymälöissä. Viikolla 38 menekki puolestaan kasvoi hieman verrokkimyymälöissä kun taas pilottimyymälässä se laski kymmenellä kappaleella. Viikon 39
myynnit jatkoivat kasvuaan pilottimyymälässä yli 10 kappaleella sekä muutamalla kappaleella verrokkimyymälässä 2. Viikolla 40 myynnit laskivat kaikissa myymälöissä, suurin
menekin lasku oli pilottimyymälässä, jossa myynti laski yhteensä 13 kappaleella.
Kaiken kaikkiaan verrokkimyymälöiden myynnit jäivät todella paljon kappalemääräisesti
verrattuna pilottimyymälään, jossa seurantajakson aikana tuotetta myytiin kokonaisuudessaan 67 kappaletta. Verrokkimyymälässä 2, menekki oli 14 kappaletta ja verrokkimyymälässä 1, ainoastaan yhdeksän kappaletta.
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Tuoteryhmä: Pukeutuminen
Kuviossa 23. tarkastellaan myös pukeutumisen tuotteen menekkiä.

Kuvio 23: Pukeutumisen menekki
Tarkasteltaessa toista pukeutumisen tuoteryhmään kuuluvaa tuotetta, myynti jakautui
epätasaisesti myymälöiden välillä. Viikolla 37 eniten myyntiä oli pilottimyymälässä. Verrokkimyymälöiden 1 ja 2, myynti oli toisiinsa nähden tasaista. Viikolla 38 menekki laski kaikissa myymälöissä. Viikko 39 oli myynnillisesti huonoin kaikkien myymälöiden osalta,
koska myyntiä ei tapahtunut ollenkaan. Viikolla 40 myynti kasvoi hieman muutamalla kappaleella pilotti- sekä verrokkimyymälässä 2. Verrokkimyymälässä 1, ei ollut lainkaan
myyntitapahtumia tuotteen osalta myöskään viikolla 40.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa, kokonaismääräinen myynti jäi suhteellisen alhaiseksi kaikissa myymälöissä. Parhaiten myyntiä kertyi pilottimyymälästä, yhteensä 20 kappaletta.
Verrokkimyymälässä 2, kokonaismyynti oli 10 kappaletta ja verrokkimyymälässä 1, ainoastaan neljä kappaletta.

Keskiostoksen kehittyminen
Pilottimyymälän C vuoden 2019 ja 2020 keskiostot viikoilta 37-40 on esitetty alla olevassa
kuviossa 24.
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Kuvio 24: Pilottimyymälän C keskiosto.
Suurin keskioston erotus oli viikolla 40, yhteensä 1,10€ ja puolestaan pienin erotus oli viikolla 37, yhteensä 0,50€ vuoden 2020 eduksi. Kaiken kaikkiaan keskiostomäärät olivat suhteellisen tasaisia viikkotasolla tarkasteltuna. Kokonaisvaltaisesti vuoden 2020 keskiosto oli
pilottimyymälässä C yhteensä 3,40€ parempi kuin vuonna 2019.
Seuraavassa kuviossa 25. verrataan pilottimyymälän C ja sen verrokkimyymälöiden 1-2
keskiostoja viikolta 37-40 vuodelta 2020.

Kuvio 25: Pilottimyymälä C ja verrokkimyymälöiden 1-2 keskiostot.
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Verratessa pilottimyymälään, suurin euromääräinen keskiostoksen erotus löytyy sen ja verrokkimyymälä 1:sen välillä viikolta 38, jolloin erotus on ollut 2,70€ verrokkimyymälän eduksi.
Puolestaan pienin keskiostoksen erotus verrattuna pilottimyymälään oli yhteensä 0,50€,
joka oli myös verrokkimyymälä 1:sen hyväksi. Kaiken kaikkiaan parhain keskiostosumma
viikoilta 37-40 oli verrokkimyymälässä 1 ja huonoin puolestaan pilottimyymälässä. Parhaimman ja huonoimman keskioston välinen erotus oli 9,20€.

6.4

Teemahaastattelun tulokset

Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin myymälämarkkinointia ja hinnoittelua. Teemahaastattelu toteutettiin vapaasti keskustellen, mutta henkilöiltä pyydettiin vastauksia hyödyntäen
apukysymyksiä. Kaikilla haastateltavilla oli toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, miten organisaation keskiostoshintaa voidaan kasvattaa markkinointia hyödyntämällä. Haastateltavien vastauksista nousi esiin, että keskiostosta voidaan kasvattaa niin kampanja- kuin
myös normaalihintaisien tuotteiden avulla.
Tietenkin, varmaan niin ku tollein suoraan ajateltuna, ne kimppatarjoukset.
Suoraan keskiostoksen kasvattamiseenhan on ne. (H1.)
Noh, tietysti lähetään liikkeelle siitä, että luonnollisesti tuodaan lehteen ja nytkin onkin viime aikoina tuotu, ihan normaalihintaisia tuotteita. Eli ettei oo pelkästään niitä kampanjatuotteita ja mun mielestä nää, niin kuin teemaliitteet ja
teemasivut, millä tuodaan sitä meidän normaalivalikoimaa ja tuotteistusta
esille, niin se on yks ihan loistava tapa kasvattaa meidän keskiostosta. (H3.)
Lehden yksinkertaisuus sekä lehdessä olevat selkeät tuote-esittelyt ajankohtaisista tuotteista, todettiin nostavan organisaation keskiostosta. Lisäksi tuotteiden esillepanojen tulee
olla myymälässä siistejä ja hinnat asiakkaalle selkeästi näkyvissä.
Elikkä siis totta kai, media: tv, radio ja lehti…No siis totta kai ensisijaisesti tää
media ja varmaan, suurin on se meidän lehti ja että siinä pysyy se yksinkertaisuus, selkeys ja ajankohtaisuus…että se on kuluttajalle mielenkiintoinen ja
kiinnostava ja helppolukuinen. (H2.)
Jotenkin semmoinen helppolukuisuus, mutta myös kiinnostavuus…Facebook
totta kai ja tota, tämmönen kohdennettu mainonta asiakkaille suoraan. (H2.)
Niin ku ihan perusasioita; selkeät ja siistit osastot, hinnat paikoillaan. Niin ku
kaikki vaikuttaa siihen. On massa-alueet selkeet, hinnat näyttävästi esillä,
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tuotteet on omilla osastoillaan järkevässä järjestyksessä ja näyttävästi esillä.
(H1.)
Minun mielestä yksinkertaisuus on ihan parasta… Kokeilla ihan rohkeesti
niitä kalliimpia juttuja ja tuoda aina niitä lisämyynti asioita. (H2.)
Ja tietysti tota, uutuus tuotteita kun tulee, niin ne kyllä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti sinne lehteen. Koska mä nään itse kuitenkin tärkeänä sen
uutuus-tuotteen ja varsinkin oman tuonnin tuotteet, että ne on nopeesti siellä
lehdessä, jotta ne on nopeasti myös siellä asiakkaalla ostettavissa. (H3.)
Myymälämarkkinoinnin ja hinnoittelun osalta käytettiin apukysymyksenä näkemystä siitä,
millainen vaikutus on organisaation kotitalouksiin jaettavalla markkinointilehdellä keskiostoksen kasvattamisessa. Lehti koettiin elintärkeäksi organisaation keskiostoksen kasvattamisen kannalta katsottuna.
Se on tosi tärkee ja jaetaan talouksiin. Tosi tärkee välinen kaiken kaikkiaan.
(H3.)
Kyllä se vaan on se lehti. Vaikka se tuntuu jotenkin vanhan aikaiselle omaan
ajattelu maailmaan, mutta meillä on kuitenkin sitä iäkkäämpää väestöä. (H1.)
Mä pidän sitä aivan ihan ehdottamana. Ainakin sen vaikutus näkyy täällä myymälässä elikkä kun se on jaettu maanantaina, niin tiistai on meidän vilkkain
päivä. Ja kuinka paljon tullaan sen lehden vuoksi kysymään. (H2.)
Iso, iso vaikutus on. Peilaan tähän omaan myymälään niin kyllä meiltä tulee
asiakkailta heti palaute jos ei se lehti ole tullut silloin kun sen on pitänyt tulla.
(H3.)
Lisäksi myös lehteä pidettiin tärkeänä mielenkiinnon herättäjänä, jotta se saa asiakkaat liikkeelle.
Meijän asiakaskunta on ainakin sellaista, ettei ne välttämättä tuu niiden pelkkien tarjousten perässä vaan ne on saanut idean siitä lehdestä. Ja ehkä just
se, ei niinkää kaikki asiakkaat tuu jonkun tietyn lehden tarjouksen perässä
vaan se toimii myös sellaisena informatiivisena, että tuolta saa vaikka Halloween-juttuja, vaikka sitä ei sieltä tultu hakemaan. Vaan niille jää se mielikuva, että XX-paikasta löytyy niitä Halloween-juttuja. (H1.)
Kyllä se lehti selkeästi näkyy myymälässä joka eniten selkeästi niitä asiakkaita tuo…Kyllä sen lehden vaikutus on tosi suuri. Ja siinä lehdessä pitää
olla mun mielestä sellainen selkeys eikä liian paljon tuotteita. Ja sitten että
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se on niinku värikäs ja ajankohtaisen näköinen, että se herää sieltä pinosta
kiinnostavana. (H2.)
Se halutaan ja tullaan tänne myymälään oikeesti, otetaan se lehti ja lähdetään myymälästä tyytyväisenä. Lähdetään jo ostoksille ennen kuin tiedetään
mitä se lehti pitää sisällään. (H3.)
Hinnoittelun vaikutusta organisaation keskiostoksen kasvattamiseen nähtiin erilaisista näkökulmista, joista korostui nippukampanjat.
Mitähän siihen hinnoitteluun…? Sitä voi nostaa ja laskee, voi laittaa kimppaan
niitä tuotteita, mä yritän miettiä…en mä oikein keksi muuta kun sen nippujutun. (H1.)
No siis no, nippukampanjat on varmaan sellainen mikä tulee ensimmäisenä
mieleen, että tota saadaan kuluttaja ostaa enemmän. (H2.)
Sitten kun meillä on nippukampanjoita, niin totta kai me tavallaan tyydytetään
asiakkaan tarve pidemmäksi aikaa, kun hänellä onkin kolme pulloa, niin hänen
ei tarvitse ostaa sitä sieltä kilpailijalta. (H2.)
Kyllä mä ainakin näitä nippukampanjoita pitäisi kilpailutuotteissa ainakin yhtenä hyvänä. Saadaan sitä markkinaosuutta muilta pois, kun meillä on näitä
nippukampanjoita. (H2.)
Toisaalta nähtiin myös, että tuotteen hinnoittelu pohjautuu ensimmäisenä oston toiminnoista. Tuotteen sisään ostaminen vaikuttaa joiltakin osin ulosmyyntihintaan ja sitä kautta
organisaation keskistokseen.
Ja totta kai se volyymi, että mitä enemmän saadaan ostettua sitä edullisemmin me saadaan se ostettua, jolloin me pystytään myymään se paremmalla
katteella ulos. Isot määrät, parempi kate, parempi keskiostos. (H3.)

Myynninedistäminen ja lisämyynti
Toisena teemana käsiteltiin aihetta myynninedistäminen ja lisämyynti. Apukysymyksenä kysyttiin, että millaiset tekijät vaikuttavat lisämyyntiin ja sitä kautta keskiostoksen kasvattamiseen. Henkilökunnan ja oman tekemisen merkitys korostuivat lisämyynnin edistämisessä.
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Ihan tota noin lähtökohta on se oma tekeminen. Se oma suosittelu, oma aktiivisuus oikeesti. Se rohkeus siihen, et hei mä uskallan mennä ja vaikka oman
kokemuksen pohjalta suosittelemaan. (H3.)
Mutta tietenkin omaa henkilökuntaa hyödyntää siinä, kun kaikilla on omat kiinnostuksen kohteet niin mikä on kova juttu. (H1.)
Lisäksi siisteys, selkeys, runsaat esillepanot ja ostamisen helppous edes auttavat lisämyynnin tekemisessä. Myös suunnitelmallisuus, tuotteiden esille tuominen erilaisien kalusteiden
avulla sekä tuotteiden riittoisuus koettiin tärkeäksi osaksi lisämyyntiä.
Oikeastaan suunnitelmallisuus. Kun se suunnitellaan hyvin… Lisämyyntikoreilla tuotiin teemaan sopivia tuotteita ja ne tilattiin etukäteen. Kyllä se mun
mielestä kaikista tärkein asia on se suunnitelmallisuus. (H2.)
No ihan ekaks tulee mieleen myymäläkuntoisuus…Ihan ehdottomasti myymäläkuntoisuus… Myymälän pitää olla houkutteleva. Se tason nosto lisäis
kyllä myös myyntiä. Se että on siistiä ja näkyy että välitetään ja huolehditaan. (H2.)
Halpakauppamaisuus ja runsaus. Kuumissa kulmissa pitää olla sellaista fiilistä, että asiakkaille tulee tunne, että on halpaa sanomatta sitä edes ääneen.
Siihenhän on menty koko ajan että yksinkertaistetaan massoja ja luodaan sitä
fiilistä. (H2.)
Siitähän on tehty ihan tutkimus tulos, että kun asiakas astuu myymälään, mitä
nopeammin hän ensimmäisen tuotteen nappaa, sitä enemmän hän ostaa.
Hän saa ostofiiliksen ja avoimen fiiliksen, tekee löytöjä ja täällä on kaikkee
kivaa. (H2.)
Se siisti, selkeä myymälä jossa on hinnat paikoillaan, niin se on jo valtava juttu
niin sanotusti että sen asiakkaan on miellyttävä liikkua ja se mitä se näkee, on
selkeää ja siistiä. Mut tietenkin sitten ehkä nää extra-esillepanot, ei vaan perushyllyä, mut sit kaikki nää erityis esillelaitot mitä on, niin ku houkuttelevia ja
ajankohtaisia. (H1.)
Hyvä esimerkki on nää tietyt paikat, jotka on oikeesti tosi hyviä lisämyyntikeinoja. Kassan välitelineet ihan loistopaikkoja myynnin edistämiseen. Jos se
tuote sieltä loppuu, se on ihan sama minkä sinne laitat, kunhan se on ajankohtainen. (H3.)
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Puolestaan hintojen puuttuminen tai tyhjät lisämyyntipaikat koettiin esteeksi lisämyynnin
saamiselle.
Hinnat on ihan ehdottomasti yks tärkeimpiä asioita että ne on esillä. Edelleenkin puuttuu aika paljon hintoja monesta paikkaa. (H2.)
Oikea tuote, oikeeseen aikaan oikealla paikalla vielä. Valitettavasti paljon
näkee tuolla myymälöissä, että on tyhjä kori ja on hinta. (H3.)
Myymälöissä tehtävää lisämyyntiä voidaan toteuttaa monenlaisilla toimenpiteillä kuten kilpailuilla, läsnäololla, vastuun jakamisella sekä jakamalla tietoa toimivista lisämyyntikeinoista koko henkilökunnalle.
Mä oon opettanut lisämyynnin tekemistä sillain, että kun asiakas kysyy,
missä teillä on tuote, niin sano aina mitä siinä samassa hyllyssä on tai mitä
siinä vastapäätä on. Just vähän sillein korkeemmalla äänellä, jotta ne ympärillä olevatkin asiakkaat kuulee… Tietyllälailla se on vähän sellasta vinkkaamista. Tavallaan sellanen, että muistuttelet muitakin asiakkaita ja asiakas ei
hoksaa, että hänelle tehdään lisämyyntiä kun hän kysyy. (H2.)
No lisämyyntiä tehdään sillein, et mä haastan porukkaa oikeesti. Jokainen
valitsee osastolta itselleen yhden lisämyyntituotteen, mikä on ajankohtainen.
Mä sen oman porukan pistän miettimään, et nyt mietit sille omalle osastolle,
jollekin tuotteelle käyttöyhteystuotteen, seurataan menekit ja sen kautta ollaan saatu hyviä tuloksia. Ja sitten se, että ne joutuu sen itse miettii, niin se
asettaa positiiviset paineet. Se myös motivoi tota porukkaa, kun ne joutuu
funtsimaan oikeasti itse, se on aika motivoivaa ja siitä tulee fiilis, että luotetaan. (H3.)
Viedään asiakas perille, varmistetaan että se asiakas löytää sen tuotteet…
Myynnin varmistamista. Vie aina asiakas perille kun se on vain mahdollista.
Aina kun asiakas kysyy jotain kalliimpaa, lähtekää ihmeessä tekemään se
lisämyynti ja varmistamaan se asia. (H2.)
Toisaalta lisämyynnin tekeminen henkilökohtaisesti todettiin vähäiseksi mutta erittäin tärkeäksi, jota voisi parantaa entisestään.
Noh..käytännössä se kaikki tapahtuu, 90 % tapahtuu niin ku esillelaittojen ja
semmoisten kautta. Harvemmin mä siellä itse koen, nään, huomaan että
joku tekis lisämyyntiä sillein myymällä myymällä. Että se on vähän sääli. Ja
niin..että siellä päädyissä on ne toisiaan tukevat tuotteet ja massoissa on
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paljon tavaroita ja ohimennen tekee asiakkaat niitä päätöksiä. Potentiaalia
ois, jos ihmisillä ois aikaa myydä siellä ja olis myyjiä siellä. (H1.)
Henkilökuntaa pitäis varmaa kouluttaa enemmän. Se on niin ku ihan oikeesti
semmonen, et me ollaan siinä aivan lapsenkengissä.. Jotain semmosta
myyntihenkisyys-juttua enemmän. Sellasta myyntikoulutusta. Se vois olla
ihan niin ku kaikille myyjille. (H1.)

Haastateltavilla oli jokaisella omanlaisensa näkemys siitä, millaisilla tuotteitta ja toimenpiteillä saadaan lisämyyntiä aikaiseksi myymälässä. Hinta, ajankohtaisuus, ostamisen helppous ja kaikkiin kotitalouksiin sopivat tuotteet koettiin parhaimmiksi lisämyyntiä edes auttaviksi tuotteiksi.
Jos siinä on sellasta tuotetta joka sopii vähän kaikille, niin siitä myy hyvin.
Jos on liian spesifiä niin sit ei myy. (H1.)
No kyllä se lisämyyntituote ei saa maksaa yli 5€, 3 € on sellainen hyvä keskihinta. Se ei saa liian kallis olla. Ja ehkä koon puolesta, sen pitää olla sellanen sopivan ja kivan kokonen. Se ei saa olla sellanen, et asiakas joutuu liikaa miettimään. (H3.)
No ihan tietenkin, sellaisia helpot jokaiseen talouteen sopivat, yksinkertaiset
halvat tuotteet niin ku vanupuiki, paristot, joita ois paljon esillä. Sen tyyppiset. Ne simppeileitä ja helppoja juttuja. (H1.)
Tietysti se, että me paljon tuodaan esille ja ollaan rakennettu ihanat esillepanopöydät myymälän sisääntuloon ja ne myy kuin häkä... Tavallaan saadaan
vinkattua asiakkaalle, mitä meillä on. (H2.)
Näissäkin se herätteellisyys, ajankohtaisuus vaikka ne ei oo esim. mitään
tarjoustuotteitta eikä sovi jokaiselle, mutta siinä saattaa tulla se ahaa elämys
ja se on taas lisämyyntiä. Mut ei oo varmaan mitään muuten sellasta. Siinä
pitää olla vähän kärryillä mikä toimii ja pitää kokeilla. (H1.)
Sen pitää olla sellanen nopee ostettava. Helppo, nopee, sopivan hintanen ja
mielellään tietysti se ajankohtaisuuskin vielä. (H3.)
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Esillepano- ja lisämyyntipaikat
Viimeisenä teemana käsiteltiin aihetta esillepano- ja lisämyyntipaikat, jossa tarkoituksena
oli selvittää, millaiset esillepanopaikat toimivat parhaiten myymälöissä. Haastateltavilla oli
erilaiset näkemykset myynnillisesti parhaimmista esillepanopaikoista.
No..tietenkin..ensimmäiset massat on tosi hyvät. Ne on hyvät, jotka tulee
siinä ensimmäisenä. Mutta niitä pitää ylläpitää ja huolehtia, että ne on kunnossa. Jos ne on niin ku tyhjänä tai ei niin ajankohtaisia tai vääriä tuotteita,
niin sit on peli menetetty. Mut siitä se lähtee. (H1.)
Kassa-alue myy eniten. Voi kun oliskin isot kassa-alueet mihin sais lisämyyntituotetta. Asiaskas ei siellä niin ku kerkee enää miettimään vaan nappaa siitä. Varmasti se kassa-alue eniten myy. (H2.)
No kyllähän ne parhaimmat on risteyskohdat niin sanotusti. Eli kun osastot
vaihtuu, ne on loistavia paikkoja. Ja sit semmonen paikka, niin risteyskohta
mistä joka ikinen asiakas menee ohi. Se paikka, mistä pääsee ohittamaan,
ettei tarvii kiertää koko myymälää, niin se on se hottipaikka oikeesti. (H3.)
Risteyskohdat ja ne kohdat, josta joka ikinen asiakas menee ohi. Niin ne on
niitä parhaita paikkoja. Plus sitten ne plussapuolen hyllynpäädyt, hyllynpäädyt ylipäänsä, mitä me näytetään sille asiakkaalle, jotta me saadaan se menemään sinne hyllyn väliin vielä. (H3.)
Eräs haastateltava koki, että myös myymälän pohjapiirustuksella ja tietyillä erillisillä alueilla on merkitystä esillepanojen osalta.
Sitten on semmosia hyviä kohtia, se riippuu pohjapiirrustuksesta…että jos
ajattelee keskikäytävämassoja ja päätyjä, niin toiset kohdat on sellasia,
missä ei toimi mikää, mut en osaa määritellä onko se hankala pysähdyspaikka psyykkisesti tai jotain. (H1.)
Meilläkin on tietty alue, kun se tulee myöhemmin ja on selkeä erilainen kokonaisuus. Se niin ku pysäyttää asiakaan. Ja XX-osastolla on semmosia hyviä
kohtia missä käy kuhinaa jonkin verran xx-tuotteen luona. Sitten kun päästää
kassaa kohden niin kassan välissä on sellanen hittipaikka, että mistä haluat
päästä eroon niin, kassan väli toimii. (H1.)
Haastateltavilla oli yhtenäisiä näkemyksiä sen suhteen, millaisilla esillepanoilla ja myymälässä olevilla alueilla voidaan kasvattaa organisaation keskiostosta. Yksinkertaisuus ja
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massamaiset esillepanot toimivat jokaisessa myymälässä. Myös esteetön kulku osastolle
ja tuotteiden sopivuus asiakaskunnalle pitää olla varmistettuna.
Yksinkertainen varmaa myy…No nyt mulla ei oo selkeetä dataa antaa tähän… Selkee ja siisti, mut ei niin ku kaikki tuotteet. Se pitää olla oikee tuotekin siinä. (H1.)
No just tää yksinkertaisuus ja selkeys. Hyvät hinnat ja tavaraa tarpeeks. Ja
joskus tosiaan massan poistaminen vois tuoda esille paremmin osastoa.
(H2.)
Massa myy, mutta jos massa myy sillain, että se on osaston myynnin kustannuksella, se voi olla ettei se oo niin ku järkevää…Et kun osasto alkaa,
ettei me peitettäis sitä millään muurilla tai massoilla, vaan annettais kuluttajalle mahdollisuus kääntyä osastolle, jolloin se saatais niin sanotusti vangittua vähäks aikaa sinne kattelee ja pyörii. (H2.)
Maksimissaan kahta tuotetta päätyyn, yksinkertaisuus, selkeys ja massojen
osalta se yksin kertaisuus. Massat täyteen oikeesti ja simppeliä tekemistä, ei
mitään sillisalaattia. Ja kyllä se oikeesti yleinen siisteys, et sulla on ne käytävät ja paikat auki. Se semmonen ostamisen helppous. (H3.)
Ne päädyt, jotka on sopivasti käytävältä…osaston sisällä olevat ei toimi. Mut
ne jotka on käytävän varrella olevat päädyt, ne on hyviä paikkoja. Ja kaikki
keskikäytävä massat oikestaa, riippuen tuotteistuksesta. (H1.)
Sittenhän meillä on täysin lisämyyntialue. Sellanen oma erillinen maailma.
Aulatilaa pystyy hyödyntää, jos niitä vaan on. (H1.)
Sisääntulossa toki nää jutut ja lavat. Kassan aulatila. Se vähän riippuu mitä
siinä on. Siinä pitää olla sellasta tosi helposti ja nopeesti ostettavaa, ettei
asiakkaan tarvitse miettiä. (H2.)
Toisaalta myös useat esillepanopaikat nähtiin aiheuttavan ylimääräistä työtä ja haastetta
esimerkiksi myymälää inventoidessa.
Piikit, lisämyyntikorit, sitten me hyödynnetään kassojen kulmalla puolikuun
malliset kuutiot, niitä hyödynnetään, mitä muuta me tehdään? Niin no tiettyjä
tuotteita ollaan hyödynnetty osastoilla. Ei oo pelkästään pidetty pelkästään
alueella…Siinä on sitten omat haasteet kun inventoidaan, että sä muistat
missä ne sitten on, mutta ne on niin hyvä katteista kamaa. (H3.)
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6.5

Johtopäätökset ja pohdinta

Pilottimyymälöissä toteutettu kehittämishanke antoi vastauksia siihen, millaisilla tuotteilla
organisaation keskiostosta voidaan kasvattaa parhaiten. Pilottimyymälässä A lukumäärältään eniten myyvimmät tuoteryhmät olivat: elintarvike, hygienia ja siivous. Puolestaan huonoimmat myynnin kehitykset tulivat vapaa-ajan tuotteista. Pilottimyymälässä B parhaiten
menestyivät myynnin kehityksen osalta vapaa-ajan, elintarvikkeen sekä hygienia tuoteryhmät. Heikoin myynnin kehitys tuli pukeutumisen tuoteryhmän tuotteista.
Pilottimyymälässä C eniten myynnin kehitystä toivat elintarvikkeen sekä vapaa-ajan tuoteryhmän tuotteet. Toisaalta myös elintarvikkeen tuoteryhmä lukeutui vähiten myynnin kasvua tuovaksi tuoteryhmäksi pukeutumisen ohella.
Vapaa-ajan tuoteryhmän tuote oli kampanjassa viikolla 37 pilottimyymälöissä A ja B sekä
niiden verrokkimyymälöissä. Pilottimyymälän A ja sen verrokkimyymälöiden tuotteiden
myynnit olivat tasaisia keskenään mutta esimerkiksi pilottimyymälässä B, myynti oli huomattavan paljon suuremmat kyseisellä kampanjaviikolla verrattuna sen verrokkimyymälöiden myynteihin. Viikolla 38 oli siivouksen tuoteryhmään kuuluva tuote kampanjassa pilottimyymälässä A ja sen verrokkimyymälöissä mutta kyseisen viikon kovimmat myynnit tehtiin
kuitenkin verrokkimyymälässä 1. Tuloksista voidaan yleisesti todeta, että kampanjassa oleminen kasvattaa tuotteen menekkiä mutta ei välttämättä ole riippuvainen kassa-alueelle sijoittamisesta.
Tutkimustuloksissa tuli ilmi ettei myyntilukuja ollut aina saatavilla. Kuviossa 21. oli havaittavissa myyntilukujen puuttuminen viikolta 37 verrokkimyymälästä 2 sekä kaikilta myymälöitä
viikolta 39 kuviossa 23. Myyntilukujen puuttuminen merkitsee, että tuotteella ei ole ollut lainkaan myyntiä kyseisellä viikolla tai tuote on ollut loppu keskusvarastolta eikä ole sen takia
saatavilla myyntiä varten. Näin ollen kyseiseltä viikolta ei voida tehdä päteviä johtopäätöksiä tuotteen menekin suhteen.
Yleisesti voidaan todeta, että parhaiten myynnin kehitystä edes auttoivat siivouksen, elintarvikkeen sekä hygienia tuoteryhmään kuuluvat tuotteet. Tuotteiden menekkiin vaikuttaa
olennaisesti se, että ne ovat sopivia kaikille talouksille ja kuuluvat osaksi arkipäivää. Lisäksi
tuotteet eivät ole säästä riippuvaisia eli säätilassa tapahtuvat muutokset eivät vaikuta tuotteen myyntiin. Puolestaan huonoiten menestyneet pukeutumisen ostoryhmän tuotteet ovat
säästä riippuvaisia. Säätilan muutokset voivat vaikuttaa tuotteen myyntiin todella paljon.
Mikäli halutaan maksimoida tuotteen menekkiä, sen ei tule olla säästä riippuvainen. Lisäksi
pukeutumisen tuoteryhmän tuotteisiin liittyy valinnan mahdollisuus. Tämä voi puolestaan
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toimia joissakin tilanteissa myynnin esteenä, jos esimerkiksi sopivaa kokoa tai väriä ei ole
saatavilla.
Tarkasteltaessa pilottimyymälöiden vuoden 2020 keskiostosta viikoilta 37-40, voidaan todeta sen olleen parempi pilottimyymälöissä A ja C verrattuna vuoteen 2019. Puolestaan
pilottimyymälässä B, vuoden 2020 keskiostokset kyseisiltä viikoilta olivat huonommat edelliseen vuoteen verrattuna. Keskiostoksien kokonaisvaltaisessa tarkastelussa voi havaita,
että pilottimyymälän A keskiostokset olivat sen verrokkimyymälöitä 1-3 paremmat.
Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa ilmeni, että pilottimyymälöiden B ja C keskiostokset eivät
olleet korkeimmat vuonna 2020 viikoilta 37-40. Korkeimmat keskiostokset olivat molempien
pilottimyymälöiden verrokkimyymälöissä 1. Kun suhteutetaan pilottimyymälän B keskiostot
asiakasmääriin, sillä oli yli 15 000 asiakkaan etu sen verrokkimyymälään 1 verrattuna. Toisaalta suhteutettaessa pilottimyymälän C asiakasmääriä sille valikoituihin verrokkimyymälöihin, asiakasmäärät olivat yli 10 000 asiakasta suuremmat sen verrokkimyymälöissä.
Tästä voidaan päätellä että keskiostoksen summa ei ole ainoastaan riippuvainen asiakasmääristä.
Myymälämarkkinoinnin ja hinnoittelun teemahaastattelun tuloksista voi havaita, että yrityksen keskiostoksen kasvuun voi vaikuttaa nippukampanjoiden avulla. Tällöin kuluttaja saadaan ostamaan yhden tuotteen sijasta useampi tuote, jolloin täytetään asiakkaan ostotarve
pidemmäksi aikaa. Lisäksi markkinointi koettiin osaksi myynnin kehitystä edistäväksi tekijäksi, jonka kautta yrityksen keskiostosta saadaan kasvatettua. Erityisesti kotitalouksiin jaettavalla tarjouslehdellä oli elintärkeä merkitys yritys X:n myynnin kehitykseen. Myös ajankohtaiset tuotteet sekä siistit että selkeät esillepanot koettiin menekin edistämisen kannalta
tärkeiksi.
Myynninedistämisen osalta voidaan todeta, että henkilökohtainen suosittelu edes auttaa
tuotteen myyntiä. Ostamisen helppous ja tuotteiden ajankohtaiset sekä houkuttelevat esillepanot toimivat myös myynnin edistäjinä. Toisaalta hintojen puuttuminen ja tyhjät esillepanopaikat koettiin vaikuttavan myynnin kehitykseen negatiivisesti.
Kokeellisen pilottihankkeen sekä teemahaastatteluiden tuloksista voidaan päätellä, että organisaation keskiostoksen kasvattaminen on monen tekijän yhtenäinen summa. Keskiostosta voidaan kasvattaa hyödyntämällä kassa-alueella sijaitsevia lisämyyntikalusteita mutta
myös markkinoinnin sekä nipputarjouksien avulla. Kokeellisissa pilottihankkeissa ja teemahaastatteluissa ilmeni yhtenäisiä asioita ja toimintamalleja, kuinka yrityksen keskiostosta
voidaan kasvattaa ja sitä kautta kehittää paremmaksi. Kassa-alue nähtiin jokaisessa myymälässä selkeästi vahvimmaksi alueeksi tuotteen myynnin kehitystä ajatellen. Tätä tukee
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lisäksi pilottihankkeessa toteutetut kokeet, joista suurimmassa osassa tuotteita menekki oli
huomattavasti paljon parempaa kyseiseltä alueelta kuin perushyllypaikasta. Lisäksi tuotteiden sopivuus jokaiseen talouteen koettiin tärkeäksi osaksi myynnin edistämisen näkökulmasta.
Toteutuneen pilottihankkeen pohjalta, yrityksessä on aloitettu laajempi kartoitus kassa-alueiden paremmasta hyödyntämisestä keskiostoksen kasvattamisen osalta. Tarkoituksena
on huomioida myymäläkohtaiset pohjaratkaisut ja saada niiden avulla eri myymälätyypeille
parhaiten soveltuvat lisämyyntikalusteet, joiden avulla saadaan maksimaalinen hyöty
kassa-alueesta. Lisämyyntikalusteita valittaessa kannattaa huomioida, että kaluste on mahdollisimman monikäyttöinen ja soveltuu erimallisten tuotteiden esillepanoon, riippumatta
siitä onko tuote hyllylle vai massaan sijoitettava. Näin tuote ei ole riippuvainen lisämyyntikalusteesta eikä sille ole myynnillistä estettä.
Pilottihankkeen pohjalta voidaan esittää, että erityisesti hygienian, siivouksen sekä elintarvikkeen tuoteryhmien tuotteet toimivat myynnillisesti parhaiten ja niitä kannattaa hyödyntää
jatkossa keskiostoksen kasvun varmistamiseksi. Yrityksen kannalta tärkeänä asiana voidaan todeta, että pienillä lisämyyntiä edistävillä toimenpiteillä on mahdollista saada nopeaa
myynnin kehitystä ilman suuria taloudellisia resursseja.

6.6

Luotettavuus ja validiteetti

Jotta tutkimuksessa saadut tulokset ovat oikeita, tarkastellaan tieteellisen työn osalta luetettavuutta kahden pääkäsitteen, validiteetti ja reliabiliteetti, avulla. Validiteetissa tutkimuksen
luetettavuuden arviointi perustuu siihen, että tutkitaan oikeita asioita. Reliabiliteetissa tarkoituksena on tutkia luetettavasti tutkimustuloksien pysyvyyttä eli mikäli tutkimus toistetaan,
vastaukseksi saadaan samat asiat. (Kananen, 2015, 343).
Käytännössä reliabiliteetti on luettavuuden ilmentymä, koska luetettavuutta ei voi laskea,
vaan sitä voi ainoastaan arvioita. On kuitenkin muistettava, että kvantitatiiviseen tutkimukseen perustuvan tuloksen reliabiliteetti ei välttämättä takaa validiteettia. Tutkimusta toistettaessa tutkimustulokset voivat pysyä samoina, mutta myös virheelliset tulokset kertaantuvat. Käytännössä voidaan todeta silloin, että tutkimuksen reliabiliteetti on korkea, mutta validiteetti puolestaan pieni tai korkea. (Kananen, 2015, 349).
Validiteetti puolestaan varmistetaan valitsemalla oikeat mittarit. Usein aikaisemmista tutkimuksista on hyötyä, koska niissä käytetyt mittarit on todettu luetettaviksi sekä toimiviksi.
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Tärkeintä on, että mittarit mittaavat tutkimuksen kannalta oikeita asioita. Toisaalta on huomioitava, että reliabiliteetti ei takaa validiteettia mutta puolestaan validiteetti on edellytys
reliabiliteetille. (Kananen, 2015, 350-351).
Yleisesti luettavuus tarkastelun tekee haasteelliseksi se, että niin laadullisessa kuin määrällisessä tutkimuksessa on eroja niiden kriteeristöissä. Vaikka molempien tutkimusmenetelmien päätavoitteena on mahdollisimman luettavan lopputuloksen saaminen tutkittavasta
asiasta tai ilmiöstä. (Kananen, 2015, 323). Triangulaatiota voidaan käyttää luotettavuuden
lisäämiseksi. Mikäli eri menetelmiä hyödyntämällä, päädytään samoihin tuloksiin ja ne tukevat johtopäätöstä, tutkimustulosta voi silloin pitää luettavana. (Kananen, 2015, 358).
Menetelmätriangulaatio perustuu useamman menetelmän yhtäaikaiseen käyttöön ja ne voivat olla metodien välisiä tai sisäisiä ratkaisuja, Metodien väliseen perustuva ratkaisu on
kahden eri tutkimusotteen yhdistäminen. Kyseissä tapauksessa kvalitatiivinen tutkimus
edes auttaa ilmiöiden hahmottamista ja luo pohjaa kvantitatiiviselle tutkimukselle, joka puolestaan tarvitsee ilmiön perinpohjaista tuntemusta. Lisäksi kvalitatiivinen aineisto toimii pohjana kvantitatiiviseen tutkimukseen. (Kananen, 2015, 359).
Opinnäytetyön tutkimus on pyritty tekemään mahdollisimman luotettavaksi, joten sen vuoksi
tutkimusmenetelmissä on hyödynnetty menetelmätriangulaatiota. Tutkimuksen pohjana
käytetty määrällinen tutkimusaineisto on yritys X:n käyttämästä QlickView-järjestelmästä,
joka tallentaa ja tilastoi reaaliaikaisesti myyntidataa ja avainlukuja, jotka tulevat järjestelmään myymälöistä. Tämän pohjalta opinnäytetyössä käytetty aineisto on validi ja luettavaa
faktoihin perustuvaa tietoa, koska siihen ei ole voinut kukaan vaikuttaa organisaation sisältä. Aineistoon tai sen tulkitsemineen ei ole voinut myöskään vaikuttaa henkilökohtaisien
tekijöiden pohjalta kuten henkilökohtaisilla mielipiteillä, ennakkoasenteilla tai persoonalla,
toisin kuin esimerkiksi haastatteluiden kautta kerätyssä aineistossa.
Laadullisen eli teemahaastattelun avulla hankitun aineiston luotettavuus ilmenee haastatteluvastauksien toistuvuudessa. Mitä enemmän haastattelutuloksissa on havaittavissa toistoa, sitä luettavampana haastattelua voidaan pitää. Toisaalta teemahaastattelun luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida haastateltavan mahdolliset henkilökohtaiset mielipiteet, asenteet ja arvot, jotka voivat vääristää haastatteluvastauksia.
Opinnäytetyön luotettavuus pystytään täysin takaamaan määrällisesti hankitun aineiston
osalta, koska se on myyntidataperusteista eikä siihen ole voinut vaikuttaa ulkopuoliset tekijät. Laadullisesti hankittuun aineistoon on voinut vaikuttaa haastateltavan henkilökohtaiset
näkemykset, jotka voivat vääristää vastauksia. Käytännössä voidaan todeta, että opinnäytetyöllä on korkea validiteetti mutta matala reliabiliteetti.
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Liite 1. Haastattelukutsu

Hei!
Opiskelen LAB-ammattikorkeakoulussa (Lahden ja Saimaan yhdistyneet ammattikorkeakoulut) ylempää tradenomin tutkintoa. Opintosuuntaukseni on liiketoiminta
ja uudistava johtaminen. Tällä hetkellä työstän opinnäytetyötä, jonka aiheena on:
Organisaation keskiostohinnan kasvattaminen.
Pyydänkin teitä teemahaastatteluun, joka toteutetaan Teams:in välityksellä. Teemahaastattelussa haastattelu etenee opinnäytetyön tekijän, ennalta määrittelemien teemojen pohjalta vapaasti keskustellen. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina, jotka tallennetaan ja tämän jälkeen ne litteroidaan. Litteroinnin jälkeen
tallennuksia ei säilytetä. Haastattelut toteutetaan anonyymisti, joten haastatteluun
osallistuneiden nimiä, myymälätietoja tai muita tunnistetietoja ei julkaista. Haastattelu vie aikaa puolesta tunnista tuntiin.
Haastatteluilla on tärkeä painoarvo opinnäytetyötä ajatellen, joten jokainen vastaus on erityisen arvokas. Olisin teille todella kiitollinen, mikäli voitte osallistua
haastatteluun.
Annan mielelläni lisätietoja asiaan liittyen.
Mikäli pystyt osallistumaan haastatteluun, ilmoita minulle Sinulle sopiva haastatteluaika mahdollisimman pian.
Yhteistyöstä kiittäen ja aikaanne arvostaen:
Elisa Kurkela

Liite 2. Teemahaastattelurunko

PÄÄTEEMA JA TAVOITE  KESKIOSTOHINNAN KASVATTAMINEN

MYYMÄLÄMARKKINOINTI JA HINNOITTELU
-

Millaisilla markkinointikeinoilla kasvatetaan keskiostosta?
Millainen vaikutus on kotitalouksiin jaettavalla mainoslehdellä?
Miten hinnoittelulla voidaan kasvattaa keskiostohintaa?

MYYNNINEDISTÄMINEN JA LISÄMYYNTI
-

Mitkä tekijät vaikuttavat myynninedistämiseen?
Miten lisämyyntiä toteutetaan myymälässä?
Millaisilla tuotteilla saadaan lisämyyntiä aikaiseksi?

ESILLEPANO- JA LISÄMYYNTIPAIKAT
-

Mitkä esillepanopaikat myyvät parhaiten myymälässä?
Millaisilla esillepanoilla keskiostosta voidaan kasvattaa?
Millaisia lisämyyntipaikkoja myymälässä käytetään hyödyksi keskiostoksen
kasvattamisessa?

