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Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä selvitettiin mitä erityispiirteitä on sahatavaran markkinoinnissa te-

ollisille höyläämöille. Selvitys tehtiin kirjallisuustutkimuksena. Hypoteesina oli, että aiheesta

ei juurikaan relevantteja lähteitä löydy, mutta se oli virheellinen. Sahateollisuuden markki-

noinnista, arvoketjujen kehittämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä on kirjoitettu kan-

sainvälisesti yllättävän paljon. Toki kirjoitukset keskittyvät lähes yksinomaan Suomeen, Ruot-

siin ja Pohjois-Amerikkaan, ja vieläpä muutamiin yksittäisiin tieteenharjoittajiin.

Sahateollisuuden liiketoimintamalli on perusteollisuuden tapaan ollut pitkään hyvin tuotan-

tolähtöinen, jossa kannattavuuden parantaminen on keskittynyt tuotannon tehostamiseen,

raaka-aineen käytön optimointiin ja kustannusten minimoimiseen. Viimeisten vuosikymme-

nien aikana myyntiä on alettu pitää tärkeämpänä kuin aiemmin ja eri yritykset ovat panosta-

neet myyntiorganisaatioiden rakentamiseen. Mutta markkinointia ei ole sahateollisuudessa

juurikaan osattu eikä edes sen käsitettä ole kunnolla hahmotettu. Se on ehkä nähty sarjana

yksittäisiä toimenpiteitä: mainontaa, messuja  ja brändäystä, mutta ei integroituneena osana

koko liiketoimintaan mistä tutkimusten mukaan suurin lisäarvo on saavutettavissa.

Tärkeimmät teemat sahateollisuuden markkinoinnissa teollisille höyläämöille tulisi olla suo-

malaisen korkealaatuisen sahatavaran visuaalisen laadun korostaminen ja ympäristöasiat.

Suurin työ on kuitenkin kokonaisvaltaisessa siirtymisessä valmistusliiketoiminnasta palvelu-

liiketoimintaan.  Tässä siirtymisessä tärkeimpänä lähtökohtana on ymmärtää oma ja asiak-

kaan paikka koko arvoketjussa kannolta kuluttajalle ja mitkä ovat arvoketjun suurimmat ajurit

lisäarvon maksimoimiseen koko arvoketjussa. Digitalisaatio tuo sahaliiketoimintaankin run-

saasti uusia työkaluja ja niitä on tähän asti hyödynnetty liian vähän.
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1 Johdanto

Sahatavaran myyntiä on perinteisesti varsinkin Suomessa pidetty hieman vaikeana liiketoimin-

tana, jossa on pyritty vain löytämään kullekin sahajakeelle parhaan mahdollisen hinnan tuova

loppuasiakas kansainvälisiltä markkinoilta. Globalisaatio ja internet ovat kuitenkin muuttaneet

maailmaa myös sahatavarabisneksessä nopeammin ja enemmän kuin moni vieläkään ymmär-

tää. Kaikki tieto on kaikkien saatavilla koko ajan, infrastruktuuri kehittyy Itä-Euroopan ja Ve-

näjän reuna-alueillakin, logistiikka halpenee ja yksinkertaistuu, kilpailu kiristyy, ja Suomen

kustannuskilpailukyky heikkenee monestakin syystä kilpailijamaihin verrattuna. Näin ollen

suomalaisen sahateollisuuden on aivan ensiarvoisen tärkeää siirtyä tuottavasta teollisuudesta

asiakkaan palveluliiketoimintaan. Lisäksi on mietittävä ketkä asiakkaat, ja miksi, haluavat kil-

pailijoihin verrattuna kallista suomalaista sahatavaraa nyt ja jatkossa. (Makkonen 2019).

Tämän kandidaatin työn tavoitteena on tutkia, mitä erityispiirteitä on sahatavaran markkinoin-

nissa teollisille höyläämöille. Sahateollisuuden perinteinen liiketoimintamalli on ollut hyvinkin

tuotantolähtöinen, ja siinä sisään ostettu tukkiraaka-aine on pyritty sahaamaan mahdollisim-

man kannattavasti sekä raaka-aineen käytön että tuotantotehokkuuden näkökulmasta. Varsinai-

seen markkinointiin, asiakassuhteiden luontiin saati pitkäjänteiseen arvoketjuajatteluun ei ole

sahateollisuuden lähes 200-vuotisessa historiassa pyritty kuin aivan viimeisen kymmenen vuo-

den aikana ja silloinkin vain pintapuoleisesti (Juslin & Neuvonen 1997). Tämä kandidaatintyö

pyrkii omalta osaltaan toimimaan esimerkkinä siitä, miten sahateollisuudessa markkinointia

jollekin spesifille segmentille tai asiakaskunnalle tulee harjoittaa, mitä siinä pitää ottaa huomi-

oon ja mitä ongelmia siinä voi kohdata.

Rajatakseni kandidaatintyötäni koskemaan läheisemmin omaa päivittäistä ansiotyötäni valitsin

sahatavaran markkinointitutkimuksen koskemaan teollisia höyläämöitä. Tämä valinta teki au-

tomaattisesti yleistäviä rajoituksia eli teollisilla höyläämöillä tarkoitetaan tässä työssä ja alalla

yleisesti pohjois- ja länsieurooppalaisia höyläämöitä ja niiden osalta visuaalisia loppukäyttö-

kohteita, koska harvemmin suomalaista sahatavaraa rakennekäyttöön Euroopassa enää menee.

Suurimmat kohdemaat ovat kotimaa, Viro, Saksa, Ranska sekä Hollanti ja näiden maiden teol-

lisille höyläämöille myytävä puutavara on lähes poikkeuksetta kuusta. Näin ollen työ on saha-

tavaran laajassa globaalissa markkinassa tiukasti rajattu.
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Varsinaiset tutkimuskysymykseni ovat:

1. Mitä kirjallisten lähteiden mukaan tulee ottaa huomioon sahatavaran markkinoinnissa

2020-luvulla?

2. Miten tätä voidaan soveltaa erityisesti teollisten höyläämöiden osalta?

Tutkimus tehdään kirjallisuusselvityksenä ja hypoteesina, että suoraa kirjallisuutta aiheeseen

ei löydy. Tästä syystä aihetta on lähestytty asteittain, eli ensin tutkittu millaista markkinointia

yleensä harjoitetaan B2B-liiketoiminnassa, sen jälkeen pyritty kohdentamaan sitä metsäteolli-

suustuotteiden ja erityisesti sahatavaran markkinointiin ja lopuksi millaisia erityispiirteitä ni-

menomaan teollisilla höyläämöillä on.  Rajaus teollisista höyläämöistä tarkoittaa spesifisti poh-

jois- ja länsieurooppalaisia suomalaisen kuusen höylääjiä lopputuotteiden ollessa visuaalisia

käyttökohteita. Visuaalisilla loppukäyttökohteilla tässä työssä tarkoitetaan sisä- ja ulkover-

houspaneeleita, lattialautoja, saunatuotteita sekä erilaisia ns. tee se itse -tuotteita, joita kulut-

taja-asiakkaat rakennustarvikeliikkeessä valikoivat silmämääräisesti.

Kandidaatintyön ensimmäinen vaihe on etsiä riittävän kattavasti kirjallisia relevantteja lähteitä

aiheeseen liittyen eri tietokannoista, jotka on löydetty oleellisia hakusanoja käyttäen. Nämä

kirjalliset lähteet pyritään jaottelemaan yleisiin teollisen b2b-liiketoiminnan markkinointiin

liittyviin lähteisiin, varsinaisesti metsäteollisuustuotteiden ja sahateollisuuden markkinointiin

liittyviin lähteisiin, ja mieluiten spesifisti juuri aiheeni kaltaisten loppukäyttökohteiden tai seg-

menttien markkinointiin. Näistä relevanteista lähteistä pyrin toisessa vaiheessa löytämään työni

ja tutkimuskysymysteni kannalta oleellisimmat asiat ja vastaamaan niillä, miten sahatavaran

markkinointia teollisille höyläämöille pitäisi harjoittaa.
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2 B2B-markkinointi

Yrityksiltä yrityksille (business-to-business, B-to-B, B2B) tapahtuva tuotteiden tai palveluiden

myynti ja markkinointi eroaa monilta osin yrityksiltä kuluttajille (business-to-consumer, B2C)

suuntautuvasta myynnistä ja markkinoinnista, vaikka myytävät tuotteet ja palvelut voivatkin

olla samoja. B2B-markkinoinnin eli teollisuusmarkkinoinnin tärkein tekijä on ostajien ammat-

tilaisuus ja ostoprosessin kompleksisuus sekä useissa tapauksissa pitkäkestoisuus. Markkinoin-

nin kannalta oleellisin asia on tunnistaa kohderyhmä. (Kananen 2018).

B2B-markkinointia on tärkeää tutkia kasvavassa määrin. Ensinnäkin sen merkitys maailman-

taloudelle on erittäin suuri ja kasvava. Wierseman (2013) artikkelin mukaan B2B-liiketoiminta

vastaa jo noin puolta Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. Toisekseen sitä on tutkittu merkit-

tävästi vähemmän kuin B2C-liiketoimintaa. Syy tähän on mitä todennäköisimmin kompleksi-

suus ja yleistysten tekemisen vaikeus, koska B2B-liiketoiminnan diversiteetti on niin monin-

kertaisesti suurempi. B2B-markkinointi on myös merkittävästi uudempi tieteenala ja siinä on

paljon vielä tutkittavaa ja löydettävää, kun taas perinteisestä B2C-markkinoinnista on vaikea

löytää uutta. (Wiersema 2013).

2.1 B2B- ja B2C-markkinoinnin erot

Collins (2015) kirjoittaa artikkelissaan yllättyneensä ensimmäisessä työpaikassaan, kuinka eri-

laista teollisuustrukkien markkinointi oli siitä markkinoinnista, mitä hänelle oli yliopistossa

opetettu. Hän listaa kuluttaja- ja teollisuusmarkkinoinnin erot:

· Tuotteiden kompleksisuus

Teollisuustuotteiden myynti ja markkinointi vaatii syvää teknistä tuotetuntemusta.

Tuotteen kompleksisuus pitää ottaa huomioon markkinointisuunnitelmaa tehdessä.

· Ammattimaiset ostajat

Teollisuusmarkkinoinnissa ostajat ovat useimmiten asiansa osaavia ja tuntevat ostetta-

vat tuotteet erinomaisesti. He tekevät vertailuja eri myyjien tuotteista, palveluista ja

kaupan ehdoista usein pitkällä aikavälillä ja useiden eri alojen asiantuntijoiden voi-

min. Hankinnat saatetaan hyväksyttää ylimmässä johdossa.
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· Tarjouskierrokset

Teollisuuskaupassa harvoin on listahintoja, vaan kauppaa käydään tarjoamalla ja tar-

jouksista neuvottelemalla. Nykyisin tarjouksiin ja neuvottelupöytiin pyritään tuomaan

pelkkien hintojen ja tuoteominaisuuksien lisäksi erilaisia lisäarvopalveluita kuten esi-

merkiksi huoltosopimuksia, konsultaatiota ja varaosia.

· Mainostaminen ja promootio

Teollisuudessa mainostaminen eri kanavissa, messut ja muu promootio harvoin johtaa

suoraan kaupantekoon kuten kuluttajien ostokäyttäytymisessä vaan toimii useimmiten

vain porttina neuvottelun ja kaupankäynnin aloittamiselle.

· Markkinainformaatio

Kuluttajien käyttäytymisestä ja ostopreferensseistä on valtavasti yksinkertaistettua tie-

toa. Jokainen teollisuuden ala sen sijaan on oma nichensä ja useimmiten ostajien käyt-

täytyminen ja ostopreferenssit ovat myytävästä tuotteesta tai palvelusta riippuvaisia.

Näin ollen markkinainformaatioon harvoin oikea kanava on Google, vaan myyjän on

itse etsittävä tietoa ja analysoitava sitä.

· Markkinatutkimus

Markkinainformaatiota ei teollisuuskaupassa pysty keräämään laajoilla kyselyillä ja

haastatteluilla vaan markkinainformaation kerääminen on useimmiten hyvin spesifiä,

henkilökohtaista ja vaatii ajan ja vaivan lisäksi myös tutkimuksen tekijältä yksityiskoh-

taista tietoa alasta, tuotteista ja asiakkaan liiketoiminnasta.

· Tuotevalikoima

Teollisuuskaupassa markkinointi on aina kohdennettava myytävän tuotteen tai palvelun

mukaisesti. Pelkkä brändääminen tai muu myynninedistäminen harvoin riittää sellaise-

naan, vaan markkinointistrategia on kohdennettava myytävän tuotteen tai palvelun mu-

kaiseksi ja mieluiten määritellylle kohderyhmälle. (Collins 2015).

2.2 Asiakkaana yritykset

Taloustieteen nobelisti Milton Friedman kirjoitti artikkelissaan New York Times -aikakausleh-

dessä vuonna 1970 yritysten ainoan tehtävän olevan tuottaa voittoa omistajilleen, kunhan se

tapahtuu laillisesti ja eettisesti (Schwartz & Saiia 2013). Näin ollen yritysasiakkaiden ostokri-

teerit on aina lähtökohtaisesti oletettava taloudellisiksi, jossa pääajurit ovat miten he saavat

oman tuotantonsa mahdollisimman tehokkaaksi ja edulliseksi (Kananen 2018). Hajdikhani &
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LaPlaca (2013) määrittelevät myyjäyrityksen ja ostajayrityksen suhteen rakentumisen tärkeim-

miksi kriteereiksi organisaatioiden samankaltaisuuden, teknologiatason yhteneväisyyden, ta-

loudellisen vahvuuden ja stabiiliuden sekä operatiivisen strategian olemisen linjassa.

Alan oppikirjojen mukaan tyypillisin ero kuluttajan ja yhtiölleen hankintaa suorittavan henki-

lön välillä on, että yhtiönsä puolesta hankintaa tekevä ostaja pohjaa päätöksentekonsa tunteel-

listen (emotionaalisten) tekijöiden sijasta järkiperäisiin (rationaalisiin) asioihin. Lisäksi on

huomioitava, että yleensä yritysten tekemistä ostopäätöksistä ei vastaa vain yksi henkilö, vaan

päätöksenteko etenee portaittain. Useimmiten prosessiin vaikuttavien henkilöiden määrä on

sitä suurempi, mitä suuremmasta tai merkittävästä hankinnasta on kyse. B2B-markkinoinnin

lähtökohta on olettamus, että toisin kuin kuluttaja, asiakasyritys toimii rationaalisesti. Se myös

noudattaa jotain ennalta määritettyä strategiaa, se maksimoi aina voittoaan ja sillä on kilpaili-

joita. Lisäksi pitää olettaa, että kun asiakkaana on yritys, sillä on aina kaikki olemassa oleva

tieto saavutettavissa. (Hadjikhani & LaPlaca 2013; von Hertzen 2006).

Teollisuusmarkkinoinnissa oleellista on havaita asiakasyrityksen eri osastojen erilaiset tarpeet.

Useimmiten asiakasyrityksessä ostoprosessia hallinnoi joku muu henkilö kuin tuotetta tai pal-

velua aktuaalisesti käyttävä taho. Isojen yritysten kohdalla myös päätöksenteko voi olla toi-

sessa osassa organisaatiota kuin varsinainen ostoprosessi. Tai ainakin ylin johto on määrittänyt

ostotoiminnalle jonkinlaiset kriteerit ja ehkä hankinta- tai osto-organisaatiolle on muodostettu

ostotoimintaan liittyvät tulospalkkio- tai muut tavoitteet. Lisäksi ylimmän johdon, ostajan,

tuotteen tai palvelun käyttäjän lisäksi asiakasyrityksessä voi toimia erilaisia asiantuntijoita,

jotka antavat oman panoksensa ostotapahtumaan. Näistä esimerkkinä voivat olla tekniset asi-

antuntijat ja controllerit. Markkinoinnissa tärkeintä on kohdentaa oikeanlaiset panokset oike-

aan osaan asiakasyrityksen organisaatiota. (Kananen 2018).

2.3 Kaiken takana on kuitenkin henkilö

B2B-markkinointi on perinteisesti keskittynyt kontaktien tavoittamiseen, henkilökohtaisten

suhteiden muodostamiseen ja niiden ylläpitoon. Tämä on b2b-liiketoiminnassa tärkeintä 2020-

luvullakin. Pervilän (2015) blogissa Massachusetts Convention Center Authorityn it-johtaja

Tchad Rogers kuvaa pitävänsä merkittävimpänä asiana ostopäätöksessään myyjän reagoimista

todella vaikeisiin kysymyksiin. Millaisia hänen ilmeensä, eleensä ja ruumiinkielensä ovat.

Käyttäytymistieteellä olisi erittäin paljon annettavaa B2B-markkinointiin ja sen merkitystä on
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liikaa vähätelty. Usein B2B-markkinoinnissa myyjä ja myyjän kilpailijat sekä asiakas ja asiak-

kaan kilpailijat muodostavat oman alansa piirin, jossa ihmisiä sitovat toisiinsa teknologisten ja

taloudellisten syiden lisäksi myös sosiaaliset syyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ver-

kostoon kuuluminen olisi myyjälle itseisarvo sinänsä, vaan markkinoijan pitää aktiivisesti huo-

lehtia saavuttavansa verkostoon kuulumisesta etua suhteessa kilpailijoihinsa. Tämä tapahtuu

parhaiten ymmärtämällä yksittäisten ihmisten käyttäytymistä. Hadjikhani & LaPlaca (2013)

korostavat kuitenkin kuinka käyttäytymistieteen vaikutus B2B-markkinointiin on hyvin kult-

tuurisidonnaista. Tutkimusten mukaan esimerkiksi Saksassa taloudelliset asiat vaikuttavat

edelleen merkittävästi voimakkaammin B2B-ostajan ajatteluun suhteessa henkilökohtaisiin

suhteisiin kuin verrokkimaassa Yhdysvalloissa. Williams (2019) pitää henkilöön kohdistu-

vassa markkinoinnissa oleellisena erityisesti asiakasyrityksen kohdehenkilön iän. Kokeneem-

mat ostajat saattavat olla vielä kiinnostuneita painetuista esitteistä ja niissä olevista teknisistä

ominaisuuksista, mutta usein uudempi sukupolvi tarvitsee esimerkiksi audiovisuaalisen viih-

dyttävän videoesityksen, jotta se omaksuisi nämä tekniset ominaisuudet yksityiskohtineen.

(Hadjikhani & LaPlaca 2013; Williams 2019).

2.4 Digitalisaatio B2B-markkinoinnissa

Henkilökeskeisyyteen liittyvät käytänteet alkavat muuttua b2b-liiketoiminnassa uuden suku-

polven astuessa asiakasyritysten osto-organisaatioihin. Uudelle sukupolvelle digitaalisuus ja

verkon hyödyntäminen ovat arkipäivää ja näin heidän vasteensa digimarkkinoinnille on oleel-

lisesti herkempi (Kananen 2018). Pervilän (2015) mukaan nuoremman sukupolven ammatti-

laiset tulevat ostokäyttäytymisellään viemään b2b-markkinointia lähemmäksi b2c-markkinoin-

tia. Nuoret ostohenkilöt ovat entistä halukkaampia käyttämään sähköistä viestintää tapaamisten

ja puheyhteyden sijaan ja he kysyvät aktiivisesti suosituksia kollegoilta ja muilta tutuilta. Huo-

mioitavaa on, että usein ennen ostopäätöstä haetaan internetistä myös myyvän yrityksen nimi

eri keskustelupalstoilta ja mahdolliset negatiiviset maininnat niissä ovat erittäin vahingollisia.

Pervilän (2015) blogissa siteerataan IBM:n teettämää tutkimusta, jossa 69 % nuoremman su-

kupolven ostajista haluaa kohdata myyjän edelleen kasvotusten, mutta tismalleen yhtä suuri

osuus haluaa pitää pääasiallisena viestintäkanavana sähköpostia ja puhelinta.

Wierseman (2013) artikkelissa siteerataan markkinointijohtajaa, joka kuvaa haulikolla ammu-

tun massamarkkinoinnin ja yleisille messuille osallistumisen olevan tiensä päässä. Hänen mu-

kaansa teollisuusmarkkinoinnissa tärkeintä on nykypäivänä kohdennettu digitaalinen viestintä.

Swani et al. (2014) muistuttavat sosiaalisen median tärkeydestä, kunhan vain ymmärretään
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kuinka erilaista sen pitää olla verrattuna B2C-markkinointiin. Tärkeintä digitaalisessa markki-

noinnissa on tehdä strategia ja toteuttaa sitä. Päättää kehen halutaan vaikuttaa, millä tavalla ja

millä viestillä. Tämä on tehokkuuden kannalta erittäin oleellista ettei päädytä vain täyttämään

sosiaalista mediaa irrallisilla markkinointiviesteillä. (Swani et al. 2014).

Esimerkkinä onnistuneesta somekampanjasta metsäteollisuudessa toimii vuosia sitten alkanut

ja edelleen päällä oleva Metsä Woodin Plan B -kampanja, joka on arkkitehdeille ja suunnitte-

lijoille kohdennettu, mutta näyttävyydestään johtuen vaikuttaa kaikkiin rakentamisesta ja kau-

niista rakennuksista kiinnostuneisiin. Plan B sisältää monia eri tasoja arkkitehtikilpailuista fyy-

sisiin referenssikohteisiin, mutta sen ydin on esitellä maailmalle miten ikonisesti tunnetut ra-

kennukset (mm. New Yorkin Empire State Building, Berliinin Valtiopäivärakennus ja Rooman

Colosseum) voitaisiin nykypäivänä rakentaa puusta turvallisesti, tehokkaasti ja kustannuksia

säästäen.  Kaikki mainitut kohteet on arkkitehti piirtänyt ja rakennesuunnittelija mitoittanut

aivan kuten rakennukset oikeasti rakennettaisiin puusta ja markkinointimateriaali sisältää nämä

piirustukset, laskelmat ja videot suunnitteluprosessista. Kampanjan nimi Plan B herättääkin

kohdehenkilön ajatuksen pohtimaan ”mitäs jos” kaikki olisikin rakennettu puusta. Tai vielä

paremmin kysymään itseltä ja toisilta ”miksi ei”. Nerokkainta markkinointikampanjassa oli

Metsä Woodin työntekijöiden valjastaminen jakamaan Plan B -materiaalia eri sosiaalisen me-

dian kanavissa. Ensimmäisenä kampanjavuotena työntekijöillä oli kilpailu, jossa pisteitä jaet-

tiin linkkien ja videoiden jakamisen lisäksi verkoston jäsenten eteenpäin jakamisesta sekä ”tyk-

käämisestä”. Eniten pisteitä keränneet palkittiin hyvin palkinnoin. (Metsä Wood 2018).

Sosiaalisen median B2B-markkinoinnin kulmakivi on kiinnostuksen herättäminen. Ensivai-

heessa tärkeintä on haluttujen henkilöiden klikkaukset markkinointimateriaaliin, vasta toisessa

vaiheessa varsinaisen materiaalin sisältö. Yhtenä erinomaisena työkaluna Plan B -kampanjassa

toimivat nerokkaasti valitut aihetunnisteet, esim. #planb, #iconicbuildingsremade ja #cityabo-

vethecity (Metsä Wood 2018). Aihetunnisteet ovatkin hyvä esimerkki ns. AIDA-mallin ensim-

mäisestä askeleesta, eli huomion herättämisestä (Attention). Mikäli asiakas klikkaa aihetunnis-

tetta ja päätyy sen jälkeen halutulle verkkosivulle, ollaan siirrytty AIDA-mallin seuraavaan

askeleeseen eli kiinnostuksen herättämiseen (Interest). Verkkosivuston sisältö määrittää kol-

mannen askeleen eli halun herättämisen (Desire) onnistumisen. Sisällössä on oltava sellaista

tietoa sellaisessa muodossa, että asiakas haluaa ottaa mallin neljännen askeleen eli tekee jotain
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ostotapahtuman toteutumiseksi (Action). Useimmiten tämä tarkoittaa fyysiseen myyntiin yh-

teyden ottamista tai sitten suoraan tilauksen tekemistä verkossa. (Kotler et al. 2012; Swani et

al. 2014).
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3 Markkinointi metsäteollisuudessa

Metsäteollisuustuotteiden markkinointi on kokenut pitkän ja monivaiheisen evoluution viimei-

sen sadan vuoden aikana. Historian alussa kysyntää oli enemmän kuin raaka-ainerajoittunutta

tarjontaa, joten tarvetta lisämarkkinoiden saavuttamiselle ei ollut. Tuotantoa tehostettiin ja

raaka-ainetta hankittiin kunnes kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa ja aina aika ajoin tarjonta

jopa saattoi ylittää kysynnän. Tällöin metsäteollisuudessa alettiin siirtyä tuotanto-orientoitu-

neisuudesta markkinaorientoituneisuuteen. Viimeisin evoluution vaihe metsäteollisuustuottei-

den markkinoinnissa on ns. ympäristömarkkinointi eli fossiilisten polttoaineiden ja muovin

käytön vähentämisen, hiilinielun sekä muiden ympäristöasioiden täysimääräinen hyödyntämi-

nen markkinoinnissa. (Hansen & Juslin 2018).

3.1 Markkinaorientoituneisuus

Markkinoinnin perusteet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä kohti laajempaa näkemystä

liiketoiminnasta varsinaisen markkinointitekemisen sijaan. Kotlerin 4P:tä (product, price,

place and promotion) kuvaavat nyky-ymmärryksen mukaan enemmänkin miten yritys haluaa

liiketoimintaansa tehdä, kuin pelkästään sitä, miten yritys haluaa asiakkaihinsa vaikuttaa. Tär-

keintä markkinoinnin integroimisessa kaikkeen liiketoimintaan on syvä tuntemus asiakkaan

liiketoiminnasta, tarpeista, tottumuksista ja intohimoista. Tämän tuntemuksen tavoittelu on en-

simmäinen askel kohti markkinaorientoituneisuutta. (Kotler et al. 2012).

Jotta metsäteollisuusyritys voi kutsua itseään markkinaorientoituneeksi, sen pitää ymmärtää

sen koskevan kaikkea yrityksen tekemistä kaikilla tasoilla ja markkinoinnin pitää johtaa koko

liiketoiminnan suunnittelua. Hansen & Juslin (2018) listaavat miten markkinaorientoituneisuus

näkyvät koko yrityksen toiminnassa:

· Tuote mielletään ratkaisuksi asiakkaan ongelmaan.

· Asiakkaat valitaan ja tarjotaan oikeat tuotteet valituille asiakkaille. Ei kaikille kaikkea.

· Markkinatuntemus pitää olla korkealla tasolla valituilla markkina-alueilla.

· Osaaminen oikein kohdennettua: markkinatutkimukseen, asiakassuhteiden ylläpitoon

ja itse markkinointiin.

· Henkilöstö ymmärtää heidän ja yrityksen olevan olemassa asiakkaita varten.

· IT-järjestelmät kunnossa asiakas- ja markkinainfon keräämiseen ja analysointiin.

· Suunnittelu asiansa osaava ja kykenevä huolehtimaan oikea-aikaisista toimituksista.
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· Markkinointikanavat nykyaikaisella tasolla ja mahdollistavat informaation välittä-

misen tehokkaasti myyjän ja ostajan välillä molempiin suuntiin.

(Hansen & Juslin 2018).

Yksi markkinaorientoituneisuuden tärkeimmistä määritelmistä on markkinoinnin rooli yrityk-

sessä. Nähdäänkö se vain kustannuseränä mainonnan, messujen ym. promootion muodossa vai

onko se integroituneena luonnolliseksi osaksi kaikkeen yrityksen toimintaan. Usein totuus on

toki jossain välimaastossa. Joka tapauksessa lukuisat tutkimukset osoittavat kuinka markki-

noinnin vahva yhteistyö sekä tuotannon että tuotekehityksen kanssa näkyy positiivisesti yhtiön

tuloksessa. Tämä on tärkeää erityisesti metsäteollisuudessa, jossa perinteisesti tuotanto ja

myynti sekä markkinointi on pidetty erillään. Eriytymistä usein lisää tuotannon sijoittuminen

maakuntiin ja myynnin sekä markkinoinnin isompiin kaupunkeihin.

3.2 Ympäristömarkkinointi

Hansen & Juslin (2018) kirjoittavat metsäteollisuuden ympäristömarkkinoinnin kehittyneen

teemoissaan eri vuosikymmeninä. Uutena vuosikymmenenä on aina tullut uusi teema ja vanhat

ovat luonnollisesti säilyneet kilpailutekijöinä taustalla.

· 1970-luku: päästöt ilmakehään ja vesistöihin

· 1980-luku: kierrättäminen ja kloorivalkaisu

· 1990-luku: kestävä metsätalous ja metsien sertifiointi

· 2000-luku: ilmaston muutos ja metsäteollisuustuotteiden merkitys hiilinieluina

Koska puu on uusiutuva luonnon materiaali, erityisesti sahatavara on ylivertainen ympäristö-

jalanjäljessään verrattuna kilpaileviin materiaaleihin, kuten teräkseen ja muoviin. Tietoa val-

mistusprosessin energiakulutuksesta on käytetty markkinoinnissa jo pitkään, mutta se on vain

yksi osa tuotteen koko elinkaaren ympäristöjalanjäljessä. Koko elinkaaren ympäristöjalanjäljen

määrittämisen työkalut kehittyvät kovaa vauhtia kokoajan. Sahateollisuuden markkinoinnin on

tärkeää hyödyntää tämä ylivertaisuus täysimääräisesti. (Hansen & Juslin 2018).
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Hansen & Juslinin (2018) oppikirjassa on erinomainen kymmenen kysymyksen lista, jotka

kaikkien asiakkaiden tulee metsäteollisuustuotteiden valmistajalta kysyä. Nämä toimivat myös

toisinpäin eli metsäteollisuusyritykselle hyvänä tarkistuslistana ovatko omat vastaukset kysy-

myksiin kunnossa.

1. Mikä on metsäteollisuustuotteiden alkuperä?

2. Onko tuoteinformaatio selkeää ja luotettavaa?

3. Ovatko tuotteet tuotettu laillisesti?

4. Ovatko metsät hoidettu kestävästi?

5. Ovatko erityishuomiota vaativat kohteet ja ekosysteemit asianmukaisesti suojeltu?

6. Ovatko ilmastoasiat otettu huomioon ja pyritty fossiilivapaaseen tuotantoon?

7. Ovatko asianmukaiset ympäristöseurannat käytössä?

8. Onko kierrätyskuitua käytetty? (ei koske sahatavaraa)

9. Ovatko resurssit tehokkaassa ja oikeassa käytössä?

10. Ovatko paikallisten ihmisten ja alkuperäiskansojen oikeudet otettu huomioon?

(Hansen & Juslin 2018).
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4 Sahatavaran markkinointi

Han & Hansen (2017) tutkivat 20 yhdysvaltalaista yksityistä sahateollisuusyritystä markki-

noinnin tiimoilta. Heidän havaintojensa mukaan yritykset ovat merkittävästi edenneet kohti

markkinaorientoituneisuutta, mutta työtä on paljon jäljellä. Yleisin virhe yritysten lähtökoh-

dassa on myynnin ja markkinoinnin sekoittaminen. Tämä kävi hyvin ilmi haastatteluissa, joissa

mm. eräs Vice President of Marketing ilmoitti toimenkuvansa olevan sahatavaran myynnin.

Toinen selkein esimerkki markkinoinnin ymmärtämättömyydestä on pitää markkinointia syno-

nyyminä promootiolle eli mainostamiselle, esitteiden tekemiselle, messuilla esiintymiselle

yms.  (Han & Hansen 2017).

Hansen & Juslin (2018) kiteyttävät sahateollisuuden markkinaorientoituneisuuden:

· Tuotanto-orientoitunut yritys tuottaa ja myy sahatavaraa

· Markkinaorientoitunut yritys palvelee rakennuspuusepänteollisuuden, höyläämöiden

ja jakelijoiden tarpeita laadukkailla raaka-aineilla.

4.1 Sahateollisuuden erityispiirteet markkinoinnin näkökulmasta

Sahateollisuus on pitkään ollut erittäin kilpailtua liiketoimintaa, jossa tuotetta erilaistamisella

ei ole ollut saavutettavissa merkittävää kilpailuetua. Näin ollen sahatavaran myynnissä on aina

pärjätty parhaiten perinteisellä myyntityöllä eli kirjeiden ja sähköpostien kirjoittamisella, pu-

helinsoitoilla, asiakastapaamisilla ja näytteiden sekä esitteiden lähettämisellä. Suurin osa Han

& Hansenin (2017) tutkimista yrityksistä edelleen pitävät optimaalisimpana sahatavaran myyn-

tinä sitä, että mennään asiakasyrityksen tehtaalle, kätellään, tutustutaan, käydään tehdaskier-

roksella, kysytään millaista sahatavaraa he tarvitsevat, mennään lounaalle tai illalliselle, ja aloi-

tetaan prosessi henkilökohtaisen suhteen muodostamiseksi. Tämä on johtanut henkilökohtais-

ten suhteiden tärkeyden ylikorostumiseen sahatavaran myynnissä ja markkinoinnissa. (Han &

Hansen 2017).

Brändäystä sahateollisuudessa on harjoitettu jo yli sata vuotta. Jokaiseen tuotettuun sahatava-

rakappaleeseen on tuottava yritys leimannut laivausmerkkinsä eli yksilöllisen tunnisteen, josta

asiakkaat ovat voineet tuottaneen sahan tunnistaa useimmiten vielä höyläyksenkin jälkeen.

Suomalaiset ovat olleet tässä aallon harjalla ja monia perinteisiä kymmeniä vuosia vanhoja

laivausmerkkejä tunnetaan ympäri maailmaa, kuten mm. Aunus, Botnia Wood, Ursus, Fennia

ja monia muita.
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Kuva 1. Metsä Fibre Oy:n sahatavaran laivausmerkit (Metsä Fibre Oy, 2019).

Toinen sahateollisuuden brändäyksen ikoneista on sahatavaran väliaikaiseen sääsuojaukseen

tarkoitettu muovikääre tai muovihuppu. Varsinkin viimeisen 20 vuoden aikana on ollut selke-

ästi havaittavissa, että yhtiöt panostavat muovien ulkoasuun erittäin paljon. Tämä on erittäin

tervetullutta ja useimmiten niissä korostetaan oikeita asioita, kuten suomalaisuutta, pohjois-

uutta, puhtautta, sertifiointia ja joidenkin yhtiöiden osalta jopa joulupukkia tai revontulia. Brän-

däyksessä oleellisinta on päättää mitä halutaan yrityksestä viestiä, millä tavalla, miten viestiä

ylläpidetään ja miten sitä kehitetään (Han & Hansen 2017). Tämä olisi syytä pitää mielessä

sekä laivausmerkkien että paketointimateriaalin kehittämisessä. Viestin pitää tukea yrityksen

muuta strategiaa, olla johdonmukainen ja olla kehitettävissä ja paranneltavissa. Liian usein nä-

kyy sinänsä ihan hienoa brändäystä, mutta josta kuitenkin punainen lanka puuttuu.
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Kuva 2. Westaksen sahatavarapaketteja muovikääreissä (Westas Group Oy 2020).

Yhtenä selkeimpänä sahateollisuuden erityispiirteenä markkinoinnin näkökulmasta on hinnoit-

telun ja hintakeskustelun ylikorostuminen. Sahatavaran hinta on asia, mistä monet ihmiset ovat

kiinnostuneita joko metsäomistuksen, talon rakentamisen tai remontoimisen vuoksi, mutta

myös koska se on historiallisesti ollut niin epävakaa ja vaihteleva, se on mielenkiintoinen aihe

jo itsestäänkin. Luonnollisesti hinnan rooli on erittäin merkittävä sahatavaran markkinoinnissa

myös siksi, koska pienetkin vaihtelut siinä merkitsevät isoa taloudellista vaikutusta niin sen

myyjälle kuin ostajallekin, johtuen isoista määristä ja sahatavaran hinnan erittäin isosta osuu-

desta kummankin osapuolen liikevaihtoon. (Han & Hansen 2017).

Sahatavaran hinnoitteluun ja myymiseen erittäin suuresti vaikuttaa raaka-aineen eli tukin mark-

kinatilanne, saatavuus ja hinnoittelu. Tämä on myöskin luonnollista sen yhteiskunnallisen ja

yleisen kiinnostavuuden vuoksi. Hintakeskustelut, -spekulaatiot, ja niiden suuri vaikutus saha-

tavaran myyntiin pitää ottaa huomioon markkinoinnissa. Paras tapa on synnyttää ostajan ja

myyjän keskinäinen luottamus siitä että nimenomaan he käyvät kauppaa oikealla markkinahin-

nalla mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Ei välttämättä pyritä puolin ja toisin optimoimaan

hinnan piikkejä tai laaksoja, vaan pyritään yhteisin tavoittein tasaamaan hinnan vaihteluita niin,

että molempien liiketoiminta on helpommin ennustettavissa. Mikäli sahatavaran tuottaja on

tässä aktiivinen, useimmiten asiakas palkitsee sen pitkäjänteisemmällä kauppasuhteella.

(Oloffson & McCluskey 2013).
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4.2 Raaka-aineen / komponentin / puolivalmisteen markkinointi

Sahateollisuuden perinteinen tuotanto-orientoituneisuus kumpuaa ajatuksesta, että tuote on jo-

tenkin vähäpätöinen puolivalmiste ja raaka-aine. Sinänsä se on luonnollista, koska kuluttajan

koetaan olevan niin kaukana, mutta erittäin tärkeää on muistaa niiden omien asiakkaiden pitä-

vän juuri sitä kyseistä tuotetta heidän liiketoimintansa tärkeimpänä raaka-aineena. Sahateolli-

suusyritykset esittelevät usein kalvoissaan kuinka tukki on 80 % liikevaihdosta, mutta pitäisi

muistaa että asia on tismalleen samoin sahatavaraa käyttävällä teollisuudella. Teolliselle höy-

läämölle sahatavara on myöskin 80 % liikevaihdosta.

Raaka-aineen markkinoinnissa tärkeintä on ymmärtää sen merkitys asiakkaalle. Mitkä ovat ne

attribuutit, joista asiakas on valmis maksamaan ja onko varsinaiseen tuotteeseen linkitettävissä

jotain lisäarvoa tuottavia palveluita. Yksi erityisesti sahateollisuudessa usein unohdettu lisäar-

vopalvelu on sellu- ja paperiteollisuudessa hyvin yleinen tekninen asiakaspalvelu. Teknisen

asiakaspalvelun keskeisin rooli on toimia linkkinä myyvän yrityksen ja ostavan yrityksen tuo-

tanto-organisaatioiden välillä. Teknistä asiakaspalvelua ei saa mieltää vain ja ainoastaan jon-

kun koneen myyjän ja sitä käyttävän asiakkaan välille, vaan se on erittäin hyvin sovellettavissa

myös raaka-aineen tai puolivalmisteen ja sen käyttäjän välille. Tärkeintä on kuitenkin se, että

asiakas kykenee käyttämään ostamaansa tuotetta mahdollisimman suurella arvolla. Teknistä

asiakaspalvelua tarjotessa tärkeintä on ymmärtää sen kohderyhmän olevan asiakasyrityksen

laatu- ja tuotantoihmiset, ei ostajat tai johtajat (Han & Hansen 2017; Metzger et al. 2014).

4.3 Arvoketjuajattelu

Hadjikhanin & LaPlacan (2013) artikkelissa korostetaan B2B-liiketoiminnan suhteiden olevan

aina taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden summa. Tätä tulisi erityisesti korostaa sahatavaran

kaltaisessa liiketoiminnassa, jossa jatkumo tuottaja – tukkuri – vähittäismyynti pitää nähdä yh-

tenä ketjuna, jota kehitetään niin liiketaloudellisesti kuin sosiaalisissa suhteissakin. Vastaava

arvoketju ja markkinointilogiikka on myös tuottaja – jalostaja (esim. teollinen höyläämö) –

myyntikanava. Arvoketjuajattelun tärkein askel on ymmärtää lisätä Kotlerin 4P:hen (product,

price, place, promotion) viides ulottuvuus, palvelu. (Hadjikhani & LaPlaca 2013; Han & Han-

sen 2017).
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Palvelun parantamiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi oleellisinta on ymmärtää oma paikka arvo-

ketjussa. Sahayrityksellä suhteessa teolliseen höyläämöön se on toimia ylivoimaisesti merkit-

tävimmän raaka-aineen ja kustannuserän tuottajana ja toimittajana. Tällöin luonnollisesti tär-

keimmät kriteerit onnistumiselle ovat tuotteen saatavuus (kaupan käynnin helppous), vastaa-

minen asiakkaan tarpeisiin (laatu) ja oikea-aikaiset toimitukset. Kaikki palveluaspektit voidaan

kietoa näiden kolmen kriteerin ympärille. (Hugosson &McCluskey 2013).

Yksi tärkeä näkökulma arvoketjuajatteluun on pohtia onko arvoketjussa turhia osapuolia, jotka

eivät tuota kustannuksiaan enemmän lisäarvoa. Sahatavaran myynnissä tämä ei ole täysin har-

vinaistakaan, koska perinteisesti varsinkin vientikaupassa on toiminut erinäisiä agentteja, maa-

hantuojia, tukkureita ja jakelijoita. Best et al. (2002) havaitsi sahatavara-asiakkaita tutkiessaan,

että 79 % asiakkaista haluavat mieluiten toimia suoraan sahayrityksen kanssa sahatavaraa os-

taessaan. Mikäli agentti tai maahantuoja ottaa kaupan käynnistä muutaman prosentin komis-

sion, on syytä kysyä millä agentin toiminnalla tai palvelulla tämän komission kustannus kate-

taan.

4.4 Kulttuuritekijät

Sahatavara on liikevaihdoltaan Suomen kuudenneksi suurin tavaravientiartikkeli (Taulukko 1.

Sahateollisuus ry.) ja näin ollen markkinoinnin tulee olla erittäin kansainvälistä. Kulttuuriteki-

jöiden huomioon ottaminen on oleellisen tärkeää, koska harva teollisuuden ala Suomessa myy

laajamittaisesti niin moniin eri kulttuureihin tuotteitaan kuin sahateollisuus.
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Taulukko 1. Suomen suurimmat vientituotteet 2018 – 2019, milj. euroa (Sahateollisuus ry.)

Taulukosta 2. (Sahateollisuus ry.) on nähtävissä 20 suurimman sahatavaran vientimaan jou-

kossa olevan perinteisten eurooppalaisten isojen vientimaiden Saksan, Iso-Britannian ja Rans-

kan lisäksi merkittävästi erilaisemman kulttuurin maita kuten mm. Aasian merkittävät teolli-

suusmaat Japani, Kiina ja Etelä-Korea. Huomattavaa on myös merkittävän osuuden viennistä

suuntautuvan muusta suomalaisesta vientiteollisuudesta poikkeavasti arabikulttuurin maihin,

kuten esimerkiksi Egyptiin, Algeriaan, Marokkoon, Saudi-Arabiaan ja Tunisiaan. Näiden mai-

den kulttuurien nyanssien ymmärtämisen lisäksi sahatavaran markkinoijan on myös otettava

huomioon mm. Israelin erityispiirteet.

Hadjikhani & LaPlaca (2013) korostavat erityisesti aasialaisen ja lähi-idän kulttuurin painottu-

van henkilökohtaisten suhteiden luomiseen ja syventämiseen. Tämä on erityisen tärkeää ison

liikevaihdon sahatavarakaupassa, jossa markkinoijan tulee luoda asiakkaisiin luottamukselliset

suhteet ystävyystasolle.



21

Taulukko 2. Sahatavaran 20 suurinta vientimaata 2018, milj. euroa (Sahateollisuus ry.)

Eri kulttuuritekijöiden vaikutusta sinänsä on tämän kandidaattityön puitteissa tarpeetonta ana-

lysoida, mutta tärkeintä on ymmärtää niiden olemassaolo sekä se, että useimmiten niiden vää-

rällä huomioimisella tai huomaamatta jättämisellä voidaan tehdä suurta vahinkoa. Pitää muis-

taa, että asiakkaan kokema arvo = ydinarvo + lisäarvo, jossa ”pehmeiden arvojen” lisäarvo voi

hyvinkin olla myös negatiivinen (Hugosson & McCluskey 2013).

4.5 Digitalisaatio sahatavaran markkinoinnissa

Perinteinen digitaalinen B2B-markkinointi on kohdistunut tuotetiedon antamiseen verkkosivu-

jen ja videoiden muodossa (Swani et al. 2014). Vaikka tämä onkin toki edelleen tärkeää, saha-

tavaran osalta erityisesti 2020-luvulla on tehtävä jotain aivan muuta. Verkkosivuilla sahatava-

ran tuoteominaisuuksien esittelyn sijaan markkinoinnissa on erottauduttava muunlaisen tiedon

antamisella. Ritter & Pedersen (2020) pitävät tärkeänä erottaa jo olemassa olevan tiedon kään-

tämisen digitaaliseen muotoon todellisesta digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Esimerk-

keinä todellisen kilpailuedun antavista tiedoista ja palveluista toimivat puun alkuperän mah-

dollisimman tarkka tieto (ainakin maakunta-, mutta mieluiten paikkakunta- ja jopa leimikko-

taso) ja tarkka toimituksen seuranta sahalta toimituskohteeseen. Ehkä joku päivä nämä kaikki

voidaan yhdistää yhdeksi ja samaksi seurannaksi, jossa asiakas pystyy näkemään tilauksensa

statuksen aivan tukin korjuusta, varastoinnista, kuljetuksesta ja sahan tuotantoprosessin eri vai-

heista lähtien.
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Eräänlaista tiedon antamista on myös sahatavaran verkkokauppa, jota muutamat sahateolli-

suusyritykset Suomessa ovat jo vaihtelevalla menestyksellä harjoitelleet. Luonnollisesti verk-

kokaupan tärkeimmät tarjottavat tiedot ovat saatavilla olevan sahatavaran määrä, hinta ja toi-

mitusaika. Sahatavaran verkkokaupan yksi suurimmista haasteista on hinnoittelu, koska yh-

teistä universaalia sahatavaran hintaa tai edes hinnoitteluperustetta ei ole olemassakaan ja

koska hintaan vaikuttaa niin monet eri asiat, kuten esimerkiksi tavaran laatu ja muut ominai-

suudet, maksuehto, logistiikka, toimitusaika ja joissakin tapauksessa itse asiakkaan ominaisuu-

det. Joka tapauksessa verkkokaupalle ja verkkomainonnalle on olemassa selkeä tilaus. Best et

al. (2002) havaitsivat tutkimuksessaan jo 18 vuotta sitten, että 32 % kaikista sahatavara-asiak-

kaista käyttävät internetiä etsiessään sahatavaraa ja sahatavaratoimittajaa. Ja 35 % niistä, jotka

eivät internetiä silloin käyttäneet, haluaisivat ostaa sahatavaraa verkkokaupasta jos se täyttäisi

heidän tietotarpeensa asiakkaina (Best et al. 2002). On selvää, että lukemat olisivat merkittä-

västi suuremmat nyt 18 vuoden kuluttua.

Yksi digitalisaation mahdollistama lisäpalvelu sahateollisuudessa voisi olla teknisen asiakas-

palvelun IT-sovellukset, jopa mobiilisovellukset (Metzger et al. 2014). Sahatavaraa tuottava

yritys kerää omasta tuotannostaan nykyisin valtavan määrän dataa aina monitoimikoneen ap-

teeraustiedoista tukkilajitteluun, sahausprosessiin, tuorelajitteluun, kuivaukseen ja tasaukseen

sekä kuivalajitteluun asti. Nämä eräkohtaiset tiedot oikein jalostettuna, ryhmiteltynä ja jopa

käsiteltyinä ovat teolliselle asiakkaalle erittäin arvokkaita oman prosessinsa säätämiseen ja lop-

putuotteen ominaisuuksiin vaikuttamiseen. Nykyisin olisi teknisesti täysin mahdollista teolli-

sen höyläämön laatuesimiehen tai prosessityöntekijän saada mobiililaitteeseen saapuvan saha-

tavaraerän teknisiä tietoja paketteja höylälinjalle syöttäessä. Tällaisia helposti siirrettäviä tie-

toja voisivat olla esimerkiksi sahatavaran tarkat kuivamitat, kosteustiedot ja muotovian määrä.



23

5 Teolliset höyläämöt sahatavara-asiakkaina

Teollinen höyläämö on erikoistunut teolliseen puun käsittelyyn. Sen lopputuotteita useimmiten

ovat sisä- ja ulkoverhouspaneelit, lattialaudat, listat ja lujuuslajitellut sekä mitallistetut runko-

tavarat. Höyläämön pääasiallinen toimi teknisesti on työstää sahatavaraa haluttuun mittaan ja

muotoon vannesahoilla ja höylälinjoilla. Monet teolliset höyläämöt ovat myös monipuolisia

puun pintakäsittelijöitä maalauslinjoillaan. Teollisen höyläämön mittakaavalle ei ole löydettä-

vissä yhtä oikeaa määritelmää. Oman näkemyksen ja muutaman kollegan haastattelun perus-

teella päädyin rajaamaan höyläämön teolliseksi, jos se ostaa vuodessa yli 5 000 m3 sahatava-

raa. Näin ollen sen liikevaihto on vähintään miljoona euroa huonoissakin markkinatilanteissa.

5.1 Teollisten höyläämöjen tarpeet

Teolliset höyläämöt ovat jo nimensäkin mukaisesti teollisia toimijoita, joiden tuloksen tekemi-

selle tärkeää on häiriötön ja tehokas prosessi. Toinen tärkeä asia teollisen höyläämön toimin-

taympäristössä on valtava lopputuotteiden nimikelukumäärä, keräilytoimitukset ja lyhyt toimi-

tusvaste. Mikäli teollinen höyläämö haluaa kuitenkin itse pitää tuotannossaan järkevän pitkät

tuotantoerät per tuotantonimike, vaatii toimitusten onnistuminen pääomaintensiivistä loppu-

tuotteiden varastointia. Näin ollen monille höyläämöasiakkaille erittäin tärkeää on, jos sahata-

varatuottaja pyrkii aktiivisesti vähentämään heidän pääomatarvettaan raaka-ainevarastoissa oi-

kea-aikaisilla ja oikean sisältöisillä toimituksilla. Nämä tekijät yhdistettynä säännölliseen ja

vaivattomaan kaupankäyntiin tuo teolliselle höyläämöille niin paljon lisäarvoa, että niiden kan-

nattaa perustaa toimittajavalinnat mainittujen tekijöiden mukaan eikä metsästää halvimpia hin-

toja jakelijoiden ja maahantuojien tapaan. (Oloffson & McCluskey 2013).

Teollisten höyläämöiden asiakkaat ovat useimmiten rakennustarvikeliikkeitä, tee se itse -liik-

keitä, rakennusliikkeitä tai yksittäisiä kuluttajia. Erityisesti Pohjois- ja Länsi-Euroopassa heille

on entistäkin tärkeämpää erilaiset ympäristöarvot ja kestävän kehityksen teemat. Metsäsertifi-

ointina vähintäänkin PEFC, ja joissakin tapauksessa FSC, on jo muodostunut alalla normiksi,

josta sinänsä kukaan ei maksa enää lisähintaa. Vasta poikkeuksellisen tarkka tieto puutavaran

alkuperästä ja metsänhoidon vastuullisuudesta tuo sahatavaralle mahdollista lisähintaa. Joka

tapauksessa sahatavara-asiakkaana teolliset höyläämöt ovat varmasti vaativimpia ja samalla

palkitsevimpia ympäristömarkkinoinnille, koska ovat niin lähellä kuluttajaa ja kuluttajan vai-

kuttavia medioita. (Olofsson & McCluskey 2013).
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5.2 Visuaaliset loppukäyttökohteet

Sahatavaran markkinoijan on aina hyvä tietää sahatavaran loppukäyttökohde suunnitellessaan

markkinointia (Owari 2004). Loppukäyttökohde tietämällä saadaan selville mitä asiakas pitää

itse sahatavarassa tärkeinä ominaisuuksina ja miten markkinointia kannattaa räätälöidä. Hislop

et al. (2013) mukaan puinen ulkoverhous valitaan miellyttävän ulkonäön ja ympäristösyiden

vuoksi. Miellyttävä ulkonäkö on toki aina mielipidekysymys, mutta vaaleasyisestä ja terveok-

saisesta suomalaisesta kuusesta tehdyn ulkoverhouksen visuaalisuutta on helppo mainostaa.

Erilaisilla pintakäsittelyillä sitä on toki mahdollista varioida. Toinen variaatiomahdollisuus on

asentamisessa. Verhouksen asentaminen pystyyn, vaakaan tai diagonaalisesti luo eri seinäpin-

noille aivan eri ilmeitä. Keski-Euroopassa usein näitä asennustapoja yhdistellään samoissakin

seinissä ja luodaan näin kuvioita seinäpintaan. Hislop et al. (2013) korostavat puisen ulkover-

houksen valintaa ympäristösyistä. Sahatavarasta höylätyn ulkoverhouksen tuotannossa kuluu

vain vähän energiaa ja syntyy merkittävästi vähemmän päästöjä ympäristöön kuin mistään

muusta kilpailevasta materiaalista. (Hislop et al. 2013).

Hislop et al. (2013) luettelee tärkeimmät markkinoitavat asiat ulkoverhouksen osalta:

· ulkonäkö

· ympäristöystävällisyys

· muokkailtavuus (esim. asennustavoilla, pintakäsittelyllä, profiileilla, dimensioilla)

· asennuksen helppous

· sään kestävyys

Markkinoitaessa sahatavaraa ulkoverhouksen valmistajille, nämä samat teemat tulee luoda

markkinoinnin pohjan, pois lukien muokkailtavuus ja asennuksen helppous jotka liittyvät itse

verhoukseen. Suomalaisen kuusisahatavaran ulkonäkö, ympäristöystävällisyys ja sään kestä-

vyys ovat avainasiat sahatavaran markkinoinnissa teollisille höyläämöille.
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Kuvat 3. ja 4. Pysty- ja vaaka-asenteista ulkoverhousta Stonebridge Hillside Hubissa,

Länsi-Lontoossa. Arkkitehti ja kuva: Cullinan Studio, Iso-Britannia (Hislop et al. 2013)

5.3 Kriittiset menestystekijät

Eräässä markkinoinnin tutkimusprojektissa brittiläisiltä ja saksalaisilta sahatavara-asiakkailta

kysyttiin miten pohjoismainen sahatavara eroaa keskieurooppalaisesta ja erityisesti missä asi-

oissa se on parempi. Asiakkaat listasivat seuraavat seikat:

· yhtenäinen ja tasainen laatu

· muotopysyvyys

· ulkonäkö

· lujuus

· kestävyys

· ympäristöystävällisyys

· työstöominaisuudet.

(Hansen & Juslin 2018).

Huomioitavaa on, että monet näitä kilpailutekijöistä ovat seurausta pohjoisista kasvuolosuh-

teista eli ilmastosta. Olofssonin & McCluskeyn (2013) haastatteluissa näiden lisäksi nousi

myös sahatavaran homogeenisuus, joka myös on pohjois-eurooppalaisen puun ominaisuus.
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Yksi suomalaisen sahateollisuuden kilpailuvalteista teollisille höyläämöille tulisi olla asiakas-

laatujen räätälöinti. Monet teolliset asiakkaat kyllä luettelevat omia toiveitaan heille räätä-

löidyistä laaduista, mutta monet näistä asiakkaista eivät osaa pukea laatutarvettaan oikeiksi

lajittelukriteereiksi (Olofsson et al. 2019). Tässä sahatavaran tuottajan ammattitaidolla olisi

merkittävä tarve ja sitä on hyödynnettävä myös markkinoinnissa. Merkittävä kilpailuetu olisi

kyky räätälöidä laatu juuri asiakkaan tarpeisiin sopivaksi ja vielä tarjota sen ja asiakkaan lop-

putuotteen kehittämisessä teknistä asiakaspalvelua. Näin siirtymä sahatavaran myyjästä palve-

lun tarjoajaan olisi jo merkittävä.

Olofssonin & McCluskeyn (2013) tutkimuksessa ruotsalaisten sahateollisuusyritysten asiak-

kaista korostetaan teollisten asiakkaiden olevan muita kiinnostuneempia palvelun ns. peh-

meämmistä arvoista. Sana kulkee nopeasti asiakasyrityksen organisaatiossa ja jopa sahatavaraa

perille toimittavan rekkakuskin käytös, varsinkin negatiivinen, kulkee äkkiä toimituksen kuit-

taavalta sihteeriltä tai trukkikuskilta yrityksen ostajalle tai jopa toimitusjohtajalle asti ja näin

muodostaa kuvaa myös sahatavaraa tuottavasta yrityksestä. Kaikessa toiminnassa asiakkaat ar-

vostavat tehokasta, mutta ystävällistä palvelua. Dokumentit pitää olla oikein ja niiden ulkoasu

tulee olla fiksu ja järjestelmällinen, mutta jos niissä on kaikesta huolimatta kysyttävää, palvelun

pitää olla nopeaa, ammattimaista ja ystävällistä. (Olofsson & McCluskey 2013).

Teollisten höyläämöjen pääoman vähentämistarpeen ympärille voidaan rakentaa monenlaisia

palvelukonsepteja. Yksi asiakkaiden mielestä halutuimmista konsepteista on kaupintavarasto-

malli, jossa sahatavaran toimittaja toimittaa sovitun tavaran varastoon asiakkaan tontille tai

hyvin lähelle, mutta tuotteiden omistus pysyy myyjällä aina tuotteen käyttöilmoitukseen ja -

kirjaukseen asti. Näin varastointi ei sido lainkaan asiakkaan pääomaa. Toinen pääoman hallin-

taan ja varastointiin liittyvä palvelukonsepti on varastotasojen seuranta tavaran toimittajan toi-

mesta. Kaupintavarastomallissa on selvää, että toimittaja seuraa omistamansa varaston tasoa

tuotteittain, mutta eri palvelusta on kyse, kun toimittajalla on suora pääsy asiakkaan varasto-

järjestelmään ja siellä yhteisesti sovittujen hälytysrajojen puitteissa toimittaa oma-aloitteisesti

lisää tavaraa oikeissa nimikkeissä asiakkaan varastoon. (Olofsson & McCluskey 2013).
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6 Johtopäätökset

Yhteenvetona tutkimustulosten mukaan sahateollisuusyrityksen maine, laatu ja palvelujen tar-

jonta on tukkiraaka-aineen jälkeen eniten yritysten taloudelliseen tulokseen vaikuttava tuotan-

nontekijä (kuva 5.). Lähtinen (2009) toteaa, että raaka-aine ja sen ominaisuudet eivät koskaan

voi yksinään turvata sahateollisuusyrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä.  Tästä syystä tär-

keintä kaikille yrityksille olisi nimenomaan panostaa markkinointiin, koska se todistettavasti

antaa suurimman potentiaalin kilpailukyvyn parantamiseen. Maineen sekä laadun ylläpito ja

parantaminen, laadukkaiden ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjonta, sekä yhteistyösuhteet

kokonaisuudessaan, ovat vaikeimmin kilpailijoiden kopioitavissa ja niitä ei sellaisinaan myös-

kään kukaan pysty markkinoilta hankkimaan.

Kuva 5. Sahojen aineellisten ja aineettomien tuotannontekijöiden hyödyntämisen vaikutus ti-

linpäätöstunnuslukuihin (Lähtinen 2009).

Tämän kandidaattityön tematiikan kannalta oleellinen Lähtisen (2009) haastattelujen havainto

oli, että sahateollisuusyritysten johtajien arvostukset eri tuotannontekijöiden tärkeydestä olivat

ristiriidassa tutkimusaineiston taloudellisen analyysin kanssa. Sahajohtajien haastatteluissa

esiin tuomissa arvostuksissa maine, palvelujen tarjoaminen ja ulkoisen yhteistyön harjoittami-

nen ei ollut heidän mukaansa yritystensä tuloksen tekemisessä juurikaan tärkeää (kuva 6.).
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Kuva 6. Sahateollisuusyritysten johtajien eri tuotannontekijöiden suhteellisille tärkeyksille an-

tamat painoarvot (yhteensä 100%) (Lähtinen 2009).

On selvää, että kaikkinensa markkinoinnin merkitystä sahateollisuudessa tulee korostaa enti-

sestään. Yleinen teollisuuden virhe on nähdä markkinointi sarjana erilaisia tapahtumia, kam-

panjoita tai muita yksittäisiä toimenpiteitä. Tärkeintä on ymmärtää markkinoinnin huomatta-

vasti suurempi merkitys liiketoiminnassa kuin pelkkä myynti tai promootio. Jo pelkkä markki-

noinnin käsitteen parempi hahmottaminen tulee näkymään sahayrityksen liiketuloksessa, mutta

kaikista suurin tulosparannus nähdään, kun markkinointi integroidaan yrityksen kaikkiin liike-

toiminnan osa-alueisiin.

Sahateollisuusyritykselle tärkein haaste 2020-luvulla on siirtyä sahatavaran valmistajasta ja

myyjästä palveluliiketoimintaan, jossa asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja hänen ongelmiin.  Ar-

voketjuajattelusta on 2000-luvulla puhuttu kyllästymiseen asti, mutta monilla sahateollisuus-

yrityksillä on edelleen vaikeuksia oikeasti ymmärtää omaa paikkaansa arvoketjussa. Tämäkään

ei itsessään riitä, vaan pitää ehdottomasti tunnistaa myös se oman asiakkaan paikka siinä arvo-

ketjussa. Vain tällä tavalla voi ymmärtää mitkä ovat itse kunkin osapuolen tärkeimmät ajurit ja

vaikuttavat tekijät liiketoiminnan menestymiseen. Markkinoinnin oikea kohdistaminen on eh-

dottomasti tärkein yksittäinen B2B-markkinoinnin onnistumiseen vaikuttava teko. Eikä koh-

distamisella tarkoiteta pelkästään jotain ihmisryhmää vaan myöskin toimintoja. Joka tapauk-

sessa kohdistaminen ei onnistu, ellei asiakkaan kanssa yhteistä arvoketjua tunneta läpikotaisin.
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Perinteisen tyyppisinä markkinointiteemoina tärkeimmät sahatavaran markkinoinnissa teolli-

sille höyläämöille tulee olla suomalaisen korkealaatuisen sahatavaran visuaalinen laatu ja ym-

päristöasiat. Sahatavaran visuaalinen laatu on tärkein suomalaisen sahatavaran ostamiseen joh-

tavista päätöksentekokriteereistä, koska hinta on useimmiten ainakin jonkin verran kilpailijoita

kalliimpi ja Eestiä lukuun ottamatta logistiikkaetua ei millekään päämarkkinalle ole. Visuaali-

nen laatu on toki palkitseva kilpailuetu, koska se johtuu pohjoisen ilmaston kasvuolosuhteista

eikä täten ole kopioitavissa. Visuaalisen laadun tärkeimmät ominaisuudet teollisille höylää-

möille ovat kuusen pieni terveoksainen oksakuva ja homogeeninen väri sekä syykuvio. Auto-

maattisen lajittelun kehittyessä entisestään, tulee suomalaisten sahojen panostaa entistä enem-

män räätälöityjen asiakaslaatujen valmistamiseen.

Suurimpana tämän kandidaattityön perintönä tulee pitää ajatusta sahateollisuusyrityksen siir-

tymästä sahatavaran tuotannosta ja myynnistä palveluliiketoimintaan. Tähän ei välttämättä ole

yhtä ainoaa oikeaa sapluunaa, mutta tärkeintä on ymmärtää että tulevaisuuden voittajat määri-

tellään tämän ajatuksen ymmärtämisen ja omimisen mukaisesti. Asiakkaiden kanssa pitää kes-

kustella ja nykyisiä liiketoimintamalleja pitää kyseenalaistaa. Tärkeintä on astua perinteisen

sahatavaran erittely- ja hinnoittelukysymysten ulkopuolelle ja saada asiakas kiinnostumaan ja

maksamaan palveluista mistä hän saa aitoa lisäarvoa. Digitalisaatio on tuonut näihin palvelui-

hin valtavasti uusia potentiaalisia työkaluja ja ne pitäisi pyrkiä hyödyntämään täysimääräisesti.

Yksi toteuttava asia olisi hyvin suunniteltu ja toteutettu verkkomainonta sosiaalisen median

aihetunnisteineen ja perinteistä kotisivuajattelua rikkovine verkkosivustoineen. Muita digipal-

veluita voisivat olla mm. sahatavaran verkkokauppa, reaaliaikainen toimitusseuranta leimikko-

tasolta lähtien ja jonkinlainen laatuindeksitiedon mobiililähettäminen samaan aikaan tai jopa

hetkeä ennen kun sahatavarakuorma saapuu asiakkaan tontille. Tarvittavan käyttöpääoman vä-

hentäminen on myös yksi aihe, josta monet asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Digisovellus

aiheeseen voisi esimerkiksi olla asiakkaan nimikekohtainen varastotason seuranta, jossa sovit-

tujen hälytysrajojen puitteissa toimittaja toimittaa sahatavaraa automaattisesti asiakkaan varas-

toon. Maailma on palvelumahdollisuuksia täynnä, nyt on sahateollisuudenkin aika alkaa niitä

pohtimaan ja asiakkailleen tarjoamaan.

The biggest problem is not to let people accept new ideas, but to let them forget the old ones.

- John Maynard Keynes -
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