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Globalisaatio ja digitalisoituminen ovat muuttaneet asiakaskäyttäytymistä ja sitä 

kautta ostokäyttäytymistä. Kaupan tehtävä on perinteisen ostotapahtuman sijaan 

viihdyttää ja kasvattaa kuluttajia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää mi-

ten premium/luksusbrändi voidaan rakentaa muuttuneessa toimintaympäristössä, 

sekä kartoittaa siihen liittyen mitä luksus tarkoittaa nykypäivän kontekstissa, minkä-

lainen asiakas käyttää luksusbrändejä sekä mitä brändikokemus pitää sisällään. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka empiirinen osuus suoritet-

tiin haastattelemalla premium/luksusbrändimaailmassa työskenteleviä asiantunti-

joita. Tutkimuksen mukaan luksus voidaan jakaa ”kansan luksukseen” ja eksklusii-

viseen luksukseen. Luksusta hakeva kuluttaja voi olla satunnainen, merkityksellistä 

elämää hakeva, tietoinen, yksilöllinen ja 2nd hand kuluttaja. Brändikokemukseen 

liitetään vahvasti tarinallisuus, elämyksellisyys, arvomaailma sekä perustajan/omis-

tajan läsnäolo. Premium/luksusbrändin rakentamisen tärkeinä elementteinä pide-

tään kohderyhmän tuntemista, brändin arvoja ja aitoutta, laatua sekä ajassa ole-

mista.  
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Globalization and digitalization have changed profoundly consumers interaction with 

the brands. Nowadays the role of the trade, instead of selling, is to entertain and 

educate consumers. Purpose of this study is to understand how a premium/luxury 

brand can be built in this new business environment. To do so, it is essential to 

understand what up-to-date luxury means, what kind of customer profile luxury 

brand consumer has and what is required from the brand experience. This study 

was implemented by qualitative research approach and its data for empirical part 

was collected from highly experienced experts working in the premium/luxury field. 

This study illustrates the two different aspects of luxury; “a public luxury” and an 

exclusive luxury. Luxury consumer can be occasional, searching for a meaningful 

life, conscious, individual, or a 2nd hand consumer. Brand experience is associated 

with storytelling, memories, values as well as presence of the founder/owner. The 

important elements of premium/luxury brand building include knowing the target 

consumer, brand values and authenticity, quality, and constant updating of the 

brand.  
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1 JOHDANTO  

 

Kuluttajatuotemarkkinat ovat muuttuneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Kulut-

tajien käyttäytymistä on vaikea ennustaa käyttäytymisen muuttuessa jatkuvasti. Uu-

sia tuotemerkkejä lanseerataan markkinoille kiihtyvään tahtiin ja verkkokauppa on 

muuttanut ostotapoja, mutta ei aina ole onnistunut kasvattamaan kokonaiskulu-

tusta. Kaikki haluavat ymmärtää kuluttajaa ja sitä, mitä hän haluaa, mistä innostuu, 

miten sitoutuu ja ennen kaikkea, miten ostaa. Perinteisen tavarakaupan nähdään 

tulleen tiensä päähän ja kaupan tehtävä on perinteisen ostotapahtuman sijaan viih-

dyttää ja kasvattaa kuluttajia (O'Loughlin 2007, SR21).  

 

Bränditutkimus kohdistuu usein liikevaihdollisesti suurten ja markkinointibudjetin 

koon vuoksi merkittävien massabrändien tutkimukseen. Tämä tutkimus keskittyy lii-

kevaihdoltaan pienempien mutta tunnettavuudeltaan sitäkin suurempien luksus-

brändien ymmärtämiseen, joka on vähemmän tutkittu osa-alue. Tutkimus antaa tie-

toa premium/luksusbrändin rakentamisen osa-alueista sekä kartoittaa mitä luksus 

on erityisesti nykypäivän kontekstissa ja mitä erityispiirteitä luksusta etsiviin kulutta-

jiin liittyy, ottaen huomioon brändikokemuksen oleellisuuden tämän hetken muuttu-

neessa markkinatilanteessa.  

 

Luksusbrändille on tärkeää oma spesifinen, esteettinen identiteetti, jonka tunnistaa 

jokaisesta tuotteesta (Chevalier & Mazzalovo 2008). Lisäksi brändien ketteryydellä 

mukautua omaan aikaansa ja toimia myös trendien luojina on suuri merkitys niiden 

elinkaarelle (Chevalier & Mazzalovo 2008). Tällä hetkellä luksusbrändit vastaavat 

esimerkiksi hyvin asiakkaiden autenttisuuden tarpeeseen (Van den Bergh & Behrer 

2011). Luksusbrändejä ajatellaan usein keskenään hyvin samankaltaisina, mutta ne 

voidaan estetiikan ja ontologian ulottuvuuksien kautta jakaa neljään erilaiseen ryh-

mään; moderni, klassinen, postmoderni ja Wabi Sabi (Berthon, Pitt, Parent & Bert-

hon 2009). Brändien erilaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään niiden eri-

laisia voimavaroja kategoria- ja tuotetasolla asti mikä auttaa sekä strategian että 

markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa.  
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Luksusbrändit taiteilevat usein rajoitetun saatavuuden ja kasvun tarpeen välisessä 

dilemmassa (Berthon, Pitt, Partent & Berthon 2009) mutta ovat tunnettuudeltaan 

myyntivaihtoaan huomattavasti suurempia, mikä sallii kilpailijoita kovemman hin-

noittelun ja siten mahdollisuuden korkeampaan katteeseen. Liikevaihto-dilemmaa 

helpotetaan usein laajentamalla tuotevalikoimaa edullisempiin kategorioihin, mikä 

takaa tietyn perusliikevaihdon ja helpottaa toisaalta asiakkaiden siirtymistä kalliim-

piin tuotekategorioihin (Okonkwo 2007).  

 

Luksuskuluttaja on valikoiva ja haluaa erottua massasta, mutta samalla kuulua pie-

neen, itse valitsemaansa ryhmään jossa muiden käyttäjien identiteetillä on hänelle 

merkitystä (Berger ja Heath 2007). Kuluttaja kokee brändin sensorisesti, tunteella, 

tiedon aikaansaamalla älyllisellä tai käytöksellisesti (Brakus, Schmitt & Zarantonello 

2009). Näiden yhdistyessä asenteeseen ja ostoaikeeseen on kuluttaja joko hedo-

nistinen, toiminnallinen, holistinen, sisäisesti ohjautuva tai pragmaatikko (Zarantello 

& Schmitt 2010), mikä vaikuttaa hänen ostokäyttäytymiseensä. Asiakasrajapin-

nassa myyntihenkilökunta on tärkeä voimavara erityisesti luksusbrändeille ja auttaa 

ymmärtämään asiakasta ja asiakaskokemusta (Merk 2014). 

 

Tässä tutkimuksessa empiria on kerätty hyvin erilaisilla aloilla toimivia asiantuntijoita 

haastattelemalla, mikä laajentaa luksuksen määritelmää aiempiin tutkimuksiin ver-

rattuna. Tutkimus sanoittaa luksuksen nykykäsityksen, joka poikkeaa osittain perin-

teisestä luksuskäsityksestä reflektoiden vallitsevia arvoja. Luksusta tutkitaan brän-

dien eroavaisuudet huomioiden, ei homogeenisena ryhmänä. Asiakkaan kulutus-

käyttäytyminen asemoi enemmän kuin demografia. Tutkimuksen avulla voidaan 

nähdä joitain kansallisia erityispiirteitä, ja tutkimusrunko tarjoaa mahdollisuuden 

suorittaa sama tutkimus myös jossain toisessa maassa kansallisten erojen löytä-

miseksi. Brändikokemus on vielä vähemmän tutkittu alue, joten tutkittu kokemuksel-

lisuus luksuksen näkökulmasta tuo paljon uutta tietoa aihealueeseen. Nämä kaikki 

osa-alueet tuotuna osaksi premium/luksusbrändin rakentamisen mallia luo käytän-

nönläheisen premium/luksusbrändin rakentamisen polun.  
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Suomalaisilla yrityksillä on yhä kasvava tarve kansainvälistyä ja start up-yritysten 

born global -ajattelu on käytännössä sääntö, ei poikkeus. Kauppalehden kasvuyri-

tyskyselyn (Kauppalehti 25.4.2017, B12) mukaan 39% kasvuyrityksistä toimii kan-

sainvälisillä markkinoilla ja suoraa vientiä yrityksistä tekee 27%. Yhtä moni omistaa 

tytär- tai yhteistyöyrityksen ulkomailla. Kasvuyritykseksi lasketaan yritys, jonka liike-

vaihto on kasvanut 20% vuosittain. Kaikista pk-yrityksistä noin 23% vie suoraan tai 

toimii kansainvälisesti (Suomen Yrittäjien pk-barometri 1/2017). Tämän vuoksi vah-

van ja houkuttelevan brändin rakentaminen ja kasvavan käytettävissä olevan datan 

myötä asiakasymmärryksen kokonaisvaltainen muodostaminen ja strategiaan vie-

minen on tärkeää. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää aiemman teorian ja asiantuntijahaastatte-

lujen avulla, miten premium/luksusbrändi voidaan rakentaa. Tutkimus kartoittaa 

mitä luksus on erityisesti nykypäivän kontekstissa ja mitä erityispiirteitä luksusta et-

siviin kuluttajiin liittyy, ottaen huomioon brändikokemuksen oleellisuus tämän hetken 

elämyksellisyyden kaipuussa. Tutkimuksessa käytetään premium/luksusbrändi -kä-

sitettä ilmaisemaan sitä, että Suomen kokoisessa markkinassa luksusstrategiaa 

seuraavia brändejä olisi hyvin vaikea pro gradu -tutkielmassa tutkia, tämän vuoksi 

puhtaasta luksuksesta ei yksinään voida puhua. 

 

Tutkimuksen teoriaosa muodostuu tutkimusaiheen kirjallisuudessa esitetyistä kes-

keisistä käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Tutkimusaineiston analy-

sointi on tehty induktiivisella analyysimetodilla, jossa edetään yksityisestä yleiseen 

monen yhtaikaisen tekijän kautta aineiston pohjalta luokkia muodostaen (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 25). Asetettujen tutkimuskysymysten kautta pyritään sekä kirjallisuu-

den että empiirisen tutkimuksen avulla selvittämään minkälaisia asioita liittyy pre-

mium/luksusbrändin rakentamiseen sekä miten luksuksen ja asiakkaiden ymmärtä-

minen auttaa rakentamaan tällaista brändiä. 
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Tämän pro gradu- tutkielman päätutkimuskysymys on:  

 

”Miten premium/luksusbrändi rakennetaan?”.  

 

Tutkielman alakysymykset ovat:  

 

”Mitä on luksus?”  

 

”Minkälainen on luksusasiakas?”.  

 

”Mistä muodostuu brändikokemus?”  

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset   

 

Pro gradu -tutkielman viitekehys muodostuu tutkimalla brändin rakentamista keskit-

tyen premium/luksusbrändin rakentamiseen. Yleensä bränditutkimus keskittyy laa-

joille massoille suunnattujen kuluttajabrändien rakentamiseen, mutta tämän tutki-

muksen tarkoitus on rajautua nimenomaan luksusbrändin rakentamiseen premium-

näkökulma huomioiden. Selkeä ero luksuksen ja nopeasti liikkuvien kulutustavaroi-

den välillä on asiakkaan halu ostaa esteettisesti puhutteleva ja erityinen tuote (Che-

valier & Mazzalovo 2008, 46). Tutkimuksessa tullaan käsittelemään brändimieliku-

vaa nimenomaan selektiivisen premium/luksusbrändin käsitteen kautta. Brändin ra-

kentamista on lähestytty brand management -ajattelun kautta luksuksen näkökul-

masta, jolloin kaikkia yleisesti brändin rakentamiseen liittyviä elementtejä ei aiheen 

ja työn rajatun laajuuden vuoksi ole käsitelty.  

 

Tutkimus ulottuu soveltuvin osin myös premium-maailmaan, koska luksusbrändi-

maailma on Suomessa suhteellisen rajattu ja puhdasta luksusstrategiaa noudatta-

via brändejä on harvassa. ”Edullisen luksuksen (affordable luxury)”, esimerkkinä 

huulipuna tai cocktail, myynnin lisääntyminen sumentaa kategorioiden rajaa yleises-

tikin. Tutkielmassa saatetaan käyttää pelkästään termiä luksus tai luksusbrändi sil-

loin kun se sisällöllisesti on oikeampaa. Massabrändejä käsitellään tutkimuksessa 
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ainoastaan sekä niiden luksusmaailmaan tuomien muutoksien, että brändin luksus-

brändiksi muuttamisen kautta.  

 

Luksusbrändeihin olennaisesti liittyvä brändikokemus on haluttu sisällyttää osaksi 

asiakkaan tutkimusta, koska kuluttaminen on siirtymässä yhä enemmän elämysten 

hakemiseen puhtaan funktionaalisen ostamisen sijaan. Nimenomaan luksusbrän-

dien asiakkaat hakevat emotionaalista kokemusta. Tutkimuksen tavoitteena on ym-

märtää mitä brändikokemuksella tarkoitetaan ja minkälaista kokemuksellisuutta ny-

kyään haetaan. Näin halutaan selvittää miten brändi voi räätälöidä toimintansa koh-

taamaan kohderyhmän tarpeet ja toiveet. Kuluttaja voidaan sitouttaa tarjoamalla 

brändikokemuksia, jotka resonoivat kuluttajan tavoittelemien asioiden ja hänen ar-

vomaailmansa kanssa.  

 

Kaikkia kysymyksiä arvioidaan sekä tutkimuskirjallisuuden kautta, että empirian 

avulla haastattelemalla luksusmarkkinoilla toimivia asiantuntijoita eri aloilta. Koska 

luksusmarkkina on Suomessa vielä suhteellisen kehittymätöntä, haastatellaan asi-

antuntijoita, joiden näkemys pohjautuu myös Suomen ulkopuolta hankittuun koke-

mukseen. Empiria on suoritettu puhtaasti asiantuntijahaastatteluin eikä sisällä ku-

luttajatutkimusta.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tärkein tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä 

ajankohtaisesta ja kiinnostavasta aiheesta, jopa käytännön suosituksin. Tutkimus 

toteutettiin luomalla ensin teoreettinen viitekehys teeman käsitteistä ja niiden väli-

sistä merkityssuhteista asian kannalta merkityksellisen kirjallisuuden ja aiempien 

tutkimusten kautta. Alasuutarin (1995, 83) mukaan teoreettinen viitekehys määritte-

lee kerättävän aineiston ja sen analyysissä käytettävän menetelmän. Teoreettisen 

osuuden jälkeen luotiin empiirinen tutkimusosuus, jonka tarkoituksena oli luoda yh-

teys siitä saatavien tulosten sekä valittujen teoreettisten käsitteiden välillä ja näin 

pyrkiä tulkitsemaan tutkittavaa asiaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004). Empiiri-

sen osuuden tiedonkeruu tehtiin yksilöllisinä teemahaastatteluina. Metodologisesti 
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tarkasteltuna teemahaastattelussa korostuu ihmisten tulkinta erilaisista asioista, 

haastateltavien antamat merkitykset erilaisille asioille sekä näiden merkitysten syn-

tyminen vuorovaikutustilanteessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tutkimusaineiston 

analysointi tapahtui induktiivisella analyysimetodilla, jossa edettiin yksityisestä ylei-

seen monen yhtaikaisen tekijän kautta aineiston pohjalta luokkia muodostaen (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 25).  

 

Tutkielma alkaa luvun yksi johdannosta. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen taus-

tat, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaukset sekä tutkimuksen me-

todologia ja rakenne. Luvuissa kaksi ja kolme tarkastellaan tutkimuksen teoreettisia 

käsitteitä ja niiden välisiä merkityssuhteita, alkaen luvun kaksi premium/luksusbrän-

diin liittyvistä teoreettisista näkökulmista ja ulottuvuuksista, joita tässä tutkimuk-

sessa ovat luksuksen käsite ja luksusbrändin moniulotteisuus. Luvussa kolme tar-

kastellaan kirjallisuudessa esitettyjä luksusmarkkinoiden erityispiirteitä ja niillä on-

nistumisen edellytyksiä. Luku neljä vetää yhteen aikaisemman tutkimuksen perus-

teella muodostetun teoreettisen viitekehyksen. Käytetyt tutkimusmenetelmät, tutki-

musprosessin eteneminen, tutkimusaineiston käsittely, analyysi ja tulkinta sekä tut-

kimuksen luotettavuuden arviointi esitellään luvussa viisi. Luvussa viisi esitetään 

empiirinen osuus eli tutkimustulokset sekä pohditaan tutkimustulosten suhdetta 

aiemmin muodostettuun teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksessa syntyneet 

johtopäätökset, käytännön suositukset, jatkotutkimusehdotukset ja tutkimuksen ra-

joitukset esitetään luvussa kuusi. 

 

2 PREMIUM/LUKSUSBRÄNDI  

 

Luxury is a necessity that begins where necessity ends. (Coco Chanel) 

 

Tuotelähtöisesti ajateltuna brändi on tunnusomainen nimi, merkki, design, symboli 

tai yhdistelmä näitä, jonka tarkoitus on identifioida yrityksen tuotteet tai palvelut ja 

erottaa ne kilpailijoiden tuotteista tai palveluista (Watkins 1986; Aaker 1991, Stanton 

et al. 1991, Doyle 1994 ja Kotler et al. 1996). Laajemmin ajateltuna brändi voi olla 

myös aineeton ominaispiirre, kuten imago, joka erottaa sen kilpailijoista (Bennett 
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1988, Dibb et al. 1997). Oli sitten kyse tuotelähtöisyydestä, kuluttajalähtöisyydestä 

tai yritysnäkökulmasta, brändin olennainen tehtävä on erottautuminen kilpailijoista. 

Brown (1992) on kuvannut brändin olevan "... ei enempää tai vähempää kuin kaik-

kien niiden mentaalisten kytkösten summa, joita ihmisillä siitä on." Styles ja Ambler 

(1995) määrittelevät brändin kahdella tavalla. Tuote-plus -määritelmä näkee brändin 

tuotteen lisänä. Brändäys on tuotekehittelyn viimeisin vaihe, jolla tuote identifioi-

daan. Toinen, holistinen näkökulma, keskittyy itse brändiin. Markkinointi-mixiä käyt-

tämällä brändi räätälöidään vastaamaan määritellyn kohderyhmän tarpeita. Markki-

nointi-mixin eri elementit, esimerkiksi hinnoittelu, tukevat brändin viestiä. Holistista 

näkökulmaa pidetään tärkeänä korkean brändipääoman luomisessa, koska se hylkii 

käytäntöjä kuten premium-brändin hinnan alennus lyhytaikaisen voiton saamiseksi. 

Holistinen näkökulma tukee luksusbrändin rakentamista.  

 

Kaikki tietävät brändit kuten Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Dior mutta kuinka 

moni on tietoinen brändin taustalla olevasta työstä, jolla kuuluisa nimi on ansaittu ja 

brändi rakennettu?  Luksusliiketoiminta on kokonaiskuvassa hyvin vaatimatonta lii-

kevaihdolla ja henkilökunnalla mitattuna ja yritykset pieniä. Perinteisten luksustalo-

jen vähittäismyynnin, joka pitää sisällään muodin, asusteet, nahkatuotteet, kosme-

tiikan, alkoholin (Chevalierin & Mazzalovo (2008, ix) arvioitiin olevan vuonna 2015 

€253 miljardia (Bain & Company 2016). Sen sijaan maine ja arvostus eivät ole mil-

lään mittapuulla vertailukelpoisia liikevaihdon suuruuden kanssa. Luksusbrändien 

tunnettuus asiakkaiden keskuudessa on ylivertainen liikevaihdon kokoon nähden. 

Interbrand (2016) arvioi Best Global Brand 2016 -rankingissä Louis Vuitton -brändin 

olevan maailman arvokkain luksusbrändi, kokonaissijalla 19. Brändin arvoksi arvioi-

tiin vuonna 2016 23,998 $m, kun liikevaihto oli samana vuonna 12,775 €m (13.090 

$m kurssi 20.4.17) (LVMH). Vastaavasti Interbrand arvioi Niken, sijalla 18., mark-

kina-arvoksi 25,034 $m kun liikevaihto vuonna 2016 oli $32.4 miljardia (Nike). Inter-

brand laskee brändin arvon arvioiden brändituotteiden nykyisen ja tulevan liikevaih-

don vähentäen siitä kiinteät kulut sekä aineettoman arvon kuten patentit ja johdon 

ammattitaidon saadakseen selville mikä osuus tuloista on suoraan brändin nimestä 

johtuva.  
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2.1 Luksus 

 

Some people think luxury is the opposite of poverty.  

It is not. It is the opposite of vulgarity. (Coco Chanel) 

 

Luksus sanana on ollut alkujaan jopa paheellinen. Vanhasta ranskasta johdettu ”lu-

xurie” tarkoittaa “hekumaa, synnillistä itsehemmottelua”. Latinaksi “luxus” tarkoittaa 

“ylettömyyttä, tuhlausta, paheellista hemmottelua.” Vuosien varrella käsitys luksuk-

sesta on muuttunut ja kehittynyt positiivisempaan suuntaan, ja Evelyn Waugh´nin 

ilmaisu “luksus on kehittynyt maku” tulkitsee hyvin nykykäsitystä.  

 

Adam Smith (1776) jakoi kulutuksen neljään kategoriaan: välttämätön (elämän yllä-

pitäjä), perus (ihmisten ja yhteisöjen normaali kasvu ja kukoistus), varakkuus (tuot-

teet, jotka eivät ole tarpeellisia kasvuun ja kukoistukseen), ja luksus (tuotteet, jotka 

ovat rajallisesti saatavilla, vaikeita tuottaa ja/tai äärimmäisen kalliita). Luksus linkittyi 

siten harvinaisuuteen (materiaalin tai hinnan kautta), toisaalta luksusbrändejä on 

kuvattu usein attribuuttien kautta: laatu, kauneus, sensuaalisuus, eksklusiivisuus, 

historia, kallis hinta ja uniikkius. Luksusta on ajateltu myös laajemmin konseptina, 

yhdistelmänä materiaalia (objektiivinen), sosiaalista kontekstia (kollektiivinen) ja yk-

silöllisyyttä (subjektiivinen), josta Berthon, Pitt, Parent, & Berthon (2009) johtavat 

ajatuksen määritellä luksusbrändejä kolmen ulottuvuuden kautta: funktionaalinen, 

kokemusperäinen ja symbolinen. Ne tekevät jotain konkreettista, niillä on henkilö-

kohtainen subjektiivinen arvo ja ne symboloivat jotain sekä käyttäjälle että ulospäin 

hänen ympäristölleen, jonka arvostus brändiä kohtaan on samalla tasolla käyttäjän 

kanssa. (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon 2009, 46-47.) 

 

Chevalierin ja Mazzalovon (2008, xi) mukaan luksus-tuotteen pitää täyttää kolme 

kriteeriä: siinä tulee olla vahva taiteellinen sisältö, sen täytyy olla käsityöläisyyden 

näyte ja tuotteen tulee olla kansainvälinen. Taiteellisuus ilmenee tuotteessa hienos-

tuneena esteettisyytenä, tuotteen luomana emotionaalisena siteenä sekä konkreet-

tisella tasolla itse tuotteen, pakkauksen ja mainonnan toteutuksessa ilmi tulevana 

vahvana taiteellisena otteena. Asiakas ei osta tuotetta vaan kauneutta. Kosme-
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tiikka-alalla sekä luksus että massabrändin voidepurkki saattavat tulla samalta val-

mistajalta, silti purkkien näkö, design, ja tuntuma eroavat täysin toisistaan. Massa-

brändien halu lähestyä luksusbrändejä tulee haastamaan luksusbrändit tulevaisuu-

dessa. Käsityöläisyyden konseptilla tarkoitetaan asiakkaan ajatusta suunnittelijasta 

tai suunnittelusta tuotteen taustalla. Vaikka puhuttaisiinkin massatuotetusta tuot-

teesta, asiakkaalle on tärkeää ajatus tuotteen takana olevasta suunnittelusta ja 

suunnittelijanimestä kuten Giorgio Armani tai Issey Miyake. Giorgio Armanin kos-

metiikkatuotteet henkivät suunnittelijalegendan yksinkertaista italialaista eleganssia 

ja Issey Miyaken ja Iittalan yhteistyömallisto tuo kotiin Miyaken japanilaista este-

tiikka. Yves Saint Laurent -brändin hajuvesipulloissa on aina mukana viitteitä Yves 

Saint Laurentin muotihistoriasta, esimerkiksi suunnittelijalle tunnusomainen väri-

koodi tai visuaalinen viittaus designerin tiettyyn kauteen ja mallistoon. Kansainväli-

syydellä on merkittävä vaikutus asiakkaan näkemykseen brändin arvosta. Sen 

vuoksi näkyvyys isoissa, trendikkäissä kaupungeissa kuten Pariisi tai New York luo 

kuvaa brändin haluttavuudesta ja saa aikaan ostopäätöksen myös kotimarkkinoilla 

tai vastaavasti näkyvyyden puuttuminen heikentää uskottavuutta kotimarkkinoilla. 

Lisäksi monet luksustuotteet ostetaan matkoilta. (Chevalier & Mazzalovo 2008, xi-

xiii)  

 

2.2 Luksusbrändin moniulotteisuus 

 

AO (Aesthetics and Ontology) -typologia (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 50-

57) jaottelee luksusbrändit neljään eri ryhmään, moderni, klassinen, postmoderni ja 

Wabi Sabi kuvan 1 mukaisesti. Tämä kyseenalaistaa luksusbrändien samankaltai-

suuden, jota usein pidetään vallitsevana ajatusmallina. AO (Aesthetics and Onto-

logy) -typologian mukaan luksusbrändit voidaan erottaa kahdella ulottuvuudella, 

joita ovat esteettisyys ja ontologia; havainnointi ja oleminen. Esteettinen arviointi 

perustuu kykyyn arvioida arvoa ja laatua ja kyky muodostuu yleensä kokemuksen 

kautta. Luksukseen esteettisyys liittyy maun kehittymisen ja kauneuden ja hienos-

tuneisuuden arvostuksen kautta. Ontologia käsittelee todellista tai tulevaa, ja luk-



 

 

16 

sustuotteet on usein liitetty pysyvyyteen – tuotteet, jotka kestävät aikaa. Esteettisyy-

den kautta voidaan erottaa noviisi ja ekspertti, tietämätön ja koulutettu. Ontologia 

erottaa olevan ja tulevan, pysyvän ja katoavan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. AO (Aesthetics and Ontology) -typologia (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 

2009) 

 

2.2.1 Moderni brändi (kaupallinen) 

 

Moderni brändi on kaupallistettua ja demokraattista luksusta, arviointiin ei tarvita 

asiantuntemusta ja hankkimiseen tarvitaan vain rahaa. Tästä esimerkkinä on luk-

suskosmetiikka tai luksuslaukku. Kaupallistamisen kääntöpuolena on eksklusiivi-

suuden katoaminen ja massatuotannon luoma laadun kompromissi. Esteettisyys ei 

ole asiantuntijuutta ja moderneja brändejä käytetään yleensä ostettuina statussym-

Postmoderni 

Katoava silmiinpistävä  

kulutus 

Klassinen 

Monumentaalinen es-

teettinen omistaminen 

Wabi sabi 

Hetkellinen esteettinen 

kulutus 

Moderni  

Kaupallinen näkyvä 

omistaminen 

Noviisi 

(tarkkailija) 

pinnallinen 

 

Ekspertti 

(säilyttäjä) 

syvällinen 

 

Katoava 

(tuleva) 

muuttuva 

Pysyvä 

(oleminen) 

kestävä 

O
n
to

lo
g
in

e
n

 

Esteettinen 



 

 

17 

boleina. Moderni brändi myy konkreettisia, säilyviä tuotteita, ei palvelua tai nautitta-

via tuotteita. Modernille brändille jakelukanavan hallinta on tärkeää. Tuotteiden tulee 

olla tarpeeksi hyvin saatavilla oikean imagon myyntipisteissä tai korkealaatuisissa 

verkkokaupoissa mutta ei liian laajassa levityksessä. Tärkeää on olla oikeassa ym-

päristössä, samankaltaisten brändien parissa, stabiililla hinnalla alennuksia välttäen 

ja yrittää välttyä brändin imagoa rapauttavilta tuotekopioilta. Liikevaihtoa voidaan 

kasvattaa erottamalla brändi sen ydinosaamisesta, joka suojataan ja pidetään eks-

klusiivisena. Brändiä laajennetaan kategorioihin, jotka eivät kilpaile sen ydinosaa-

misen kanssa. Esimerkkinä kallis Ferrari, jonka ympärille rakennetaan brändituot-

teita kuten avaimenperiä, lippalakkeja ja muita vastaavia fanituotteita. (Berthon, Pitt, 

Parent & Berthon 2009, 51-54) 

 

2.2.2 Klassinen brändi (monumentaalinen) 

 

Klassinen brändi viehättää henkilöä, jolla on asiantuntemusta ja silmää arvostaa 

äärimmäisyyteen hiottua laatua ja yksityiskohtia. Nyt puhutaan ”puristisesta luksuk-

sesta” ja esteettisestä omistamisesta. Klassisen brändin ymmärtämiseen tarvitaan 

asiantuntemusta ja ostamiseen rahaa, esimerkkinä kallis harrastusväline tai edulli-

semmassa hintakategoriassa Fortnum & Masonin tee. Klassisen brändin rakenta-

minen vaatii pitkäjänteisyyttä ja riskinsietokykyä, koska lopputulos näkyy vasta vuo-

sien päästä. Fokus on tuotteissa, joiden tulee olla laadukkaita, eksklusiivisia, kestää 

aikaa samalla kun brändin tulee kouluttaa ja jakaa asiantuntemusta ulkopuolisille 

sekä kategorian ymmärtämisessä, että omista tuotteista. Asiakastietokannat ja 

mahdollisuus tutustua tuotantoon ovat mahdollisia markkinointitoimenpiteitä. Klas-

sisen brändin rakentamisen riskinä on maun ja trendien sekä kulutuskäyttäytymisen 

muuttuminen vuosien saatossa, jonka ajan brändin rakentaminen vie. Tärkeää on 

jatkuva trendien ja kategorian monitorointi ja muutosvalmius. (Berthon, Pitt, Parent 

& Berthon 2009, 52-59) 

 

2.2.3 Postmoderni brändi (hetkessä elävä) 
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Postmoderni brändi on uusin ”the hot thing” – bling bling ja glamour, joka kestää 

hetken, kunnes se korvataan jollain muulla. Sen ymmärtämiseen ei tarvita asiantun-

temusta, makua tai hienostuneisuutta. Pintapuolisuus ja ulkoinen korostaminen 

sekä muiden hyväksyntä ovat tärkeintä ostopäätöksessä. Postmoderni brändi on 

hetkellisempää kuin moderni brändi, se on yleensä ruokaa, vaatteita, urheilua, lo-

makohde tai muu vastaava, jota kuluttaja ei normaalisti ostaisi, mutta johon hän 

tietyssä hetkessä haluaa tulla yhdistetyksi. Postmodernin brändin sykli ja tuotanto 

ovat nopeita ja hinta korkea. Tällaisen brändin johtamisessa on tärkeää saada tuote 

mielipidejohtajien käyttöön ja esille mediaan ja siten yleisen halun kohteeksi. Koska 

vaihtuva muoti asettaa suurimman uhkan brändin jatkuvuudelle, on brändille tär-

keää saada valtavirta nimenomaan brändin, ei yksittäisten tuotteiden, taakse. (Bert-

hon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 53-58) 

 

2.2.4 Wabi Sabi -brändi (ohimenevä) 

 

Wabi Sabi edustaa hetkellistä, kulutettavaa täydellisyyttä. Se on homogeenisyyden 

vastakohta ja vaatii asiantuntemusta ja innostusta, esimerkkinä kallis laatuviini. Ja-

panilainen Wabi Sabi -ajatusmaailma keskittyy katoavaisuuteen, jossa elämän epä-

täydellisyydestä ja keskeneräisyydestä tehdään taiteellisuuden huipentuma. Wabi 

Sabia ei omisteta pitkään, vaan se on elämys. Brändin hallinnassa keskeistä on 

tehdä tuotteesta tai palvelusta saavutettava vaikkakaan sen ei ole tarkoitus olla py-

syvä. Ainutkertaisuuden vuoksi voi hinnoittelu olla korkeaa, tärkeää on rakentaa 

brändin ympärille eksklusiivisia tapahtumia ja juhlaa, sekä kommunikointiin esimer-

kiksi suljettuja nettisivuja, facebook-ryhmiä ja muuta tiettyyn piiriin rajattua kommu-

nikointia.  Myöskin Wabi Sabi-brändin suurin haaste on tehdä brändistä klassinen, 

esimerkiksi joka vuosi uuden himoitun vuosiesineen tuottaja. (Berthon, Pitt, Parent 

& Berthon 2009, 53-58) Suomalaisen Finnjävel-ravintolan nettisivulla pyörii laskuri, 

joka mittaa kuinka kauan aikaa on ravintolan sulkemiseen ja osa ravintolan esineistä 

on ostettavissa.  

 

Luksusbrändit eroavat siis toisistaan ja niitä tulee siksi johtaa eri lailla. AO (Aesthe-

tics and Ontology) -typologia käsittelee luksuksen eksklusiivisen saatavuuden ja 
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myynnin kasvutarpeen välistä dilemmaa brändin, ja jopa brändin sisällä kategorian 

ja tuotteen erityispiirteet huomioiden. Lisäksi se havainnollistaa, että jokainen luk-

sustuote voi kuulua jokaiseen eri ryhmistä asiakkaan kulutustarpeen kautta, ja mark-

kinointi tulee siksi miettiä ei pelkästään asiakkaan, vaan myös asiakkaan moninai-

sen kulutuskäyttäytymisen kautta segmentoituna. Viinin voi ostaa nautittavaksi eri-

tyisenä hetkenä (Wabi Sabi), säilöttäväksi viinikaappiin sijoitusmielessä (klassinen), 

juotavaksi tärkeässä edustustilaisuudessa (postmoderni) tai vähemmän asiaa tun-

tevien ystävien kanssa opastettuna viininmaisteluna (moderni). Vahvistaakseen 

elinkelpoisuuttaan brändillä tulisi olla tuotteita jokaisessa eri ryhmässä ja sen tulisi 

hallita tuotteiden liikkumista ryhmästä toiseen tuotteen elinkaaren ja ajassa vallitse-

vien trendien mukaan. (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 56-59)  

 

Okonkwo (2009, 278-285) on käyttänyt Giorgio Armani -brändiä esimerkkinä hyvin 

tehdystä brändi-laajennuksesta ja portfolion hallinnasta. Keskiössä on henkilö Gior-

gio Armani, jonka alla on brändi Armani. Armani-brändin alle on rakennettu ei tuote- 

vaan asiakastarveperusteinen brändiportfolio, joka on segmentoitu vastaamaan eri 

tyyliseen hinta- ja kulutustarpeeseen. Kaikkia kategorioita ja eri alabrändejä (Armani 

Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, Armani Casa ja Ar-

mani Junior) yhdistää brändille leimalliset avaintekijät ja henkilön Giorgio Armanin 

arvomaailma, mutta esimerkiksi hintataso ja jakelukanava ovat erilaisia. Asiakas-

kunnan ymmärtäminen ja strategian hallinta sekä kaikkien elementtien yhteensopi-

vuus ovat äärimmäisen tärkeitä tässä strategiassa.  

 

3 LUKSUSMARKKINOIDEN ERITYISYYS 

 

Atwalin ja Williamsin mielestä (2009, 338-346) luksussektorin markkinointi noudat-

taa pitkälti perinteisiä markkinointikonsepteja, kun Dubois´n (1998, 292) mukaan 

luksusmarkkinoita kuvaa ajatus kaikkien markkinoinnin perusoppien hylkäämisestä 

ja niiden täydestä vastakohtaisuudesta. Kannanin ja Hongshuangin (2016, 3) mu-

kaan tavanomainen markkinointistrategiaprosessi alkaa ympäristön viiden tekijän 

analysoinnilla; asiakkaan, yhteistyökumppanien, kilpailijoiden, ympäristön ja yrityk-
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sen. Näitä ymmärtämällä yritys muodostaa strategian parhaan mahdollisen kilpai-

luedun luomiseksi. Dubois´n (1998) mukaan luksusmarkkinat toimivat eri lailla. Luk-

suksen tulee olla kallista ostaa, kallista tuottaa, selektiivisessä jakelussa ja vähäi-

sessä kampanjoinnissa. Luodaan hyvin kontrolloitu niukkuus, jossa tuote on tun-

nettu ja näkyvä, mutta vaikuttaa kalliilta ja hiukan saavuttamattomissa olevalta. Täl-

lainen ”niche”-markkinointi toimii ainoastaan silloin, kun brändillä on vahva identi-

teetti ja olemassaolon tarkoitus. Asiakkaan täytyy haluta nähdä vaivaa saadakseen 

brändin nimeä kantava tuote. Pitäessään brändistä asiakas on myös valmis maksa-

maan enemmän. (Dubois 1998, 292) Atwal ja Williams (2009, 341) taas näkevät 

että tuotehyötynäkökulma tulisi hylätä ja ajatella kuluttajien hakevan emotionaalisia 

ja nautinnollisia kokemuksia.  

 

3.1 Luksusmarkkinoilla onnistumisen avaintekijöitä 

 

Brändin rakentamiseen liittyy tiettyjä yleisiä lainalaisuuksia, mutta tässä kappa-

leessa keskitytään pohtimaan erityisesti luksusbrändille tärkeitä avaintekijöitä. Mitkä 

tekijät tekevät luksusbrändistä haluttavan. Ja ennen kaikkea aikaa kestävän.  

 

3.1.1 Nimi 

 

What´s in a name? That which we call a rose by any other name  

would smell as sweet. (William Shakespeare) 

 

Shakespeare was wrong. A rose by any other name would not smell as 

sweet…which is why the single most important decision  

in the marketing of perfume is the name. (Al Ries and Jack Trout) 

 

Brändin vahva identiteetti alkaa usein nimestä. Nimi on perusta tunnettavuudelle ja 

kommunikaatiolle sekä brändin luomalle assosiaatiolle. Nimen tulee olla helposti 

muistettava. Nimi on usein merkittävä tekijä, kun kuluttaja muodostaa assosiaation 

brändin laatutasosta ja nimen tulee myös muodostaa haluttu assosiaatio brändistä 

ylipäänsä. Symbolin ja sloganin pitää olla linkitettävissä nimeen helposti. Ala-nimillä 
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(sub-name) voidaan luoda brändiin uusia assosiaatioita ja niitä voidaan käyttää 

tuote- tai kategorialaajennuksissa.  (Aaker 1991, 187-193) 

 

Perinteisellä luksusbrändillä nimi on usein todellisen henkilön nimi, sellaisen henki-

lön, joka edusti omana aikanaan jotain poikkeuksellista ja erilaista (Chevalier & 

Mazzalovo 2008, 14-15); Coco Chanel, Helena Rubinstein, Louis Vuitton, Yves 

Saint Laurent, Christan Dior… Asiakkaalle tiettyyn historian henkilöön henkilöityvä 

brändin nimi edustaa usein perinnettä ja intiimiyttä, aikoinaan vallinnutta pienen pii-

rin eksklusiivisuutta, johon asiakas mielellään identifioituu (Chevalier & Mazzalovo 

2008, 14-15).  

 

Nykyään nimeäkin tärkeämpää saattaa olla se, mistä brändi tulee ja minkälaista 

elämäntyyliä se edustaa. Skandinaavinen yhteiskunta, elämäntapa, onnellisuus, 

tasa-arvo ja korkea elintaso muodostavat tässä hetkessä vetoavan elämäntyylin. 

Tanskan ”hygge” (kiireetön oleskelu ja elämästä rennosti nautiskelu), Ruotsin ”la-

gom” (jotakin, mitä ei ole liikaa, ei liian vähän, vaan juuri sopivasti siltä väliltä) ja 

Suomen ”kalsarikännit” mainostavat pohjoismaista elämäntapaa maailmalla.  

 

Thakorin (1996) mukaan saattaa olla hyödyllistä käyttää brändin alkuperää hyväksi 

sellaisissa tuotekategorioissa, joissa on jo funktioperusteisesti itsensä asemoineita 

brändejä. Kuluttajat näkevät usein suurempia eroja imagoperusteisesti kuin funk-

tioperusteisesti asemoitujen brändien välillä. Tällöin brändin alkuperän houkuttele-

vuus saattaa sallia premium-hinnoittelun. (Thakor 1996, 27-42) 

 

3.1.2 Tuotekategorian laajennus 

 

Isn't elegance forgetting what one is wearing? (Yves Saint Laurent) 

 

Nimi saattaa toimia myös rajoittavana tekijänä, jos brändi leimautuu vain alkuperäi-

seen tuotekategoriaansa laajentaessa valikoimaansa. Koska luksusbrändit kamp-

pailevat usein kannattavuuden kanssa, on niille tunnusomaista hakea parempaa 

kannattavuutta tuotevalikoiman laajentamisella. Kannattavuutta syö edellä mainittu 
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tarve olla kansainvälisesti näkyvillä, suuri myyntihenkilökunnan tarve henkilökohtai-

sen palvelun vuoksi ja äärimmäisyyteen hiotut ja kalliit yksityiskohdat esimerkiksi 

käytetyissä raaka-aineissa ja pakkauksissa, verrattuna selektiivisen distribuution ra-

joittamaan liikevaihtoon (Chevalier & Mazzalovo 2008, 15, 41). Kannattavuuden 

vuoksi luksusbrändin tulee pystyä tasapainottamaan taiteellinen nerokkuus liike-elä-

män taitavuuteen.  

 

Okonkwon (2007, xv) mukaan luksusbrändien laajentuminen halvempiin tuotteisiin 

kuten vaatebrändeissä sukkiin takaa tietyntasoisen perusliikevaihdon ja helpottaa 

asiakkaan siirtymistä kalliimpiin tuotekategorioihin. Kategorialaajennuksissa brän-

dien menestymien riippuu valitusta laajentumisstrategiasta ja miten lähellä tai kau-

kana uusi kategoria on alkuperäistä. Kengistä laukkuihin on helpompi siirtyä kuin 

vaatteista ihonhoitoon. Omissa liikkeissä, joissa henkilökohtainen palvelu on var-

mistettu, uuden lanseeraus on helpompaa kuin myyntipisteissä, joissa ei ole omaa 

henkilökuntaa. Lisäksi Chevalierin ja Mazzalovon (2008, 132-134) mukaan brändin 

konseptoinnin taso on merkittävä tekijä kategorialaajennuksissa. Mitä konseptuaa-

lisempia brändin arvot ovat, sen helpommin erilaiset tuotekategoria sopivat siihen. 

Tähän perustuvat ”lifestyle-brändit”, joiden alle voidaan sijoittaa hyvinkin erilaisia 

kategorioita, kun taas tuotelähtöisten brändien on vaikeampi saada uskottavuutta 

laajemmalle tuotteistukselle. Brändivoimaa voi hyödyntää kehittämällä brändiä tuo-

tekeskeisyydestä syvällisemmän asiakassuhteen suuntaan. Kuluttajat, joiden brän-

disuhde on tunnepohjainen, suhtautuvat brändin laajennuksiin positiivisemmin kuin 

kuluttajat, joiden suhde brändiin perustuu pääasiassa sen toiminnallisiin ominai-

suuksiin (Aaker 2000, 225). Esimerkiksi kehittämällä brändistä kumppanin, joka ha-

luaa tehdä sisustamisesta hauskaa ja kattamisesta taidetta, pystyy tuotelähtöinen 

astiabrändi laajentamaan brändikuvaansa.  

 

3.1.3 Tunnistettava brändi, tuotteet & design 

  

If it's too fashiony, it's not interesting to me. (Jean Paul Gaultier) 
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Brändillä tulee olla oma spesifinen, esteettinen identiteettinsä, jonka tunnistaa jokai-

sesta tuotteesta.  Luksus-tuotteen tulee olla osa isompaa perhettä, johon se ulko-

näöllisesti tai muuta kautta on vaikeuksitta liitettävissä. Myös eri tuotekategorioiden 

tulee keskustella keskenään; tuoksu ei voi olla herkän tyttömäisen kukkainen, jos 

vaatteet ovat runsaan viettelevän naisellisia ja korut puolestaan linjakkaan minima-

listisia. Luksusbrändit vetoavat usein tyylillään tiettyyn ihmistyyppiin, ja tämän tyylin 

tulee pitää läpi linjan. Brändin mukana ostetaan elämäntyyli ja henkinen kuuluminen 

tiettyyn ”yhteisöön”. Chevalierin ja Mazzalovon (2008, 18) mukaan jokaisella brän-

din esineellä tulee olla syy olemassaoloonsa ja sen pitää lisätä brändiin jotain uutta.  

 

Kellerin (1999) mukaan asiakas reagoi suotuisammin tuntemansa kuin tuntematto-

man brändin tuotteeseen ja kommunikaatioon. Tästä seuraa positiivinen asiakaspe-

rusteinen brändi-arvo. Brändi-arvo luodaan, kun asiakkaat tuntevat brändin ja heillä 

on vahvoja, suotuisia ja uniikkeja brändi-assosiaatioita. Asiakkaiden mieliin assosi-

aatiot luodaan brändin eri elementtien, brändiä tukevien markkinointitoimenpiteiden 

ja sekundääristen assosiaatioiden kautta. Tämä pätee erityisesti sosiaalisesti näky-

viin ”badge” -tuotteisiin kuten laukkuihin. (Keller 1999, 102) 

 

Brändin hallinnassa erityisesti luksusmarkkinoilla tulee harkita hyvin tarkkaan sel-

laisten massamarkkinoilla yleisesti käytettyjen markkinointitoimenpiteiden kuten 

kampanjoiden ja erityisesti hinta-alennusten käyttöä. Liikevaihtoa hetkellisesti nos-

tavat alennuskampanjat tuovat näkyvyyttä, mutta vaikuttavat myös asiakkaan 

brändi-mielikuvaan. Myös myyntikanavan valinta vaikuttaa ratkaisevasti brändimie-

likuvaan.  

 

3.1.4 Jakelukanava 

 

Luksusmerkit ovat aina selektiivisessä distribuutiossa eli niiden saanti on rajattua ja 

siten harvempien saatavilla. Tämä takaa brändille mahdollisuuden vaikuttaa siihen 

minkä brändien rinnalla niiden tuotteita myydään, mikäli tuotteet ovat ulkopuolisessa 

jakelussa. Oma myymälä takaa asiakaspalvelun laadun, joka on myöskin yksi luk-
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susbrändin tunnusmerkkejä, sekä myyntihenkilökunnan ammattitaidon, joka taa-

taan jatkuvan koulutuksen avulla. Mihin tahansa brändin myymälään maailmassa 

asiakas menee, brändi näyttää ja tuntuu samalta. Brändin eksklusiivisuuden ja jat-

kuvien kasvuodotusten välillä vallitsee Berthon, Pitt, Parent, & Berthon (2009) mu-

kaan kuitenkin Gordionin solmu. Kasvu saavutetaan yleensä myyntimäärien kas-

vulla, joka tuhoaa eksklusiivisuuden. Eksklusiivisuus toisaalta tarkoittaa rajoitettua 

tarjontaa ja saavutettavuutta, joka saattaa näivettää kasvun ja siten elinkelpoisuu-

den. (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon (2009, 54)  

 

Luksusbrändejä neuvotaan usein rajoittamaan saavutettavuutta yksilöllisyyden tur-

vaamiseksi ja saatavuuden rajoittamiseksi (Dion & Arnould 2011, 504). Tämä saat-

taa kuitenkin rajoittaa uusien kuluttajien tavoitettavuutta (Lassus & Freire, 2014, 61-

64), jota jokainen brändi tarvitsee uudistuakseen ja pysyäkseen elinvoimaisena. Mi-

ten siis tavoittaa uusi kuluttajakunta pitäen jo olemassa olevan? 

 

Luksus-kaupan erityisyyden vuoksi brändit ovat olleet muita hitaampia siirtymään 

verkkoon. Bain & Companyn (2016) mukaan henkilökohtaisten luksustuotteiden 

verkkokauppamyynti on kuitenkin kasvanut 20-kertaiseksi vuosina 2003-2016, ja on 

nykyään €19 miljardia (8% koko myynnistä). Accenture (2016) ennustaa myös tule-

vaisuudessa verkko-ostamisen nopeaa kasvua nuoremman kuluttajakunnan osto-

käyttäytymisen vuoksi, he etsivät verkosta tietoa tuotteista ja hinnasta ennen osto-

päätöksen tekoa ja mikäli brändi ei ole näkyvillä verkossa, se ei ole myöskään os-

toskorissa. Bain & Company (FW 2016) suosittelee luksusbrändeille hyvin mietittyä 

on-line-näkyvyyttä, jonka kautta brändi myös saa kuluttajakäyttäytymisestä äärim-

mäisen hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi kosmetiikkabrändien verkkomyynti kulkee 

useimmiten jälleenmyyjien verkkokauppojen kautta, jolloin brändit itse eivät kerää 

ja siten saa tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä vaan jälleenmyyjä.  

 

Tuotetiedon läpinäkyvyys verkossa asettaa brändeille sekä haasteita että mahdolli-

suuksia. Kilpailijoiden hinnat ovat verkossa, joten hintavertailuiden tekeminen on 

äärimmäisen helppoa sekä kuluttajalle mutta myös brändille. Accenturen (2016) 

mukaan imagon säilyttäminen vaatii järkevää hintastrategiaa, esimerkiksi myyntika-

navakohtaisesti räätälöityjä valikoimia ja kampanjoita. Järkevällä hinnoittelulla, 
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jossa kampanjat kohdistetaan pieneen, mutta asiakkaalle merkitykselliseen tuote-

valikoimaan, saadaan kate lopputuotteiden osalta kannattavaksi (Accenture 2016).  

 

Verkkokaupan lisäksi sosiaalisen median käytön yleisyys nuoremman kuluttajakun-

nan keskuudessa on muuttanut markkinointia.  Burberryä pidetään yhtenä huikeim-

mista esimerkeistä brändin imagomuutoksen onnistumisesta. Tämä saatiin ai-

kaiseksi olemalla ensimmäinen luksusbrändi, joka investoi digitaaliseen kommuni-

kaatioon ja näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa (Phan, Thomas & Heine 2011, 

211). Luksusbrändien osalta verkko toimii hyvin visuaalisuuden jakamisen ja tarinan 

kerronnan välineenä, sekä uusimpien asioiden, kuten muotinäytösten, levitykseen 

sekunneissa.  

 

Palaamme jälleen kysymykseen arkipäiväistääkö saatavuus luksuksen. 24/7 on-line 

-  kaikkien saatavilla, koko ajan. Onko luksusbrändien tulevaisuutta olla kaikille avoi-

missa palveluissa, vai aletaanko verkossakin luoda rajoitettua saatavuutta.  

 

3.1.5 Sosiaalinen ja kulttuurinen sopeutuminen 

 

Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, 

in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening. 

(Coco Chanel) 

 

Voimakkaan taiteellisuutensa vuoksi luksusbrändit ovat oman aikansa trendien luo-

jia ja muuttajia. Ne myös peilaavat vallitsevaa kulttuuria sekä oman aikansa arvoja. 

On yleistä, että brändi muuttaa tyyliään reflektoiden vallitsevia arvoja. Sosiaalisen 

median ja globalisaation muutettua mediakenttää ja kommunikaatiota brändien ket-

teryydellä mukautua on merkitystä myös niiden luomaan mielikuvaan ja niiden käy-

tön tarjoamaan sosiaaliseen rooliin. (Chevalier & Mazzalovo 2008, 19-20, 94-96) 

 

L´Oréalin ostaessa Yves Saint Laurent -kosmetiikkabrändin lisenssin 2008 brändin 

vanhahtavaa, perinteistä imagoa alettiin muuttaa nuorekkaammaksi ja trendikkääm-

mäksi, kypsemmältä naiselta nuorelle trendsetterille sopivaksi. Tämä linja on ollut 
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selkeästi havaittavissa myös muilla kosmetiikka-alan brändeillä. Vaikkakaan nuor-

ten kuluttamisen taso ei ole vertailukelpoinen keski-ikäisten kanssa, heidän kaut-

taan brändi saa uskottavuutta, haluttavuutta ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 

Brändin tehdessä isoja muutoksia tyyliinsä on riskinä kuitenkin vanhan asiakaskun-

nan katoaminen ennen kuin uusi asiakaskunta omaksuu brändin. Viestinnän kautta 

tuleva imago ei saa vieraannuttaa oikeaa kuluttajaa - nelikymppinen asiakas ei sa-

maistu alle kaksikymppiseen malliin. Suomessa Yves Saint Laurentin brändiuudis-

tuksen läpimeno otti enemmän aikaa kuin Ranskassa, jossa brändin asema, tun-

nettuus ja asemointi olivat jo lähtökohtaisesti eri tasolla. Vaarana trendikkyyden suo-

simisessa on arkipäiväistyminen, joka on vastakohta luksuksen alkuperäiselle mer-

kitykselle olla uniikki ja vaikeasti saavutettava. Toisaalta arkipäivästäkin voi tehdä 

trendikästä. Balenciaga on tuonut muotinäytöksen näytöslavalle normiperheitä ja 

Lauren Hutton ja muut iäkkäämmät mallit ovat olleet viime aikoina suosittuja malleja. 

Myöskin tämän hetken rumuudesta voi tulla ajan saatossa kaunista. Vetements on 

tämän hetken muodin IT-juttu, jonka venäläiset suunnittelijat ovat tuoneet 90-luvulta 

teemaksi isä-muodin – miten juntti-isät pukeutuvat. Uuden aallon luksus voi näyttää 

rumaltakin, mutta joku on valmis maksamaan vanhoista Leviksistä tehdyistä far-

kuista 1600 euroa.  

 

Perinteisesti markkinointitoimenpiteiden johdonmukaisuutta pidetään brändimaail-

massa yhtenä suurimmista menestystekijöistä ja pitkään ikään johtavista keinoista. 

Yves Saint Laurent on tästä poikkeus, joka ei pelkästään johdu imagon muutok-

sesta, vaan myös samaan aikaan tapahtuneesta omistajavaihdoksesta ja markki-

nointibudjetin huomattavasti kasvusta. Chanel edustaa kosmetiikka-alalla yhtä joh-

donmukaisimmista brändin rakentajista, se on myös yksi harvoista perheyrityksistä. 

Chanel 5 -tuoksun pysyminen myyntihuipulla vuosi toisensa jälkeen johtuu Chanelin 

johdonmukaisesta tavasta mainostaa tuoksua vuosittain, vaikka se samaan aikaan 

lanseeraisikin uuden tuoksun. Chanelin ”uudistuminen” toteutetaan mainosvisuaa-

lien vaihtumisella, vaikka visuaalit ovatkin keskenään hyvin samantyylisiä. Keller 

viittaa tähän termillä ”advertising equity” (1999, 102); luovassa elementissä on py-

syvä avaintekijä. Näin on saatu ratkaistua vanhan asiakaskunnan pysyminen ole-

malla samalla houkutteleva uudelle asiakaskunnalle. Johdonmukainen brändin hal-

linta vaatii lukuisia taktisia muutoksia brändin strategian ja suunnan ylläpitämiseksi 
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mutta samaan aikaan useat menestyneimmät brändit ovat säilyttäneet tiettyjä avain-

asioita toiminnassaan läpi vuosien (Keller 1999, 157).  

 

Käyttäjä- ja käyttöimagon merkityksellisyys kuluttajalle on tärkeää brändeille, jotka 

eivät ole tuotelähtöisiä, vaan jotka assosioidaan symbolisiin tai kokemuksellisiin 

hyötyihin. Merkityksiä pystytään tuotteita helpommin muuttamaan mainoskampan-

joilla, joissa kommunikoidaan uudenlaista käyttäjää tai käyttökokemusta (Keller 

1999, 102, 104-105)   Esimerkkinä Dieselin mainoskampanja vuonna 1991-2001, 

jossa Renzo Rosso ja Johan Lindberg päättivät lopettaa Leviksen vallan ja singota 

italialaiset farkut maailmanmaineeseen hyvinkin provokatiivisilla mainoksilla. Tai 

Chanel, joka käytti 2012 Chanel 5-tuoksun mainoskasvona Brad Pittiä, eli miestä 

naisten tuoksun kasvona.  

 

Myös luksuksen painopiste muuttuu aikojen saatossa. Luksus alkoi tuotelähtöisyy-

den näkökulmasta. Tuote on pitkään nähty käsityöläisyyden taidonnäytteenä ja arvo 

on sidottu funktionaalisuuteen, tuotteisiin ja niiden kestävyyteen. Teollistumisen ja 

massatuotannon myötä siirryttiin symboliseen arvon määritykseen, mielikuvamark-

kinointiin ja luksuksen “dream world” -ajatteluun – alkoi brändäyksen aikakausi. 

Tällä hetkellä ollaan siirrytty luksuksen kolmanteen vaiheeseen, kokemuksellisuu-

teen. (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon (2009, 45, 50) Tulevaisuudessa häämöttää 

transformatiivinen luksus-kokemus, kokemuksista haetaan kokonaisvaltaisia elä-

myksiä, jotka muuttavat henkilöä paremmaksi versioksi itsestään; oppiminen, hen-

kinen kasvu ja hyvinvointi nostavat arvostustaan (Kalliokulju 29.5.2017).  

 

Taloudelliset murroskaudet muuttavat myös käsityksiä luksuksesta. Tämä reflektoi 

arvomaailman muutosta, joka yleensä seuraa taloudellisen taantuman aikana ja jäl-

kimainingissa. Talouden kasvuvaiheessa tapahtuu demokratisoituminen ja luksuk-

sen kaupallistuminen aikakautta leimaavine luksus-symboleineen. Taantumassa 

palataan takaisin luksuksen funktionaliseen ja kokeelliseen innovointiin. Taantuman 

jälkeen uudelleenarvioidaan mitä pidetään aikakauden luksuksena ja uudet luksus-

symbolit muodostuvat kasvun mukana. (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon (2009, 60) 
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3.1.6 Autenttisuus 

 

Luksusbrändit vastaavat hyvin tällä hetkellä vallitsevaan autenttisuuden tarpee-

seen. Niiltä löytyy usein se, mitä kuluttajat etsivät; nostalgisen tai autenttisen tuot-

teen tai brändin valitseminen vähentää ostosyyllisyyttä. Autenttisuus auttaa valin-

nan tekemisessä usean eri vaihtoehdon joukosta, varsinkin jos kuluttaja voi jollain 

lailla itse kokea autenttisuuden. Brändit voivat tuoda esiin autenttisuuttaan kerto-

malla tarinoita, jotka luovat kuluttajaan tunnesiteen; luovuus, historia, yhteisö, 

paikka ja asiakkaiden omat tarinat tai sitoutuminen brändiin ovat hyviä tarinan aihi-

oita. Toinen tapa luoda autenttisuuden vaikutelmaa on käsityöläisyyden korostami-

nen. Lisäksi tuotteiden/palvelun pitää reflektoida brändin juuria ja perustajien hen-

keä. Yksityiskohtien täydellisyys ilmentää tekijöiden intohimoa brändiin. Kuluttajat 

imeytetään brändiin oikeiden rekrytointien avulla (harrastajat) ja brändit imeytyvät 

myös yhteisöihin (esimerkiksi alakulttuurit kuten gay-piirit) sekä pitävät yllä henkilö-

kunnan intohimoa brändiä kohtaan. (Van den Bergh & Behrer 2011, 100-107, 123) 

 

3.1.7 Myyntihenkilökunta 

 

Women, with their sure instincts, realized that my intention was to make them  

not just more beautiful but also happier. (Christian Dior) 

 

Brändien oma myyntihenkilökunta on usein ainoa henkilökohtainen kontakti, joka 

asiakkaalla on brändiin. Myyntihenkilökunta huomaa myös ensimmäisenä mitä kil-

pailijat tekevät markkinoilla tai mitä muutoksia markkinoilla tapahtuu. Mahdolliset 

ongelmat tulevat usein ensimmäisenä esiin myymälässä. Hyvä myyntihenkilökunta 

luo kanta-asiakkuuksia, kertoo brändin tarinaa ja tekee lisämyyntiä (Merk 2014, 1-

2). Tämän vuoksi myyntihenkilökunnan motivoiminen ja hurmaaminen brändin 

taakse on erityisen tärkeää, koska sillä on suora yhteys brändin liikevaihdon kehit-

tymiseen parantuneena työtyytyväisyytenä, vähäisinä poissaoloina ja korkeana si-

toutumisena organisaatioon ja suorituskykyyn (Salanova & Peiró 2005, 1217) sekä 

sitoutumisen kautta lisääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen ja uskollisuuteen (Har-

ter, Schmidt & Hayes 2002, 268).  
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Merkin (2014) mukaan tunne luo voimakkaamman siteen kuin rahan tuoma ilo kes-

tää. Erilaisia keinoja tunnesiteen luomiseen myyntihenkilökuntaan, motivaation he-

rättämiseen ja siten parempaan myynnilliseen lopputulokseen pääsemisessä on 

luksusbrändien osalta moninaisia. Brändeille luodaan inhimillinen konteksti, sydän 

ja sielu, brändin historian perusteella. Brändin luoja, arvot ja historia tarjoavat useita 

keinoja rakentaa inhimillistä tarinaa brändin ympärille. Henkilökunnalla on tarve us-

koa johonkin suurempaan. Koska ihmiset vaihtuvat, täytyy tarinan myös siirtyä 

eteenpäin. Tarinan kerronnassa tärkeää on, että brändin johto tekee tätä pitkäjän-

teisesti ja johdonmukaisesti. Konkreettisten tiedon jakamisen välineiden, kuten 

brändin historiikin, brändin arvojen, bränditarinoiden ja vastaavien, tulee olla hel-

posti saatavilla. Brändikokemuksen tarjoaminen esimerkiksi koulutuksissa pelkän 

konkreettisen tiedon jakamisen lisäksi on hyvin tärkeää. Myös brändin merkkipaa-

lujen juhliminen tuo hyviä tilaisuuksia sanoman uudelleen kertomiseen. Tärkeää on, 

että sanoma pidetään koko ajan mielissä. (Merk 2014, 1-2) 

 

3.2 Luksusasiakas ja brändikokemus 

 

Over the years I have learned that what is important in a dress  

is the woman who is wearing it. (Yves Saint Laurent) 

 

Luksusasiakkaalla on hyvin moninaiset kasvot – kuka tahansa voi olla asiakas, joka 

lukeutuu alempaan- tai keskiluokkaan tulotasonsa puolesta, mutta ostaa silloin täl-

löin luksuskosmetiikkaa, yli 1000 euron merkkilaukun tai luksus-loman Karibialla. 

Yleisellä tasolla tunnusomaista nimenomaan luksusta hakevalle asiakkaalle on ra-

tionaalisuuden puute – asiakas hakee tunteisiin vaikuttavaa ja esteettistä sisältöä, 

ei rationaalista järkipäätöstä. Rationaalisuus tappaisi oman mielihyvän saamisen 

kokemuksen. Mielihyvän kokemiseen vaikuttaa ei yksistään itse tuote, vaan hienos-

tunut tunnelma ja erilaiset hienovaraiset yksityiskohdat (Chevalier & Mazzalovo 

2008, 154-155). Mielihyvän kokemisen vuoksi perinteiset, brändiuskolliset luk-

susasiakkaat ostavat mieluummin kivijalkaliikkeessä (Accenture 2011, 3; Okonkwo 
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2007, 63) kuin verkkokaupassa, jossa ostokokemukseen ei liity samanlaista koko-

naisvaltaista aistielämystä ja tunnelmaa. Tähän tarpeeseen liittyy myös estetiikka, 

jota asiakas hakee brändistä, ja jonka takia brändin oma tunnistettava identiteetti on 

luksusmarkkinoilla tärkeää (Okonkwo 2007, 63).  

 

Luksuskuluttajat ovat valikoivia. He haluavat erottua massasta mutta samalla kuu-

lua hyvin pieneen itse valitsemaansa ryhmään. Kuluttajat käyttävät brändejä ilmais-

takseen ja vahvistaakseen identiteettiään ja muiden käyttäjien identiteetillä on vai-

kutusta kuluttajan käsitykseen brändistä (Berger & Heath 2007, 132-133). Yksilö 

motivoituu tarpeesta vahvistaa minäkuvaansa (Chernev, Hamilton & Gal 2011, 67 

viittaavat Dunning’iin 2005). Kuluttajat valitsevat hedonistisia asioita ja oman nau-

tinnon saaminen palkitsee enemmän kuin tuotteiden rationaalinen funktionalismi 

(Chevalier & Mazzalovo 2008, 155-156). Tämän vuoksi kuluttaja luo omaan maail-

maansa sopivan vision luksuksesta ja luksusbrändeistä yleisesti, jolloin mielikuvaan 

kuuluu hyvin oleellisesti kuluttajan oma esteettinen, hedonistinen ja kulttuurinen ar-

vomaailma (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 48). ”De gustibus non est dispu-

tandum” – makuasioista ei sovi kiistellä.   

 

Luksusbrändit auttavat asiakkaita määrittelemään ja korostamaan sitä, keitä he ovat 

tai haluavat olla, sekä kommunikoimaan tämän muille. Tänä päivänä on kuitenkin 

vaikea segmentoida luksusasiakasta, joka sekoittaa suvereenista luksusta massa-

tuotteisiin yksilöllisyyttä ilmentääkseen (Okonkwo 2007, 61, 65). Kyse on enemmän 

siitä, keitä he ovat kuin brändiuskollisuudesta (Van den Bergh. & Behrer 2011, 4).    

 

Luksusasiakkaiden demografia on muuttumassa. Tämänhetkisistä luksus-segmen-

tin asiakkaista nuoria kuluttajia on 61 % ja he muodostavat 36% kulutuksesta. Näitä 

asiakkaita kutsutaan nimellä ”luxury newcomers”, he ostavat verkosta ja etsivät hy-

vää hinta-laatusuhdetta (Accenture 2011). He ovat tottuneita hyödyntämään nettiä 

hintavertailuun. Okonkwon (2007, 60) mukaan brändin nimi ei enää ole ratkaiseva 

tekijä tälle kohderyhmälle, vaan he etsivät tuotteen ja palvelun muodostamaa yhdis-

telmää ja laatua innovaation ja poikkeuksellisen elämyksellisyyden kautta. Bain & 

Companyn (2016) mukaan luksusmarkkinoita kasvattaa tällä hetkellä sukupolvi X 

(syntyneet 1965-1979) kulutuksella mitattuna ja sukupolvi Y (1980-1996 syntyneet) 
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asiakkaiden määrällä mitattuna. Sukupolvi Z (1996 jälkeen syntyneet) alkaa lähes-

tyä luksusmarkkinoita, mutta muodostaa silti vasta pienen osuuden kuluttajista. 

Suurimpia eroja sukupolvien välillä on teknologian ja sosiaalisen median käyttö, su-

kupolvi Y:n elämäntyylissä teknologia on jo sulautunut osaksi elämää ja 70% 15-24 

vuotiaista on jokin sosiaaliseen mediaan perustettu profiili, 56% vierailee joka päivä 

jollain sosiaalisen median kanavalla ja 1/3 näistä tekevät sen mobiililaitteella (Van 

den Bergh & Berhrer 2011, 7-11).  

 

Kalliokuljun (29.5.2017) mukaan on-line ostaminen haastaa erityisesti käsityöläisyy-

teen nojaavia brändejä. Royal Copenhagen tuottaa sarjoja, joissa jokainen tuote on 

erikseen käsin maalattu ja keräilijä haluaa juuri tietyn maalarin käsialaa olevan tuot-

teen. Iittala myy käsin maalattuja keramiikkapöllöjä, ja asiakas saattaa kuluttaa myy-

mälässä viisikin tuntia löytääkseen sen itseään eniten koskettavan, suurisilmäisim-

män, antropomorfisimman ja sympaattisimman keramiikkapöllön. Tällaisten erojen 

havainnointi virtuaalisessa maailmassa on mahdotonta.  

 

Brändikokemus  

 

Luksusbrändien markkinointiin liitetään tiettyjä laatumielikuvia ja ominaisuuksia 

mutta toimintaan yhdistyy myös kuluttajan elämäntyyliin kuuluvan kokemuksellisuu-

den tarjoaminen. Luksusbrändien DNA:han kuuluu tarjota aina elämyksiä, siksi ko-

kemuksellisuus on niille erityisen tärkeä asia (Atwal & Williams 2009, 341-345). 

Brändikokemus voi olla enemmän tai vähemmän intensiivinen, positiivinen tai ne-

gatiivinen, pitkä- tai lyhytkestoinen (Zarantonello & Schmitt 2010, 533).  

 

Brändikokemus on noussut yleisen kiinnostuksen kohteeksi kuluttajien alkaessa et-

siä yksilöllisiä ja muistettavia elämyksiä tarjoavia brändejä. Brändikokemus sisältää 

erilaisia kokemuksia kuten asiakaskokemus, tuotekokemus, palvelukokemus ja ku-

lutuskokemus (Zarantonello & Schmitt 2010, 532). Brakus, Schmitt & Zarantonello 

(2009) määrittelevät brändikokemuksella tarkoitettavan tunteita, aistimuksia, tajun-

taa ja käyttäytymistä, jonka brändin design, identiteetti, kommunikaatio tai ympäristö 

saa aikaan. Kokemuksilla, jotka johtuvat kosketuksesta brändiin, on tärkeä merkitys 

kuluttajan käyttäytymiseen. Markkinointistrategian luomisen kannalta on tärkeää 
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ymmärtää, kuinka kuluttajat kokevat brändin. Kokemus voi tulla ensinnäkin fyy-

sisen kontaktin kautta eli etsiessä ja kokeillessa tuotetta, tai mainoksen ja virtuaali-

sen altistumisen kautta. Toiseksi kokemuksen voi aiheuttaa ostos- tai palvelukoke-

mus, kun kuluttaja kohtaa fyysisen ostospaikan tai henkilökunnan. Kolmanneksi ko-

kemus voi tulla siinä vaiheessa, kun kuluttajat käyttävät tuotetta. (Brakus, Schmitt & 

Zarantonellon 2009, 52-53) Kulutuskokemukset pitävät sisällään hedonistisia ulot-

tuvuuksia kuten tunteita, fantasioita ja hauskuutta (Holbrook & Hirschman 1982, 

132).  

 

Toisaalta Atwal & Williamsin (2009) mukaan kokemuksellinen markkinointitoimen-

pide tarjoaa kuluttajille perusteellisia, todellisia kokemuksia, joihin he voivat osallis-

tua, ja jotka antavat tarpeeksi informaatiota ostopäätöksen tekemiseen, ei pelkkää 

brändin tarjoamaa yhdensuuntaista palvelua. Fokus on kokemuksissa ja lifestyle-

elämyksissä, jotka tarjoavat aistimuksellisia, emotionaalisia, kognitiivisia ja relatio-

naalista arvoa kuluttajille, jotka ovat sekä rationaalisia että emotionaalisia. Brändin 

tulee luoda merkityksellisyyden, käsityksen, kulutuksen ja brändiuskollisuuden väli-

nen synergia.  

 

Brändikokemus pitää sisällään sekä sensorisen kokemuksen, tunnekokemuksen, 

tiedon aikaansaaman älyllisen kokemuksen, että käytöksellisen kokemuksen (Bra-

kus, Schmitt & Zarantonellon (2009, 53). Sensorisella ulottuvuudella tarkoitetaan 

brändin aiheuttamaa visuaalista, auditiivista, kosketeltavaa, maisteltavaa ja haistel-

tavaa stimulaatiota.  Tunneulottuvuus on brändin aikaansaama tunnekokemus ja 

sen luoma emotionaalinen yhteys kuluttajaan.  Älyllisellä ulottuvuudella tarkoitetaan 

brändin kykyä koskettaa kuluttajan yksilöllistä ja yhteisöllistä ajattelua.  Käytökselli-

nen kokemus viittaa fyysiseen kokemukseen, elämäntyyliin, ja kanssakäymiseen 

brändin kanssa.  

Positiivinen asenne brändiä kohtaan ennakoi usein tutkimusten mukaan kuluttajan 

ostoaietta. Tutkimusten mukaan kokemuksellinen, hedonistinen sisältö ja tilanteet 

johtavat voimakkaampiin asenteisiin brändiä kohtaan. Voimakkaammat asenteet 

johtavat sekä suurempaan ostohalukkuuteen että myös auliuteen maksaa tuot-

teesta premium-hinta. Kokemukset vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon, tämä 

brändin arvoon ja brändin arvo ostoaikeeseen (Choi, Ko & Kimb 2016, 5827). 
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Zarantenello ja Schmitt (2010, 533-539) jakavat kuluttajat viiteen eri ryhmään koke-

muksellisuuden sekä asenteen ja ostoaikeen perusteella. Ensimmäinen kuluttaja-

ryhmä ovat ”hedonistiset kuluttajat”, jotka etsivät aistillista mielihyvää, brändin vai-

kutusta tunteisiin ja aisteihin esimerkiksi visuaalisuuden kautta. Toinen ryhmä ovat 

”toiminnalliset kuluttajat”, jotka etsivät ensisijaisesti fyysistä, käytöksellistä ja kehol-

lista kokemusta. Kolmas ryhmä ovat ”holistiset kuluttajat”, joille tärkeää on monipuo-

linen brändikokemus. Heihin vetoavat brändit, jotka vetoavat tunteisiin ja sitouttavat 

sekä tunteiden että käyttäytymisen kautta sekä stimuloivat kognitiivista kiinnostusta. 

Neljäs ryhmä on ”sisäisesti ohjautuvat kuluttajat”. Heihin vedotaan aisti- ja tunneta-

solla sekä ajatuksia stimuloimalla, mutta ei fyysisen toiminnan kautta. Viides, ”prag-

maatikkojen” ryhmä, suhtautuu brändeihin lähinnä rationaalisesti ja funktionaali-

sesti, eikä juurikaan hae brändeistä kokemuksellisuutta. Holistiset ja pragmaatikot 

ovat siis brändikokemuksen ääripäät, joiden väliin kolme muuta tyyppiä asettuu. 

Asenteen ja ostoaikeen välinen korrelaatio oli voimakkain holistisilla kuluttajilla, 

jotka ovat kiinnostuneita kaikista eri kokemuksellisuuksista (sensorinen, tunne, älyl-

linen, käytöksellinen) ja heikoin pragmaatikoilla. Tämä indikoi mahdollista holististen 

kuluttajien tavoitteellisuutta ja impulsiivisuutta, joka saattaa näkyä ostohalukkuutena 

ilman suurempaa perehtymistä, mikäli brändi pystyy tarjoamaan kokemuksellista 

tyydytystä. Lisäksi tutkimuksen perusteella erilaiset kuluttajat kaipaavat erilaista ko-

kemuksellisuutta.  

 

3.3  Massabrändien tuoma muutos  

 

We must never confuse elegance with snobbery. (Yves Saint Laurent) 

 

”Fast fashion”, massabrändien lanseeraama tuotevalikoiman nopea kiertonopeus, 

on muuttanut myös luksusmarkkinoita. Tuotteiden nopea vaihtuvuus houkuttelee 

asiakkaat nopeammin kauppaan. Tuotevalikoiman vaihtuessa tiheään uutta, trendi-

kästä ostettavaa on jatkuvasti tarjolla. ”Limited Edition” -tuotteet vastaavat asiakkai-

den individualismin, kustomoinnin ja yksilöllisyyden tarpeeseen. Massabrändien 
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kommunikointityyli on alkanut muistuttaa luksusbrändejä. Ne käyttävät samoja leh-

tiä ja samanlaista mainontaa kuin luksusbrändit, mikä hämärtää massan ja luksuk-

sen välistä mielikuvaeroa kuluttajan silmissä. Massabrändit ovat myös alkaneet 

käyttää julkisuuden henkilöitä mainoskasvoina sekä nimekkäitä suunnittelijoita yh-

teistyökokoelmien suunnittelijoina (Okonkwo 2007, 230; Ryans 2008, 5), H&M hy-

vänä esimerkkinä. Lisäksi massabrändit ovat adaptoineet luksusbrändien kauppa-

paikkastrategian ja sijaitsevat pääostoskaduilla luksusmyymälöiden vieressä. 

(Okonkwo 2007, 229-230) 

 

Aiemmin luksusmarkkinoita on leimannut tuotteiden pitkä käyttöikä ja omistaminen. 

Massabrändit ovat ajaneet luksusmarkkinat mukanaan muutokseen ja tuotteiden 

käyttöikä on lyhentynyt muodin vaihtuessa tiheään. Asiakkaat ovat alkaneet myydä 

luksustuotteita pystyäkseen ostamaan uusia. (Okonkwo 2007, 64) Facebook-kirp-

putorit, ebay ja tori.fi – tyyliset kauppapaikat ovat helppo tapa käydä ”2nd hand” -

luksuskauppaa. Ne tuovat luksustuotteet myös uusien käyttäjien ulottuville ja muok-

kaavat näin luksustuotteiden kuluttajan profiilia. Kierrätyksen kautta on myös mah-

dollisuus konvertoida asiakkaita massabrändeistä luksusbrändeihin pitkällä aikavä-

lillä.  

 

Helppo jälleenmyynti heijastuu sitoutumiseen: ”jollen pidä, myyn eteenpäin”. Isot 

muotiketjut kuten H&M ja Zara ovat jo järjestäneet myyntipisteisiin kierrätyspisteitä 

käytettyjen vaatteiden keräykseen. Adidas ja luksus-yritys Kering (omistaa muun 

muassa Alexander McQueen ja Gucci -brändit) sitoutuivat toukokuun 2017 Copen-

hagen Fashion Summit’ ssa aloittamaan kierrätyksen vuonna 2020 (The Guardian 

26.5.2017). 

 

Massabrändejä ostava asiakas ostaa ”tarpeeksi hyvän” tuotteen, koska hän on hin-

tatietoinen ja/tai tuotteen laatu tyydyttää hänen tarpeensa. Asiakas saattaa myös 

jossain määrin ajatella, että massatuote tarjoaa enemmän laatua halvempaan hin-

taan. Lisäksi kategorioissa, joissa on private label -tuotteita, pienempi valikoima tar-

koittaa asiakkaan kannalta vähemmän päätösten tekemistä ja täten vaivattomam-

paa ostokokemusta ja yleensä helpompaa fyysistä saatavuutta jakelukanavan laa-

juuden kautta. Myöskin parempituloiset kuluttajat saavat tyydytystä massabrändien 
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ostamisesta kokiessaan tehneensä hyviä, ”fiksuja” löytöjä. Toisaalta asiakas, jonka 

tulotaso ei alussa riitä premiumbrändin ostamiseen, saattaa kääntyä sellaisen asi-

akkaaksi tarpeiden kehittyessä ja halutessaan parempaa suorituskykyä tai palvelua. 

Premiumbrändit voivat helpottaa siirtymää sisällyttämällä valikoimiinsa entry-level-

tuotteita. Entry-level-tuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka uuden asiakkaan on 

helppo ostaa kokeilumielessä, yleensä edullisen hinnan vuoksi, ja jolla brändi hou-

kuttelee uusia kuluttajia. Tällöin on kuitenkin tärkeää tietää mitä nämä asiakkaat 

todella haluavat.  (Ryans 2008, 13-15, 49, 80,128) Premium-brändille luonteva tapa 

kilpailla edullisten kilpailijoiden kanssa on joko erinomainen suorituskyky tai relatio-

naalinen arvo; joku, joka luo syvän ja kestävän suhteen asiakkaaseen (Ryans 2008, 

164). Usein asiakkaan tuntemiseen ja ostokäyttäytymisen analysointiin käytetään 

hyväksi kanta-asiakasohjelmia.  

 

Kosmetiikassa entry-level -tuotteita ovat usein rajatun ajan saatavilla olevat jätti- tai 

pikkukoot. Myöskin perus kosteusvoiteet ilman anti-age -tehoja hinnoitellaan usein 

edukkaiksi houkuttelemaan nuorta kuluttajakuntaa brändin pariin. Pitkä asiakas-

suhde taka-ajatuksena, tietenkin. Näin ei dillutoida brändin imagoa tuotteen heikom-

malla teholla tai kannibalisoida normaalia myyntiä. Kuitenkaan esimerkiksi Suo-

messa, jossa ihonhoitotuotteiden osuus markkinoista on korkeampi kuin muualla 

Euroopassa, kuluttajat eivät halua pienempää voidepurkkia edullisempaan hintaan. 

He käyttävät voiteita paljon eivätkä koe pientä purkkia kalliimpaan litrahintaan edul-

lisena ostoksena. Tuoksuissa jättikoot eivät Suomessa myy, koska kuluttajat halua-

vat vaihtelua eivätkä yhtä suunnattoman isoa tuoksupulloa kaappiinsa.  

 

3.4 Miten massabrändi voi muuttua luksuksenomaisemmaksi? 

 

Berthon, Pitt, Parent ja Berthon (2009) mukaan ei-luksusbrändistä luksuksenomai-

semmaksi brändiksi muuttuminen voi tapahtua erilaisten strategisten muutosten 

kautta, kuva 2.  
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Kuva 2. Strategioita brändin muuttamiseksi luksuksenomaisemmaksi ja kilpailijoista 

erottumiseen (Berthon, Pitt, Parent ja Berthon 2009) 

 

Kaupallinen brändi (vasen alakulma, noviisi kuluttaja & pysyvä tuote) voi tehdä it-

sestään eksklusiivisemman käyttämällä hyväksi tuotemiksausta, hinnoittelua, mai-

nontaa ja jakelua muuttumalla harvemmalle saatavissa olevaksi ja siten haluttavam-

maksi. (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 61-63) Tätä strategiaa ovat käyttänee 

useat urheilumerkit, esimerkiksi Adidas Adidas by StellaMcCartney -linjassaan, 

jonka hintapiste on normaaleihin urheiluvaatteisiin verrattuna korkeampi, jakeluka-

nava hyvin selektiivinen, hinta stabiili ja vaatteet vain tietyn aikaa saatavilla. Lisäksi 

Stella McCartney -nimi tuo lisäarvoa.   

 

Kun asiakas on noviisi, tuote hetkellinen eikä luksus-laukun tavoin pitkään näkyvillä 

(vasen ylänurkka), tulee brändi popularisoida. Tästä esimerkkinä trendiravintoloitsi-

joiden uusimmat trendiravintolat, joihin tullaan näyttäytymään silloin kun ne ovat ”the 

place to be”, ja joiden elinkaaren ei ole tarkoituskaan olla pitkä. Ravintoloitsijan 

brändi vetää ihmiset kerta toisensa jälkeen hänen uusimpaan paikkaansa. (Berthon, 

Pitt, Parent & Berthon 2009, 62-63). 
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Kun brändi haluaa monumentaaliseksi (oikea alanurkka, ekspertti & pysyvyys), sen 

tulee kouluttaa kuluttajia ymmärtämään ja arvostamaan brändin hienolaatuisuutta 

(Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 63). Esimerkiksi suomalaisen Kyrö Distilleryn 

Napue-gini sinkosi ginin suomalaiseen mielenmaisemaan. Myöskin lukuisat pienpa-

nimot ovat tehneet töitä oluen erilaisten makunyanssien tunnettavuuden kasvatta-

miseksi.  

 

Brändin halutessa Wabi Sabiksi (oikea ylänurkka, ekspertti ja hetkellisyys), sen 

haasteena ei ole kouluttaminen vaan asiantuntijuuden kehittäminen. Brändin tulee 

tarjota jotain, joka ”stimuloi kuluttajaa elämään hetkessä, kokea kokemuksen täh-

den ja oppia oppimisen tähden”. (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009, 63) Tästä 

esimerkkinä Esa Saarisen Pafoksella pitämät filosofiset seminaarit, joiden osallistu-

jat tulevat miellyttävään ympäristöön kauaksi arjesta kehittämään itseään, oppi-

maan ajattelua ja uusia ajattelumalleja.  

 

4 YHTEENVETO  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu edellä mainituissa luvuissa kaksi, 

kolme ja neljä esitetyistä käsitteiden määrittelyistä ja niiden keskinäisistä yhteyk-

sistä kuvan 3 mukaisesti. 
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Kuva 3: Teoreettinen viitekehys  

 

Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on premium/luksusbrändin käsite, jossa brän-

din strategiaan kuuluvat olennaisina osina nimi, jakelukanava, tunnistettavuus, sopeu-

tumiskyky, autenttisuus ja myyntihenkilökunta. Luksusbrändit poikkeavat toisistaan ja 

Premium/luksus-brandi
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luksusbrändien erilaisuutta käsitellään esteettisyyden ja ontologian ulottuvuuksista tar-

kasteltuna. Brändit jaetaan niiden perusteella neljään eri luokkaan; moderni, klassinen, 

postmoderni ja Wabi Sabi. Erilaisia brändejä johdetaan erilaisella strategialla, ja asiak-

kaan kulutuskäyttäytymisen ymmärtäminen vaikuttaa markkinointiin.  

 

Luksusbrändeille leimallista on tunteiden merkitys asiakkaan päätöksenteossa, mikä 

johtaa tutkimaan brändikokemuksen merkitystä. Brändikokemuksessa syvennytään ko-

kemuksellisuuden kautta sensoriseen, tiedon aikaansaamaan älylliseen, käytökselli-

seen ja tunnekokemukseen. Eri kokemustyypit yhdistettynä asenteeseen ja osto-aikee-

seen jakavat kuluttajat viiteen ryhmään; hedonistinen, toiminnallinen, holistinen, sisäi-

sesti ohjautuva ja pragmaattinen. Nämä kuluttajat etsivät brändeistä erilaisia kokemuk-

sia.  

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

Tutkimusmenetelmät-luvussa esitellään tutkimusprosessi, aineiston hankinta, tutki-

musaineisto sekä kuvataan sisällönanalyysillä toteutetun tutkimusaineiston käsitte-

lyn vaiheet ja todennetaan tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tämä pro gradu -

tutkimus on laadullinen tutkimus, jota voisi jopa ajatella eksploratiivisena, vähän tun-

netulle tutkimusalueelle kohdistuvana kartoittavana tutkimuksena.   

 

5.1 Tutkimusprosessi  

 

Pro gradu -tutkielma alkoi helmikuussa 2017. Ensin määriteltiin tutkimuksen tavoit-

teet ja tutkimuksen kohde. Mietittiin, mikä ajankohtainen ilmiö olisi sekä tutkimuksen 

arvoinen, että myös aiheena mielenkiintoinen tutkittava. Maaliskuussa tehtiin aihe-

analyysi, jossa jäsenneltiin alustavia tutkimuskysymyksiä, teoreettista viitekehystä 

ja siihen saatavilla olevaa materiaalia sekä aineiston empiirisen osuuden kerää-

mistä. Alasuutarin (1995, 83) mukaan teoreettinen viitekehys määrittelee kerättävän 

aineiston ja sen analyysissä käytettävän menetelmän. Aiheanalyysistä saadun pa-

lautteen perusteella laadittiin huhtikuussa tutkimussuunnitelma, jossa perehdyttiin 

lisää saatavilla olevaan lähdeaineistoon ja tiedonkeruumenetelmiin sekä laadullisiin 
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tutkimusmenetelmiin. Teoriaosuus kirjoitettiin toukokuussa. Kesä-heinäkuussa 

koottiin empiirinen aineisto. Heinä-elokuussa empiirinen aineisto analysoitiin tulok-

siksi ja kerättiin johtopäätöksiksi. Lopuksi ehdotettiin jatkotutkimusaiheita, joita tut-

kimuksen edetessä tuli esiin.  

 

5.2 Aineiston hankinta 

 

Empiirisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla eli yksityiskohtaisten 

kysymysten sijasta edettiin valittujen, tutkimuksen kannalta oleellisten teemojen mu-

kaan. Tällöin haastateltavat päättävät mitä haluavat ja mitä jättävät kertomatta ja 

ovat tutkimusmateriaalin aktiivisia tuottajia. Tämä antaa tutkijalle myös mahdollisuu-

den tarkentaviin ja jatkokysymyksiin. Tärkeää on tiedostaa, että tällaisessa haastat-

telutilanteessa kysymyksenasettelu ja tilanteen määrittely orientoivat haastatelta-

vaa, koska haastateltavat tekevät tämän perusteella tulkintoja siitä, minkä tulkitse-

vat olevan tutkimuksen kannalta oleellista (Alasuutari 1995, 149). Metodologisesti 

tarkasteltuna teemahaastattelussa korostuu ihmisten tulkinta erilaisista asioista, 

haastateltavien antamat merkitykset erilaisille asioille sekä näiden merkitysten syn-

tyminen vuorovaikutustilanteessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tieteelliselle tie-

dolle luonteenomainen piirre on, että sen tuloksen tulee olla toistettavissa ja mah-

dollista replikoida eli tuottaa uudelleen jonkun muun toimesta (Metsämuuronen 

2006, 17, 23, 92). Nämä kriteerit täyttyvät tämän työn osalta. Kaikki haastateltavat 

olivat valmiita esiintymään omalla nimellään, joten heitä pystytään haastattelemaan 

samoilla kysymyksillä myös myöhemmin uudestaan.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin luksusbrändimaailmassa työskenteleviä henkilöitä 

mahdollisimman erilaisista yrityksistä ja kategorioista sekä henkilöitä, jotka muuten 

toivat mielenkiintoista tietoa tutkittavaan asiaan mahdollisesti uudesta näkökul-

masta. Tämä sen vuoksi, että tutkimuksessa perinteisen luksuksen määritelmää ha-

luttiin haastaa ja laajentaa sekä huomioida moderni, päivitetty luksuskäsitys. Tee-

mahaastattelu valittiin menetelmäksi, koska siinä haastattelu kohdennetaan tiettyi-

hin teemoihin, joista keskustelu käydään, ei yksityiskohtaisiin kysymyksiin (Hirsjärvi 
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& Hurme 2000, 47-48). Kerättävä aineisto pystyy näin rakentumaan aidosti haasta-

teltavan henkilön kokemuksista käsin. Kaikki haastateltavat omasivat paljon henki-

lökohtaista kokemusta aiheesta, joten tutkija ei halunnut rajata keskustelua yksityis-

kohtaisilla kysymyksillä. Lisäksi tutkijan oma pitkä kokemus aiheesta takasi sen, että 

keskustelua pystyttiin käymään hedelmällisesti ilman tarkkoja kysymyksiä. Teemat 

pohjautuivat tutkimuskysymyksiin sekä teoriaosassa luotuun viitekehykseen ja niitä 

oli neljä; mitä luksus on, miten premium/luksus-brändi rakennetaan, minkälainen on 

luksusasiakas ja mistä muodostuu brändikokemus.  

 

Otanta oli ei-satunnainen otos, eli henkilöt valittiin tutkijan harkinnan mukaan haluna 

tutkia asian kannalta oleellisia henkilöitä (Metsämuuronen 2006, 45). Suomen luk-

susmarkkina on pieni ja asiakaskunta rajattu, joten tutkielmassa haluttiin haastella 

henkilöitä, joilla on kokemusta myös Suomen ulkopuolelta. Otoskoko oli tarkoituk-

senmukaisesti valittu viiden henkilön otos. Otoskoko on pro gradu -tutkielmaan ylei-

nen työn laajuus huomioiden. Ensimmäinen haastateltava oli Tuomas Tarvo, Poh-

joismaiden Director of Field ja Specialist Sales, Adidas Group, jolla on kahdenkym-

menen vuoden kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä eri kategorioiden 

urheiluvaatteiden saralla. Toinen haastateltava oli Marika Orkamo, Director Brand 

and Integrated Marketing Communications, Fiskars Group, jonka 25 vuoden työhis-

toriaan mahtuu kaksikymmentä vuotta kansainvälisessä ympäristössä eri toi-

mialoilla ja haasteissa, muun muassa brändin muuttamisessa premiumin ja luksuk-

sen suuntaan.  Kolmas haastateltava oli Linda Turunen, joka edusti akateemista 

näkökulmaa luksusbränditutkimuksen parista. Hän on väitellyt luksusbrändeistä ja 

seitsemän vuoden tutkimus- ja luennointikokemus koostuu pääasiassa sekä Vaa-

san yliopistolta, että Aallosta. Neljäs haastateltava oli Mikko Koskinen, Kyrö Distil-

leryn brändistä ja markkinoinnista vastaava perustajajäsen. Mikon yhdentoista vuo-

den uraan kuuluu useampi oma yritys, joista tuoreimpana brändin rakentamisessa 

mainetta niittänyt Kyrö Distillery. Kyrö on lanseerannut maailmalla palkitun Napue-

ginin premium-/luksuskategoriaan. Viides haastateltava oli Sasu Laukkonen, kah-

denkymmenen vuoden työuran tehnyt Michelin-tähden saanut ravintoloitsija, joka 

avasi elokuussa 2017 uuden Ora-ravintolan samalla paikalla seitsemän vuotta toi-

mineen Chef & Sommelier -ravintolansa tilalle. Haastateltavien työkokemuksen pi-
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tuus oli keskimäärin 17 vuotta. Kaikki haastateltavista olivat työskennelleet sekä ul-

komailla että Suomessa kansainvälisessä työympäristössä ja olivat hyvin kokeneita 

luksusmarkkinoiden erityisyydessä.  

 

Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse haastattelupyyntö toukokuussa 2017. 

Haastattelupyynnössä avattiin asianmukaisesti ja ytimekkäästi tutkimuksen tarkoi-

tus sekä ehdotettiin haastatteluajankohtaa. Kaikki haastattelupyynnön saaneet hen-

kilöt vastasivat pyyntöön myönteisesti, joten heidän kanssaan sovittiin haastattelun 

ajankohta ja rauhallinen haastattelupaikka. Haastatteluun oli varattu tunti, ja todelli-

suudessa aikaa kului 45 minuutista tunti viiteentoista minuuttiin. Haastattelut olivat 

yksilöhaastatteluja.  Yksilöhaastattelu valittiin haastattelumenetelmäksi syvällisen 

dialogin aikaansaamiseksi ilman ulkopuolisia vaikutteita. Metsämuurosen (2006, 

113) mukaan haastattelu sopii hyvin aineiston hankkimisen metodiksi, kun halutaan 

tulkita kysymyksiä ja täsmentää vastauksia, halutaan kuvaavia esimerkkejä, tutki-

taan aihetta, josta ei ole objektiivisia testejä ja tutkitaan emotionaalisia asioita. Ala-

suutarin (1995, 82) mukaan metodin tulee olla sopusoinnussa tutkimuksen teoreet-

tisen viitekehyksen kanssa, ja pro gradu -tutkielmassa tutkitaan merkitysrakenteita, 

joten aineistona tulee olla tekstiä, jossa ihmiset voivat puhua asioista omin sanoin. 

Haastattelut tehtiin kesä-heinäkuussa 2017. Haastattelutilanteessa teemat esitettiin 

kaikille samassa järjestyksessä. Tarkentavat kysymykset erosivat toisistaan haas-

tateltavan tuottaman sisällön mukaan. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja haastatel-

tavat olivat tietoisia tästä.   

 

5.3 Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 

 

Tutkielma tähtää aineiston analyysiin, tulkintaan ja johtopäätösten tekoon, jotka ovat 

tutkielman ydinasia. Tiedot tarkistetaan, täydennetään esimerkiksi haastatteluin ja 

kyselyin ja järjestetään sen jälkeen tallennusta ja analyysia varten. Analyysi ei kui-

tenkaan riitä vaan tuloksia pyritään myös selittämään ja tulkitsemaan. Tulkinnassa 

harkitaan useampia tulkintoja, koska tutkimusta voidaan tulkita usealla eri tavalla 

tulkitsijasta riippuen. Tuloksista laaditaan synteesejä, jotka kokoavat yhteen pää-

seikat ja laaditaan abstrahoivat linjat, jotka antavat selkeät vastaukset tutkielman 
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tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 209-210, 213, 214) Näin 

johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista 

ja siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. 

 

Teemoittelun avulla aineistosta saadaan koostettua vastauksia ja tuloksia tutkimus-

kysymyksiin. Tätä prosessia voi jatkaa pidemmälle tyypittelyyn, jossa voi tyypillisten 

vastausten lisäksi etsiä systemaattisesti myös tyypillisestä poikkeavia vastauksia. 

Nämä voivat olla kiinnostavia tutkielman kannalta. (Eskola ja Suoranta 1999, 179-

182) 

 

Nauhoitusten perusteella haastattelut raaka-litteroitiin. Raaka-litterointia tuotettiin 

yhteensä 19 sivua, keskimäärin 5 sivua haastattelua kohti. Sisällönanalyysin mukai-

sesti ensimmäisessä analyysin vaiheessa muodostettiin yleiskuva aineistosta luke-

malla useampaan kertaan raaka-litterointi läpi ja kuuntelemalla nauhoituksia uudes-

taan. Analyysi tosin alkoi jo haastattelutilanteissa, jossa tutkija pystyi hahmottele-

maan malleja syntyneistä havainnoista mitä pidemmälle haastatteluissa mentiin. 

Analyysin struktuurin oli jo tässä vaiheessa päätetty noudattavan kyselyn nelivai-

heista struktuuria; mitä luksus on, miten premium/luksusbrändi rakennetaan, min-

kälainen on luksus-asiakas ja mistä muodostuu brändi-kokemus. Tämä helpotti ko-

konaisuuden hallintaa koska näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia yhteneväisyyk-

sien ja eroavaisuuksien kautta.  

 

Toisessa analyysin vaiheessa aineisto redusoitiin eli tiivistettiin helpommin hallitta-

vaksi massaksi suorittamalla 1-tason koodaus. Koodauksessa koottiin tutkimusky-

symysten kannalta tärkeät kokonaisuudet ja koodattiin ne aineistossa esiintyvien 

teemojen kautta. Koodaus oli iteroiva prosessi, jossa tarvittiin aikaa ja toistoja kaiken 

kysymysten kannalta olennaisten löytymiseksi ja hahmottumiseksi, joten haastatte-

lulitterointeja luettiin läpi useamman kerran ja ymmärtäminen tarkistettiin tarvitta-

essa alkuperäisistä nauhoituksista. Analyysin tässä vaiheessa selkeytettiin eri haas-

tatteluissa esiin tulleita yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia laatimalla käsitekarttoja, 

joiden avulla kokonaisuuksia saatiin hahmotettua. Analyysimetodiksi valittiin induk-

tiivinen (aineistolähtöinen) analyysimetodi, jossa edetään yksityisestä yleiseen, ol-

laan kiinnostuttu useasta yhtaikaisesta tekijästä, jotka vaikuttavat lopputulokseen, 
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ja luokat muototuvat tutkimuksen kuluessa aineiston pohjalta (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 25).  

 

Analysoinnin kolmannessa vaiheessa aineisto ryhmiteltiin ilmiöiden esiintymisti-

heyksien ja poikkeuksien perusteella. Toisiinsa liittyvät ilmiöt ryhmiteltiin yhteen ja 

niiden sisältö tiivistettiin yläkäsitteiksi, kunnes saavutettiin riittävän korkea abstrak-

tiotaso. Näin saatiin luotua käsitteitä ja tunnistettua haastattelujen kautta ilmiöitä. 

Litteroinnista ja nauhoituksista poimittiin lainauksia, jotka kuvasivat mahdollisimman 

mehevällä ja kuvaavalla tavalla löydettyjä käsitteitä ja ilmiöitä.  

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta halutaan arvioida virheiden välttämiseksi, mutta tulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat silti (Hirsijärvi et al. 2004, 216). Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija on keskeinen tutkimusväline ja pääasiallinen luotettavuuden 

kriteeri.  Tästä syystä luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Es-

kola & Suoranta 1999, 210).  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkija ei ole työskennellyt tai ollut muuten kytköksissä 

kenenkään haastateltavan edustamaan organisaatioon ja on pyrkinyt aineiston ana-

lysoinnissa mahdollisimman objektiiviseen näkemykseen. Pro gradu -tutkielman tut-

kimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan teorian ja empirian avulla mahdollisimman 

objektiivisesti ja luotettavasti.  

 

5.4.1 Reliabiliteetti 

 

Tutkielman reliaabelius tarkoittaa kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli mit-

taustulosten toistettavuutta. Esimerkiksi samaa henkilöä tutkittaessa saadaan kah-

della tutkimuskerralla sama tulos. Käsite voidaan määritellä myös niin, että kaksi 

arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai että kahdella rinnakkaisella tutkimus-

menetelmällä saadaan sama tulos. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää 

tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kaikkine eri vaiheineen. Luotettavuutta 
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lisää myös tutkijan selostus siitä millä perusteella hän esittää tulkintoja ja mihin pää-

telmät perustuvat. Tätä auttavat esimerkiksi haastateltavien suorat lainaukset, 

joissa tutkittavien ajatusmaailma suoraan heijastuu. (Hirsijärvi et al. 2004, 216-218) 

Laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius mitataan sillä, kuinka luotettavaa tutkijan 

analyysi materiaaleista on.  Tulkinnan katsotaan olevan reliaabeli silloin kun se ei 

sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta 1999, 214).  

 

Kaikki tutkittavat antoivat luvan haastattelujensa referointiin. Tämän vuoksi osasta 

sitaatteja ja tekstiä pystyy tunnistamaan haastateltavan henkilön tai hänen edusta-

mansa alan silloin kun se on aiheen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi 

teksti lähetettiin kaikille haastateltaville hyväksyttäväksi mahdollisten virhetulkinto-

jen poistamiseksi. Haastatteluiden nauhoitus ja litterointi tehtiin huolellisesti ja mak-

simissaan viikon sisällä toisistaan, jolloin haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa. 

Lisäksi haastattelun aikana tehtiin yleistasoisia muistiinpanoja, jotka helpottivat ana-

lyysivaihetta. Tutkija sekä haastatteli että raaka-litteroi, jolloin analysointivaiheessa 

asioiden käsittäminen, yhdistäminen ja haastatteluissa sattuneet mahdolliset hyp-

päykset aiheesta toiseen oli helpompi ymmärtää.  

 

Teoreettinen osa perustuu luotettavista lähteistä hankittuun kirjallisuuteen. Läh-

teenä käytetyt tieteelliset artikkelit hankittiin Finnasta. Lähdekirjallisuus hankittiin 

pääsääntöisesti yliopiston tiedekirjastosta ja muutama kirja tutkijan omista työko-

koelmista.  

 

Haastatteluotos oli pieni mutta näyte harkinnanvarainen. Pienestä otoskoosta joh-

tuen tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä, mutta haastateltavien 

henkilöiden aseman ja kokemuksen vuoksi saatu informaatio oli kvantitatiivisesti 

runsas tutkittavan aiheen kannalta. Tämän vuoksi voidaan katsoa tutkimuksen an-

taneen runsaasti kiinnostavaa tietoa tutkittavasta aiheesta ja toivottavasti olevan 

hyödyllinen asiasta kiinnostuneille tahoille.  
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5.4.2 Validiteetti  

 

Validius (pätevyys) tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, 

mitä halutaan mitata (Hirsijärvi et al. 2004, 216). Validius jaetaan sisäiseen ja ulkoi-

seen. Sisäinen validiteetti määräytyy teoreettis-filosofisten lähtökohtien, käsitteellis-

ten määritteiden ja menetelmällisten ratkaisujen loogisesta suhteesta toisiinsa. Se 

osoittaa tutkijan tieteellistä otetta ja tieteenalan hallintaa. Ulkoinen validiteetti tar-

koittaa tulkintojen, johtopäätösten ja aineiston välisten suhteiden pätevyyttä ja tutki-

muskohteen kuvaamista sellaisena kuin se on. Se määrittelee lähinnä tutkijaa, ei 

tutkittavaa. (Eskola & Suoranta 1999, 214) Tutkimuksen tutkimusstrategia tuki tut-

kittavaa aihetta. Haastattelut analysoitiin luotettavasti ja käsitteitä muodostettiin 

koko haastattelusta, ei pelkästään tiettyyn teemaan liittyvistä vastauksista.  

 

5.4.3 Triangulaatio  

 

Tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa useampia menetelmiä käyttämällä. Tätä 

useamman tutkimusmenetelmän käyttöä kutsutaan triangulaatioksi. (Hirsijärvi et al. 

2004, 216). Triangulaation käytön perusteluna on yksittäisen tutkimusmenetelmän 

riittämättömyys muodostaa kattava kuva tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 

1999, 69). Pro gradu -tutkielmassa käytetään aineistotriangulaatiota eli useampaa 

aineistoa yhdistellään keskenään (Eskola & Suoranta 1999, 69), näkökulman laa-

jentamiseksi.   

 

6 TULOKSET  

 

Tämä luku sisältää empiirisen tutkimuksen tulokset aineistosta tehdyn analyysin pe-

rusteella sekä pohdinnan tutkimustulosten ja teoriaosuuden välillä osana tuloksien 

esittelyä. 
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6.1 Luksuksen määritelmä 

 

Tutkimuksessa selvitettiin ensin jokaisen haastateltavan oma näkemys luksuksesta. 

Näin varmistettiin tutkijan olevan tietoinen kulloisenkin haastateltavan subjektiivi-

sesta näkemyksestä luksukseen. Haastateltavien näkökulmalla saatiin tutkimuksen 

kannalta olennaista tietoa vallitsevasta luksuskäsitteestä.  

 

”Luksus on kauhean leveä käsite tällä hetkellä, kun ajattelee, miten rajoittunutta se 

on aiemmin oltu. Jos sä mietit luksuksen sen kautta, että se on kalliimpi kuin joku 

toinen, niin sä et koskaan valitse sitä. Se pitää miettiä niin että siinä on lihaa luiden 

ympärillä, jotain muuta annettavaa. Jos sä mietit, että mitä vähemmän siin on lihaa 

luiden ympärillä, sen halvemmaksi se tulee mulle - niin siinä sulla on ihan eri näkö-

kanta (kuluttamiseen).”  

 

Haastateltaviksi valittiin tietoisesti hiukan perinteisestä luksuskäsityksestä poik-

keava otos, jonka vuoksi luksuksen määritys herätti paljon keskustelua ja toi esiin 

erilaisia ajatusmalleja. Luksus on selkeästi asia, johon harva suhtautuu neutraalisti. 

Tutkimuksessa ilmeni selkeä ero suurien globaalien brändien kanssa tekemisissä 

olevien henkilöiden ja omaa, suomalaisista lähtökohdista rakennettua brändiä joh-

tavien henkilöiden välillä mitä tuli luksuksen määritelmään. Luksus jakautui tutki-

muksen perusteella kahteen erityyppiseen tutkijan nimeämään malliin, ”kansan luk-

sukseen” ja eksklusiiviseen luksukseen. Näistä eksklusiivinen luksus edusti perin-

teisempää, teorian mukaista näkökulmaa ja ”kansan luksus” subjektiivisempaa nä-

kökulmaa.  

 

6.1.1 ”Kansan luksus” – Suomessa kaikki haluavat olla lähestyttäviä 

 

Suomessa vallitsee tutkimuksen perusteella erityinen ”kansan luksus”. Tutkimuk-

sen mukaan suomalaiset brändit haluavat, että niiden kuluttaja tuntee itsensä koh-

taamisessa brändin kanssa erityiseksi. Mutta toisaalta ne eivät halua, että muut ku-

luttajat tuntevat itsensä ei-erityisiksi, kun eivät käytä brändiä. Vaikka brändi täyttäisi 
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kaikki perinteiset luksusbrändin tunnusmerkit (kalliimpi hintapiste, selektiivinen ja-

kelu, käsityöläisyys, autenttisuus, tunnistettavuus), Suomessa on tärkeää olla kai-

ken kansan tavoitettavissa, vaikka vain hetkellisesti. Ei haluta olla torjuvia, elitistisiä 

eikä edustaa bling bling´iä. Vaikka asiakkaalla ei olisi varaa brändin jokapäiväiseen 

kuluttamiseen, on tärkeää, että esimerkiksi säästämällä erityiseen tilaisuuteen tai 

tuotteeseen brändi on kuitenkin kaikkien saavutettavissa. Haastateltavat mielsivät 

brändinsä enemmän premium- kuin luksusbrändeiksi. Premium on inklusiivista, 

saatavilla olevaa. Luksus on eksklusiivista, vain harvojen saatavilla olevaa. Luksus-

brändin käyttäminen nähtiin helposti muiden yläpuolella olevana signaali-kulutuk-

sena, johon ei haluttua assosioitua yleensä oman arvomaailman vuoksi.  

 

Haastateltavat kokivat, että mielikuvat luksuksesta määrittelevät, mitä luksus kulloi-

sellekin kuluttajalle tarkoittaa. Mielikuva saattaa vaihdella hyvinkin paljon ja syntyy 

kuluttajan tulkinnan kautta, kuluttajan tulkitessa suhteessa tuotteeseen ja ympäris-

tön eri kerroksiin. Siksi luksus voi olla erilaista eri ihmisille ja tarkoittaa erilaisia asi-

oita. Se voi olla gin&tonic tehtynä hintapisteeltään kalliimmalla Napue-ginillä. Tai 

ulkomaan lomamatkan jäädessä väliin pariskunnan kahdenkeskinen lounas Helsin-

gissä Michelin-tähden ravintolassa lasten ollessa hoidossa. Hetkellinen Wabi Sa-

bimainen nautinto tuli erityisesti ilmi esimerkeissä. Kuten Chevalier ja Mazzolovo 

(2008, 155-156) ovat todenneet, asiakkaat valitsevat hedonistisia asioita ja oman 

nautinnon saaminen palkitsee enemmän kuin tuotteiden rationaalinen funktiona-

lismi. Berthon, Pitt, Parent, Berthon (2009, 48) mukaan tämän vuoksi asiakas luo 

omaan maailmaansa sopivan vision luksuksesta ja luksusbrändeistä yleisesti, jolloin 

mielikuvaan kuuluu hyvin oleellisesti asiakkaan oma esteettinen, hedonistinen ja 

kulttuurinen arvomaailma. 

 

Ajattelumaailma ”kallis hinta, arvokas ja vain tietyille ihmisille” nähtiin osittain van-

hentuneena. Koettiin että maun kypsymisen myötä luksus on alkanut tarkoittaa eri-

tyisesti laatua. ”Kun kerran kokee luksuksen, niin tietää miksi se maksaa.” Tämä 

koettiin erityisen tärkeänä aspektina sille segmentille, joka kerää/säästää rahaa, 

jotta voi valita luksuksen jonkun keskiverron yli. ”Se perustuu tiettyyn luottamuk-
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seen, ja brändiin on helpompi luottaa. Siinä on tietty takuu (että saa rahoille vasti-

netta).” Esimerkkinä eräs haastateltava nosti Toyotan ja Lexuksen välisen huiman 

eron, vaikka ne kuuluvat samaan yritykseen. 

 

”Ymmärrys siitä miten paljon enemmän Lexuksen kanssa on tehty duunia, tehty mit-

tatilauksena, käsitän miksi se maksa. Kun sä kävelet auton viereen ja painamatta 

yhtään nappia jokaisen kädensijan alla on valo, et se tajuu että sä olet tulossa. Sa-

malla myös ymmärtää, että perustoyotassa ei ole, koska se tarkoitus on eri.” 

 

6.1.2 Eksklusiivinen luksus – mutta voiko se olla halpaa? 

 

Sellaisten brändien, joiden juuret olivat ulkomailla tai brändi oli vanhempi ja perin-

teisempi, parissa töitä tekevät näkivät luksuksen eksklusiivisena, saatavuudelta ra-

joitettuna, ei joka paikassa kaikille saatavilla kaiken aikaa olevana. Hintapiste näh-

tiin selkeästi kalliina ja tuotteen/palvelun laatu erinomaisena. Distribuutiolla nähtiin 

olevan erittäin iso merkitys mielikuvallisesti. Suomessa Louis Vuitton, mahdollisesti 

Kämp-hotelli, jotkut erikoistilattavat automerkit nähtiin luksuksena, mutta myös Suo-

men luonto, hiljaisuus ja puhtaus joillekin matkailijoille merkittävinä erityislaatuisina, 

ei kaikkien saavutettavissa olevina kokemuksina. Tällöin heräsi kysymys voiko luk-

sus olla halpaa, esimerkiksi luontoelämys, kun kalleus nimenomaan on yksi luksuk-

sen perusmääritelmistä yhdessä rajatun saatavuuden kanssa. Eksklusiivisuus mer-

kitsi haastateltaville saatavuuden rajoittamista, ja sitä, että tuotteeseen/palveluun ei 

kaikilla ole varaa tai mahdollisuutta missään olosuhteissa. Tämä näkemys peilasi 

enemmän yleistä teoreettista näkökulmaa.  

 

Ero näkökulmissa saattaa johtua siitä, että globaalien brändien tai globaalimmassa 

organisaatiossa toimivien henkilöiden näkökulmaa muokkaa ympäristö ja rajatumpi 

mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisesti brändin rakentamiseen, jolloin mielikuva 

tulee enemmän yleisen teorian ja ympäristön kautta. Lisäksi kategoria, jossa he 

työskentelevät, on todennäköisesti kilpaillumpi eli globaalimpi, jolloin tarjontaa löy-

tyy massasta luksukseen ja tällöin erot ovat selkeämmät. Oman brändin perusta-
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neet haastateltavat ovat selkeästi miettineet luksusta enemmän oman arvomaail-

man kuin kilpailun kautta. Heidän kokemansa kilpailu on myös paikallisempaa tai 

osittain suppeampaa, jolloin saatavilla on vähemmän tarjontaa massasta über-luk-

sukseen.  

 

Molemmissa malleissa esiintyi Berthon, Pitt, Parent ja Berhonin (2009) näkökulma 

että luksus sisältää objektiivisen, kollektiivisen ja subjektiivisen ulottuvuuden; ne te-

kevät jotain konkreettista, niillä on henkilökohtainen subjektiivinen arvo ja ne sym-

boloivat sekä käyttäjälle että ulospäin jotain. Myöskin Chevalierin ja Mazzalovon 

(2008) ajatus taiteellisuudesta ja käsityöläisyydestä nostettiin osittain mutta ei kovin 

vahvasti esiin. Sen sijaan kansainvälisyyttä pohdittiin paljonkin kansainvälisen me-

dianäkyvyyden ja sen nostaman tunnettuuden ja siihen vaikuttavan asiakaskunnan 

kansainvälisyyden näkökulmasta. Kansainvälistymistä käsiteltiin myös liiketoimin-

nan kansainvälistymisen tai kansainvälisen kilpailun kautta. Eräs haastateltava sa-

noi globalisaation vaihtaneen lokaalit idolit kansainvälisiin maailmantähtiin. ”Mie-

luummin yksi hyvä kuin sata hakuammuntaa; maksa mieluummin yhdestä hyvästä 

kuin sadasta b-luokan pelaajasta”.   

 

6.2 Luksusasiakas  

 

Huolimatta eri näkökulmasta luksuksen määritelmään tutkimuksen perusteella asia-

kas nähtiin kuitenkin yleisesti enemmän kulutuskäyttäytymisen kuin demografian 

kautta. Harva mietti asiakasprofiilia tulotason, iän tai paikkakunnan kautta. Tämä 

tuki teoriaosuuden AO (Aesthetics and Ontology) -typologian (Berthon, Pitt, Parent 

& Berthon 2009, 50-57) luksusbrändin nelikenttämallia, jossa luksusbrändit jaetaan 

moderniin, postmoderniin, klassiseen ja Wabi Sabiin. Tuotteet/palvelut voivat kuu-

lua eri ryhmiin tai jokaiseen ryhmistä asiakkaan kulutustarpeen kautta ja segmen-

tointi tapahtuu asiakkaan kulutuskäyttäytymisen perusteella.   

 

”Se on enemmän occasion - saatan juoda pari kertaa vuodessa samppanjaa, mutta 

minua ei profiloitaisi samppanja-asiakkaaksi.”  
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Luksusasiakkaat voitiin tutkimuksen perusteella jaotella satunnaiseen kuluttajaan, 

merkityksellistä elämää hakevaan kuluttajaan, tietoiseen kuluttajaan, yksilölliseen 

kuluttajaan ja ”mustana hevosena” 2nd hand kuluttajaan. Tyypitys on tutkijan oma 

ja muodostunut asiantuntijahaastattelujen kautta. Koska tutkimus perustui asiantun-

tijoiden teemahaastatteluille, ei haastattelussa painotettu teorian mukaisia kulutta-

jatyyppejä.  

 

6.2.1 Satunnainen kuluttaja – luksustuotteiden kuluttaja, ei luksuskuluttaja 

 

Satunnainen kuluttaja syö tonnikalaa kuukauden päästäkseen illaksi Michelin-täh-

den ravintolaan. Hän voi säästää viinipaketissa mutta haluta nauttia viiden ruokala-

jin illallisen. Hänellä ei välttämättä ole rahaa, tosin saattaa myös olla, mutta ostos 

on hyvin mietitty ja tarkkaan harkittu. Sitä varten on mahdollisesti säästetty hyvinkin 

pitkään ja asiakas on valmis maksamaan yli oman normaalin kulutuskäyttäytymi-

sensä saadakseen mitä haluaa. Tähän voi olla useita syitä; erityinen merkkipäivä 

kuten hääpäivä, se voi olla myös arvomaailma tai odotus sekä halu vaihtaa arki 

luksukseen edes hetkellisesti. Turisti saattaa haluta syödä puhdasta suomalaista 

lähiruokaa matkallaan Lappiin. Isoäiti saattaa haluta viettää 80-vuotispäiväänsä 

juuri siinä pettuleipää tarjoavassa ravintolassa.  

 

Satunnainen luksusasiakas voi valita luksuksen myös käytännön syistä. Hän voi olla 

liikematkustaja, joka valitsee business-luokan lennon ollakseen mahdollisimman 

pirteä ja levännyt seuraavan päivän kokouksessa. Hän ei valitsisi business-luokkaa 

lomalennollaan eli ei käyttäisi aina kalleinta vaihtoehtoa, mutta hyötynäkökulman 

perusteella oikeuttaa itselleen luksus-tason kulutuksen satunnaisesti.  

 

Teoriassa luksuksen kuluttaja yhdistetään usein hedonismiin ja itsensä hemmotte-

luun (Chevalier & Mazzalovo 2008). Tämä tarve tuli esiin erityisesti satunnaisen ku-

luttajan motiiveissa. Tutkimuksen mukaan satunnaisiin kuluttajiin kuuluvat itsensä 

palkitsevat ja itseään hellivät. Kuluttaminen saatetaan jopa nähdä itsensä arvosta-

misena. Itselle suodaan satunnaista luksusta kiitoksena jostain tehdystä tai kun ran-

kan ajan jälkeen halutaan helliä itseä ja kohota hetkeksi arjen yläpuolelle. Kuluttaja 
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voi myös katsoa arvostavansa itseään niin paljon, että on ansainnut jotain erityisem-

pää kuin massaa.  

 

”Nykyään se on sitä, että sä säästät saadaksesi mitä haluat ja ostat yhden tuotteen. 

Et ole silloin luksus-kuluttaja vaan luksustuotteiden kuluttaja. Luksusbrändit 

saavat rahansa massasta, eivät eliitistä. Eliitti ostaa sikakallista, mutta tosi vähän.” 

 

6.2.2 Merkityksellistä elämää hakeva - ”punavuorelainen hipsteri” 

 

Merkityksellistä elämää hakevalle kuluttajaryhmälle omat arvot, asioiden merkityk-

sellisyys ja aitouden hakeminen ovat tärkeää. Tutkimuksen mukaan tälle kuluttaja-

ryhmälle on tärkeää kuluttaa brändiä, joka resonoi heidän oman arvomaailmansa 

kanssa ja joka koetaan aidoksi ja rehelliseksi. Brändistä myös löydetään vahvistusta 

merkityksellisyyden hakemiseen omaan elämään.  

 

Kyro Distilleryn brändi on vahvasti samansuuntainen tämän kuluttajakunnan arvo-

maailman kanssa. Asiakkaita yhdistäviä life-style-indikaattoreita ovat kiinnostus ruo-

anlaittoon, makuihin, pohjoismaiseen designiin, cocktail-harrastus.  Brändin juuret 

ovat Iso-Kyrössä, pieni Kylä, joka voisi olla missä päin maailmaa tahansa. Suoma-

lainen luonto on vahvasti läsnä, mutta vielä enemmän sen symboloimat arvot: luot-

tamus, rehellisyys, avoimuus. Suomeen, mutta ei pelkästään Suomeen, liittyy il-

masto ja sen vaikutukset käytettäviin raaka-aineisiin. Brändin design solahtaa suju-

vasti skandinaaviseen design-maailmaan. Kuluttaja voi nähdä suomalaisen brändin, 

skandinaavisen brändin, brändin, jolla on vahvat juuret, brändin, jonka arvomaailma 

resonoi omaan tai puhtaita raaka-aineita edustavan brändin.  

 

Tutkimuksen tulos vahvistaa teorian näkemystä siitä miten tärkeää kuluttajalle saat-

taa olla se, mistä brändi tulee ja minkälaista elämäntyyliä se edustaa. Skandinaavi-

nen yhteiskunta, elämäntapa, onnellisuus, tasa-arvo ja korkea elintaso muodostavat 

tässä hetkessä vetoavan elämäntyylin. Thakorin (1996, 27-42) teorian mukaisesti 

kuluttajat näkevät usein suurempia eroja imagoperusteisesti kuin funktioperustei-

sesti asemoitujen brändien välillä jolloin brändin alkuperän houkuttelevuus saattaa 
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sallia premium-hinnoittelun. Kyron tapauksessa Napue-ginin litrahinta on Alkossa 

64% kalliimpi kuin Bombay Sapphire London Dry Ginin. Silti jopa ennen kansainvä-

lisen Wine and Spirits -kilpailun (IWSC) Gin&Tonic-sarjan palkintoa Kyron Napue-

gin oli Helsinki-Vantaan lentokentällä eniten myydyin alkoholi, koska sitä vietiin mie-

lellään tulijaiseksi.  

 

6.2.3 Tietoinen kuluttaja – se kypsempi tapaus 

 

Kolmas kuluttajaryhmä on tutkimuksen mukaan tietoinen kuluttaja. Hän ymmärtää 

siitä, mitä on ostamassa suhteellisen paljon. Hän hakee laatua ja maku on kypsynyt 

joko iän, harrastuneisuuden tai altistuksen kautta. Karkeasti jaotellen voidaan aja-

tella, että aloitteleva luksusasiakas hakee näyttävää logoa tai facebook-postausta, 

kypsempi kuluttaja hakee itselleen mieluista designia tietyltä brändiltä, materiaalia 

kuten pehmeää nahkaa ja kašmiria tai käyttölaatua. Hän tietää paljon ostamastaan 

asiasta eikä osta vahingossa vaan ostos on tietoisesti harkittu.  

 

Tietoinen kuluttaja resonoi Berthon, Pitt, Parent ja Berthon klassisen brändin mää-

ritelmän kanssa. Klassinen brändi viehättää henkilöä, jolla on asiantuntemusta ja 

silmää arvostaa laatua ja yksityiskohtia. Tuotteet ovat laadukkaita ja esteettisiä. 

Klassisen brändin ymmärtämiseen tarvitaan asiantuntemusta ja ostamiseen rahaa. 

(Berthon, Pitt, Parent ja Berthon 2009, 52-59) 

 

6.2.4 Yksilöllinen kuluttaja, mutta ei yksin kuluttaja 

 

Neljäs kuluttajaryhmä hakee yksilöllisyyttä, kuulumalla johonkin ryhmään. Tutkimuk-

sen mukaan yksilöllinen kuluttaja haluaa erota väkijoukosta, massasta, olla jopa 

trend setter. Mutta kuitenkin hän haluaa, että brändi tunnistetaan tarvittaessa. Ei 

liian voimakkaasti, mutta jos joku tietää tai haluaa tietää, brändin tulee olla tunnis-

tettavissa. Näillä kuluttajilla korostuu eniten intohimo, vahva tahto brändiin. Brändi 

on onnistunut luomaan imagon, joka saa kuluttajan ajattelemaan ”mulla pitää olla 

tämä (sit kun mä tarviin) vaikka se ei oo päivittäisessä käytössä”. 
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Tutkimuksen mukaan nimenomaan yksilöllinen kuluttaja haluaa brändiä, jota kaikilla 

ei ole mahdollista edes saada. Yksilölliselle kuluttajalle on tärkeää tietää mihin ryh-

mään hän kuuluu, kuka ikoni on brändin kuluttaja ja ketkä muut kuuluvat samaan 

ryhmään. Tämä on linjassa Berger & Heathin (2007, 132-133) ja Chernev, Hamilton, 

Galin (2011, 67 viittaavat Dunning’iin 2005) näkemykseen että yksilö motivoituu tar-

peesta vahvistaa minäkuvaansa ja kuluttajat käyttävät brändejä ilmaistakseen ja 

vahvistaakseen identiteettiään ja muiden käyttäjien identiteetillä on vaikutusta ku-

luttajan käsitykseen brändistä.  

 

Tähän kuluttajakuntaan vetoavista brändeistä esimerkkinä on Louis Vuittonin 

kanssa samaan aikaan perustettu ja samalla alalla toimiva ranskalainen Goyard. 

Louis Vuittonin strategian ollessa olla useassa paikassa, hyvin saatavilla, on Goyard 

valinnut täysin päinvastaisen strategian. Se on pienen ryhmän juttu, jopa harvinai-

suutensa vanki. Ne jotka tietävät brändin, tunnistavat sen, muut eivät. Brändi pa-

nostaa mainonnan sijasta henkilökohtaiseen palveluun ja kohtaamiseen asiakkaan 

kanssa.  

 

6.2.5  2nd hand kuluttaja – musta hevonen 

 

Mustana hevosena, tulevaisuudessa potentiaalisesti lisääntyvänä kuluttajaryh-

mänä, eritellään tutkimuksessa omaksi ryhmäkseen 2nd hand -kuluttaja. 2nd hand 

-markkinoiden kasvu saattaa aiheuttaa mielenkiintoisen muutoksen luksusmarkki-

noihin tulevaisuudessa. Luksusbrändejä määrittelevä ajattomuus ja korkea laatu ta-

kaavat tuotteiden pitkän käyttöiän ja potentiaalin jälkimarkkinoilla. Vastuullisen ku-

luttamisen mahdollinen lisääntyminen ja ajatus miksi maailmassa tarvittaisiin lisää 

tavaraa, on jo nyt tuonut brändeille lisääntyvää ekologista ajattelua ja omalähtöistä 

kierrätystoimintaa.  

 

Useampi haastateltava mainitsi Louis Vuittonin brändinä, joka alkaa olla jo liian saa-

vutettavissa ja liian kopioitu ja sen aitoa luksus-arvoa punnittiin. Kuitenkin on ryhmä 

kuluttajia, joille käytetty, patinoitu Louis Vuitton -laukku on haluttava, vaikka brändiä 

ei ostettaisi ikinä uutena. Patinoitu LV-laukku merkitsee heille viestiä ulospäin ”olen 
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ollut käyttäjä jo ennen hypeä”. He pyrkivät myös viestimään muille 2nd hand Louis 

Vuitton -käyttäjille olevansa osa ryhmää.  

 

Merkityksellistä elämää hakevan kuluttajan tavoin myös 2nd hand -kuluttajat viesti-

vät usein arvoja statuksen sijaan, lisäksi heissä on hyvin paljon samaa kuin yksilöl-

lisessä kuluttajassa. Myös tässä ryhmässä halutaan kuulua mutta erottautua – sa-

mankaltaiset osaavat arvostaa. 2nd hand -kuluttajat ovat usein iältään nuorempia, 

ja he eivät ole kokeneet edellisien sukupolvien niukkuutta. Heidän ei tarvitse näyttää 

kallista logoa, vaan arvomaailma on kääntynyt päinvastaiseksi. Painopiste on vas-

tuullisuudessa ja ekologisessa kuluttamisessa. Luksus yhdistettiin 80-luvulla kers-

kakulutukseen. Nyt 2nd hand -kuluttaja näkee luksuksen ekologisena kulutuksena; 

kallista tuotetta kohdellaan paremmin ja pidetään kauemmin. Niitä myös ostetaan 

vähemmän kuin edullisempia, helpommin pois heitettäviä tuotteita. Lisäksi luksus-

tuotteiden elinikä pidentyy 2nd hand -markkinoilla. Toisaalta jos luksustuotteita on 

myynnissä alkuperäisen omistajan rahoittaessa myynnillä uusimman löytönsä 

(Okonkwo 2007), ekologinen ajattelu ei kulje läpi koko ketjun.  

 

Vanhoihin tuotteisiin liittyy myös ainutlaatuisuus; 2nd hand -luksuslöytö on ainutlaa-

tuista. ”Treasure hunting” voi olla se juttu, nautinto sinällään kuten muillekin keräili-

jöille.  Ryansin (2008) mukaan parempituloiset kuluttajat saavat tyydytystä löytäes-

sään massabrändeistä edullisia löytöjä, tämän saman ajattelukaavan voi löytää 2nd 

hand -kuluttajilta.  

 

2nd hand -ostamisesta ei haeta perinteistä luksus-kokemusta, eksklusiivista ostos-

kokemusta paketoimisineen ja henkilökohtaisine palveluineen. Luksus kokemus tu-

lee muulla tavalla, 2nd hand -kokemukseen kuuluu osallistuminen; ”empowered 

consumer, kuluttaja on mukana prosessissa, vaikuttaa itse ja löytää jotain ainutlaa-

tuista”. 2nd hand -ostamista selitetään laadulla: ”miksi maksaa hirveästi, kun voi 

saada laatua puolella hinnalla”. Näin tässä ryhmässä myös hinta-laatu aspekti ko-

rostuu, mahdollisesti osittain käytettävissä olevien tulojen perusteella. Siirtyykö 2nd 

hand -kuluttaja ostamaan uusia tuotteita iän ja varallisuuden kertyessä? Vai onko 

arvomaailma pysyvä osa tulevaa kulutuskäyttäytymistä?   
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6.2.6 Brändikokemus – ”Oli ihan mieletön kokemus kun chef oli paikalla” 

 

Eräs haastateltavista muotoili brändi-kokemuksen olevan ”eheä, omanlainen maa-

ilma, jonka yritys ja työntekijät luovat ja johon yhteistyökumppanit pääsevät käsiksi 

yhteistyön kautta ja asiakkaat kuluttamalla tuotteita tai ostamalla palveluita tai seu-

raamalla sisältöä.” Toisen mukaan brändi-kokemus on sitä, että brändi täyttää odo-

tukset kuluttajan ostaessa ja käyttäessä tuotetta, ei aiheuta pettymystä, vaan antaa 

jopa enemmän lisäarvoa kuin kuluttaja odotti. Eräs kuvaili brändi-kokemusta pyhänä 

kolmiyhteytenä; tuote/brändi – ympäristö - kuluttaja. Yritys tarjoaa ja luo pohjan ja 

ärsykkeen, mutta ei voi itsekseen taata, että brändistä tulee luksus. Tuote/brändi 

määrittelee laadun, hinnan, jakelukanavan, ilmeen ja visuaalisuuden yrittäen tehdä 

parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Ympäristö vaikuttaa siihen, miten brändi koe-

taan, sekä yhdessä kontekstin kanssa kuluttajan kokemukseen. Kuluttaja on kokija 

ja tulkitsija, joka tekee itse kokemuksen. Kuluttajan kokemusta ei voi kuitenkaan 

erottaa ympäristöstä, jossa vaikuttavat myös muut ihmiset ja heidän kokemuksensa 

ja tuntemuksensa. Onko luksus jotain vain itselle, vai muodostuuko luksus vasta 

muiden näkökulman ja yleisen hyväksynnän kautta? 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että brändikokemukseen liitettiin vahvasti tarinallisuus, elä-

myksellisyys, arvomaailma sekä perustajan/omistajan läsnäolo. Tarinallisuus toi 

tunnistettavuutta ja lähestyttävyyttä ja aitouden kokemusta. Kuten Brakus, Schmitt 

& Zarantonello (2009) määrittelevät, brändikokemuksella tarkoitetaan tunteita, ais-

timuksia, tajuntaa ja käyttäytymistä, jonka brändin design, identiteetti, kommunikaa-

tio tai ympäristö saa aikaan. Elämyksellisyys vahvistaa peruskokemusta ja luo 

omalta osaltaan tarinoita, joita kuluttajat kertovat ystävilleen ja jakavat sosiaalisessa 

mediassa tuoden tätä kautta aitouden kokemusta ja tunnetta brändiin, koska se ei 

ole brändin suoraan tuottamaa ja maksamaa markkinointia, vaikka sitä välillisesti 

onkin. Arvomaailma kertoo miksi brändi on olemassa, mitä se haluaa tehdä ja mihin 

se on menossa. Paras henkilö kertomaan arvoista on perustaja/omistaja, joka 

omalla persoonallaan antaa brändille kasvot ja jonka käytös ja teot vahvistavat brän-

din sanoman ja todistavat sen autenttisuuden.  

 

Tarinallisuus 
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Tutkimuksen mukaan tarinallisuutta jaetaan ydinkohderyhmälle tärkeimpien koske-

tuspintojen kautta. Instagram, Pinterest ja muut digitaaliset kanavat antavat valta-

vasti vaihtoehtoja tunnetason kommunikointiin. Tärkeää on tunnistaa, miten oikea 

viesti jaetaan oikeassa kanavassa ja miten tunnistaa kohderyhmälle tärkeimmät 

kosketuspinnat - ne, joissa suurimmat päätökset tehdään. Kokemus pitää saada 

oikealla tavalla läpi ja se koetaan haasteellisempana, mikäli omia kanavia ei omis-

teta ja ollaan jälleenmyyntiverkoston varassa. Tämän vuoksi omia verkkosivuja ja 

myyntipistettä pidetään tärkeinä.  

 

Kyrö Distillery pyrkii siihen, että missä tahansa kuluttaja kohtaa brändin, kohtaami-

nen on tunnistettavasti Kyroä. Brändiä rakennettaessa panostettiin kuvamaailmaan 

ja grafiikkaan. Yritys pyrkii sovittamaan kaikki brändin palaset yhteen ja mitä enem-

män tarinallisuutta eri elementtien takana on, sen paremmin se tukee brändiä. Iso-

Kyrössä käydystä Napuen taistelun muistomerkistä on johdettu oma fontti, Napue-

nimessä on Napuen taistelun kautta oma tarinanansa. Yrityksen leimaan suunnitel-

tiin ”hyväksyvä hylje”-figuuri Iso-Kyrön saarimenneisyydestä ja puuta halaava karhu 

Iso-Kyrön vaakunasta. Iso-Kyrön kirkon fonttia käytetään pelkästään leimassa. Kyrö 

on ottanut käyttöön tavan julkaista joka aprillipäivänä jotain, joka on niin ”kreisiä, 

että voisi olla pila, mutta ei ole”. Aira Samulinia käytettiin Long Kyro -long drinkin 

mainoskasvona koska ”hiusten väri oli sama kuin long drinkissä, hänellä on sopivan 

iloinen asenne ja Aira on ollut viimeistä kymmentä vuotta lukuun ottamatta raittiina 

80 vuotta”. Long Kyrö -nimi johtaa sekä lonkeroon että Kyröön. Ensimmäinen brän-

din nimi-ehdotus Rai-Rai, ”kuinka siistiä olisi, jos asiakkaat skoolaisivat brändin ni-

mellä” jäi elämään etiketteihin.  

 

Elämyksellisyys  

 

Jopa jäätelönsyönnistä nähtiin saatavan elämyksellisyyden kautta luksuskokemus. 

Viidensadan euron illallisen päätteeksi tarjoiltava jäätelö, joka on tehty juuri kysei-

sessä ravintolassa, tietyn yhden lehmän maidosta, muistetaan todennäköisesti ker-

toa myös muille.  Jos perusjäätelöpuikon vaihtaminen Helsingin jäätelötehtaan pah-

vikupista tarjoiltavaan jäätelöön tuo arkeen lisäarvoa, muuttuu arjen vaihtaminen 
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premium-kokemuksesta luksuskokemukseksi, kun tietää syövänsä Pertti-lehmän 

maidosta kahden metrin päässä valmistettua jäätelöä.  

 

Adidaksella tärkein asia on mitä kuluttaja näkee: ”näet, koet, tunnet”. Tämän vuoksi 

on tärkeää omistaa ja hallita myyntitila. Enää tuotteita ei myydä jälleenmyyjälle ja 

jäädä odottamaan myyntejä. Nyt halutaan olla jälleenmyyjän saappaissa ja tietää 

miten kuluttaja käyttäytyy. Esillepanoa monitoroidaan jatkuvasti ja halutaan näyttää 

samanlaiselta kaikkialla päin maailmaa myyntipisteestä rippumatta. Nähdään, että 

lopullinen ostospäätös tehdään myymälässä; hyvin esillä oleva, houkutteleva tuote 

ei välttämättä tarvitse myyjää.  

 

Kyrön tapauksessa brändin ”portinvartijoilla” eli baarimikoilla on ollut tärkeä merkitys 

menestyksen rakentamisessa. Alan vuoksi Kyrön mahdollisuus mainontaan on 

maakohtaisesti rajoitettua. Haastateltava käytti sanaa ”rakastuttaminen”; ei koulu-

teta vaan saadaan kuluttajat yllättymään sopivan positiivisesti siinä hetkessä, jossa 

he maistavat brändin tuotetta. Baarimestarien koulutus on tärkeää, koska he osaa-

vat kertoa tuotteesta juuri siinä hetkessä, jolloin asiakas sitä nauttii, ja tartuttaa in-

nostusta. Tämän tyyppisen elämyksellisyyden skaalaaminen on hankalaa. Baari-

mikkojen elämyksellisyyden kokemuksiin ja ”rakastuttamiseen” investoidaan paljon. 

Heille on tarjolla erilaisia ”work and fun” -tapahtumia Iso-Kyrön Kyrö-talossa; esi-

merkiksi gin-blending-workshop, jossa pääsee kokemaan samanlaisen elämyksen 

kuin alkuperäisen Napue-ginin kehityksessä. Kaksikymmentä prosenttia yrityksen 

liikevaihdosta tulee vierailuista Kyrö-taloon ja sen yhteydessä olevaan tislaamoon 

eli toisin sanoin elämyksellisyydestä. Asiakkaiden on mahdollista käydä tutustu-

massa tislaamoon sekä yhdistää vierailuun laadukas ruokailu ja käynti tiloissa ole-

vassa baarissa. Tuotteiden myynti tukee vierailuja ja toisin päin. Asiakkaat kertovat 

ystävilleen vieraillessaan paikassa, jossa tuotetaan jotain. Jos tuotteen kulutuskon-

teksti on sosiaalinen, käytetään sosiaalista pääomaa tarjoamalla tuotetta ja kerto-

malla jotain, jota toiset eivät tiedä. Tässä käytetään Berthon, Pitt, Parent ja Berthon 

2009, 52-59) klassisen brändin rakentamisen elementtejä, kouluttamista ja asian-

tuntemuksen jakamista ulkopuolisille sekä kategorian ymmärtämisessä, että omista 

tuotteista. Mahdollisuus tutustua tuotantoon toimii markkinointitoimenpiteenä.  
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Elämyksellisyys voidaan nähdä myös funktionaalisena. Aika voi olla jollekin luk-

susta. Fiskarsin kautta voisi esimerkiksi tulevaisuudessa palkata puutarhasuunnit-

telijan, jonkun hoitamaan lasten syntymäpäivät tai vuokrata harvoin tarvittavat työ-

kalut. Lisäksi jälleenmyynnistä voisi tehdä elämyksen. Vähittäismyyntitila yhdistet-

täisiin puutarhaan ja keittiöön. Takapihalla pidettäisiin puutarhakoulutuksia, omassa 

ravintolassa käytettäisiin omia tuotteita, ja tiloja voisi varata perheelle tai yrityksille.  

 

Elämysmatkailu 

 

Haastateltavien mukaan ulkomailta matkustavien ”kokemuksen etsijätyyppien” 

määrä on lisääntynyt. Jonain kuukausina puolet Chef & Sommelierin asiakkaista on 

tullut ulkomailta. Lomakausina tulee asiakkaita, jotka haluavat syödä puhdasta suo-

malaista ruokaa, pitkin vuotta ruoka-diggareita ja myös Lapinmatkailu näkyy asia-

kaskunnassa. Kyrön asiakkaissa on ollut New Yorkista tulleita ”Super Enthusiastic” 

-asiakkaita, jotka ovat lentäneet Suomeen pelkästään tislaamon takia, vaikka yrityk-

sen tuotteet eivät edes ole myynnissä USA:ssa. Brändi on löydetty verkkonäkyvyy-

den kautta, joka on ollut tarpeeksi vahva vakuuttamaan.  

 

Arvomaailma   

 

Arvomaailma voi ohjata brändikokemusta. Kun omien arvojen mukaan toimiva ikoni 

käyttää brändiä, muodostuu brändiin tunneside ja tunne kuulumisesta samaan ryh-

mään. Ekologisuus ja kestävä kehitys voivat ohjata toimintaa. Fiskarsin kaltainen 

kuluttajabrändi voi tukea 2nd hand -kuluttamista ostamalla takaisin käytettyjä tuot-

teita, huoltamalla ne ja myymällä ne uudestaan tai vuokraamalla.  Kyrö varmistaa 

arvomaailman läpikulun osana brändikokemusta sillä, että kaikki jollain lailla brändiä 

edustavat henkilöt yritetään ottaa mahdollisimman lähelle. Messuilla edustavat nor-

maalisti tislaamossa työskentelevät henkilöt.  

 

Perustajan/omistajan läsnäolo  

 

Kun perinteisellä luksusbrändillä on usein todellisen, omana aikanaan jotain poik-

keuksellista ja erilaista edustaneen henkilön nimi (Chevalier ja Mazzalovo 2008, 14-
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15); ja asiakkaalle tämä edustaa jotain, johon asiakas mielellään identifioituu (Che-

valier & Mazzalovo 2008, 14-15), on nykyajan brändeille tärkeä perustajan/omista-

jan näkyvyys. Hän pystyy kertomaan brändistä lukemattomia hyviä tarinoita, anta-

maan brändin arvomaailmalle kasvot ja uskottavuuden sekä luomaan elämyksen jo 

pelkällä läsnäololla. Kukin oman brändinsä perustanut haastateltava mainitsi perus-

tajan/omistajan läsnäolon erityisen merkitykselliseksi asiaksi asiakkaille.  

 

”1200 ihmistä on seurannut, kun mä postasin 15 sekunnin filmin miten mä vedän 

teippiä pois kaakelin päältä uudesta ravintolasta, vaikka tää on se aika että ketään 

ei pitäisi kiinnostaa vielä. Se osoittaa metodin siitä, että se ei enää riitä, että se teet 

paikan päällä vaan hyvää safkaa vaan sun pitää motivoida ihmisiä sillä, että sä näy-

tät, että sä oot farmilla ja tuut duuniin. Sellaista tarinointia myös mikä on poikkeavaa, 

sellainen päiväkirjamainen dokumentointi. Se on tosi tärkeää. Tämän takia persoo-

nalla on ollut älyttömän iso rooli menestykseen. Ja tuolla on netti täynnä sitä, että 

kävin Chef& Sommelierissä ja ruoka oli tosi hyvää mutta chef ei ollut paikalla. Ja 

sitä että kävin Chefissä ja se oli ihan mieletön kokemus koska chef oli paikalla. Sasu 

tuli pöytään, Sasu kertoi mitä oli poiminut.” 

 

Omistaja/perustaja voi olla myös oma erillinen brändinsä. Hänen brändinsä arvo-

maailma, ajatukset, filosofia sekä imago siirtyvät hänen perustamansa/johtamansa 

yrityksen brändiin. Yrityksiä pystytään skaalauttamaan, omistajan brändiä ei.  

 

”Tätä brändiä ei voi sulkea kansioon ja sanoa että toimi näin niin toimit brändin mu-

kaan, koska tämä on omia valintoja sisältävä koko tuotos. Tulisiko ihmiset uuteen 

ravintolaan, vaikka se olisi burgeri-paikka? En tiedä, mutta ainakin ne odottaisi siltä 

ravintolalta jotain tosi vastuullista. Ne tietäisi, että kaikki allergiat otetaan huomioon, 

ne haluais että jokaisen raaka-aineen alkuperä tiedettäis - 99% suomalaista, ne ha-

luis että mitään ei oo tehty etukäteen, kaikki on tuoretta. Ja sit ne haluais että mä 

pyörisin siellä.” 
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6.3 Premium/luksusbrändin rakentaminen  

 

Tutkimuksessa tärkeimmiksi brändin rakentamisen elementeiksi koettiin kohderyh-

män tunteminen, brändin arvot ja aitous, laatu sekä ajassa oleminen.   

 

6.3.1 Kohderyhmän tunteminen – kuka ja mikä on asiakas 

 

Kohderyhmän tunteminen nousi haastatteluissa brändin rakentamisen ehdottomasti 

tärkeimmäksi teemaksi. Kaikki haastateltavat mainitsivat asiakkaan tuntemisen, 

kolme haastateltavista ehdottomasti tärkeimpänä brändin rakentamisen osa-alu-

eena. Kohderyhmän tunnistamisessa tärkeää oli tietää, kuka asiakas on; minkälai-

nen asiakas on, mitä hän hakee, mikä hänelle on tärkeää, mitkä hänen arvonsa 

ovat. Vaikka useimmat eivät maininneet ikää, erään haastateltavan mukaan ikähaa-

rukka määrittelee miten, missä ja milloin kohderyhmä liikkuu ja paljonko se on val-

mis maksamaan tuotteesta/palvelusta. Missä asiakas liikkuu vaikuttaa siihen, missä 

brändiä kannattaa myydä eli jakelukanavaan.  

 

Tutkimuksen aikana Fiskars oli käymässä läpi mittavaa brändiuudistusta, jossa yri-

tyksen eri brändejä halutaan asemoida uudelleen. Takana oli vajaan vuoden pro-

sessi, johon mukaan oli otettu kansainvälinen Interbrand auttamaan yritystä selkeyt-

tämään hakemaansa suuntaa. Interbrand oli haastatellut organisaation jäseniä 

USA:ssa ja Suomessa, tehnyt kuluttajatutkimuksia ja haastatteluja, tutkinut kilpaili-

joita ja jälleenmyytiverkostoja sekä käynyt Fiskars-kylässä tutkimassa arkistoja. 

Tämä kaikki, jotta Fiskars tietää kuka asiakas on ja mitä hän haluaa. Halutaan tietää 

”Family of Iconic Lifestyle Brands” -perheen ydin ja miten perhettä kehittää oikeaan 

suuntaan.  

 

Kyro Distillery tiesi jo perustamisvaiheessa, että luksusalkoholin nauttijat keskittyvät 

kaupunkeihin. Siksi Helsinkiin perustettiin kolmeksi kuukaudeksi pop-up-”salaka-

pakka”-baari Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus. Baarissa asiakkaille maista-

teltiin kolmea eri gin-makua, ja saadun tuloksen perusteella, eli mistä asiakkaat eni-

ten pitivät, kehitettiin yrityksen Napue-ginin resepti. Kyseinen gin voitti vuonna 2015 
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kansainvälisen Wine and Spirits -kilpailun (IWSC) Gin&Tonic-sarjan ja palkinto ai-

heutti valtaisan kysyntäpiikin. Kyrö aloitti vuonna 2012 5.000 pullon tuotannolla ja 

vuonna 2016 tuotantomäärä saavutti jo 350.000 pullon rajan. Samaan aikaan kulut-

tajamaistattelun kanssa aloitettiin myös baarimikko-yhteistyö, jolla hankittiin tietoa 

ja osallistettiin baarimikkoja. Näin nähtiin, ketkä baarimikot olivat vaikuttajia, käytiin 

maistattamassa eri reseptejä ammattilaisilla ja luotiin henkilökohtaiset kontaktit 

asiakaspinnan kanssa työskenteleviin henkilöihin. Tämä nähtiin tärkeänä askeleena 

brändin menestykseen.  

 

Sasu Laukkonen oli tutkimuksen aikana juuri sulkenut Michelin-tähden saaneen 

seitsemän vuotta toimineen Chef & Sommelier -ravintolansa ja avaamassa samaan 

paikkaan uutta ravintolaa nimeltään Ora. Seitsemän vuoden asiakaskokemus oli 

tuottanut runsaasti tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja preferensseistä. Koska 

asiakkaat ovat viime aikoina halunneet nähdä, kuinka kokki tekee töitä keittiössä, 

poistettiin remontin yhteydessä seinä keittiön ja salin väliltä. Näin asiakkaille saatiin 

suora näkyvyys keittiöön. Brändin arvokeskustelu oli jo Chef & Sommelierin myötä 

käyty ja selkeä, uuden konseptin miettiminen alkoi pöydästä. 

 

”Mä aloitin (miettimällä) miten mä haluan asiakkaita palvella (ei mitä tuotetta mä 

haluaisin asiakkaille tehdä), tavasta miten mä haluaisin, että ihmiset istuu että se 

olisi kaikille mukavampi ja parempi kokemus...Ei se lähtenyt ruoasta vaan ruoka-

pöydästä, koska miksi pitää palvella ihmisiä ranskalaisen tyylin mukaan, kaartaa 

takaa sun oikealle puolelle ja tuoda tästä lautanen. Me ollaan ihmisiä, jotka tulee 

pirttipöydän ääreltä ja siihen pistetään keskelle ruoka ja kulho ja siitä jaetaan ja sit-

ten vaan hölkyn kölkyn ja sillä siisti. Meidän ruokakulttuuri on huomattavasti ren-

nompaa, ruokakeskeisempää, aidompaa, puupöytä jne. Miksei sitä voisi tehdä ele-

gantimpi eikä palvella ihmisiä takaa ja etanamaisesti madella asiakkaan taakse ja 

pyytää sitä väistämään...Mä en istuta ihmisiä vastakkain vaan vierekkäin, jolloin 

mulla on se suora sivu näin. Voidaan tulla suoralle sivulle ja katsoa molempia silmiin 

ja palvelu on silloin paljon aktiivisempaa ja paljon vilpittömämpää.  
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Jakelukanavastrategia  

 

Kohderyhmä määrittelee brändin jakelukanavastrategian. Eri kanavien kautta ra-

kennetaan selkeät eri segmentit. Jakelukanavalla nähtiin olevan todella suuri mer-

kitys kuluttajien mielikuviin. Oikealla jakelukanavalla tavoitettiin oikea kuluttaja-

kunta. Verkkokaupan osalta jakelukanavan selektiivisyyden merkitys ei ole vähen-

tynyt. Tutkittavat näkivät, että brändin oma verkkosivusto tiedon jakamiseen ja löy-

dettävyyteen sekä pari hyvin tarkoin valittua verkkokauppaa olivat laadukas tapa 

olla verkkoympäristössä. Myös oma verkkokauppa nähtiin toimivana ratkaisuna. 

Verkkokaupan kautta nähdään myös tuotteen myyntipotentiaali menetetyn myynnin 

kautta, koska siellä näkyvät myös ostoyritykset. Kivijalkakaupassa seurataan vain 

läpimyyntiä. Suomalaisen verkkokaupan tason eräs haastateltavista näki laadultaan 

vielä suhteellisen vaatimattomana.  

 

Adidas by Stella McCartney -linjaa, joka on Adidaksen merkeistä selektiivisin, myy-

dään Helsingissä verkkokaupan lisäksi laajalla valikoimalla vain yhdessä paikassa, 

Stockmann Helsingissä. MyoMy:ssa on lisäksi myynnissä tiettyjä malleja. Muissa 

Adidaksen myyntipisteissä Stella McCartney-linjaa ei pidetä valikoimassa kohden-

netun kohderyhmän vuoksi. Stockmann Helsinkiin on rakennettu oma shop-in-shop, 

jossa palvelee Adidaksen oma myyjä. Tällä varmistetaan sekä Adidaksen standar-

dien mukainen asiakaspalvelu, että jatkuva brändin mukainen esillepano, joka on 

yhdenmukainen ympäri maailmaa. Jakelukanavia monitoroidaan jatkuvasti, esimer-

kiksi miten Stockmannin muutokset vaikuttavat kohderyhmään.  

 

6.3.2 Arvot ja aitous  

 

Toinen selkeästi tutkimuksessa yhteiseksi teemaksi kohonnut asia olivat brändin 

arvot ja aitous, joihin liittyivät myös historia, tarina ja merkityksellisyys sekä käsin 

tekeminen, arvostus ja arvokkuus. Arvot ja aitous tulivat esiin kaikissa haastatte-

luissa. Varsinkin oman brändin rakentaneiden haastateltavien keskuudessa arvojen 

kirkastamisesta lähdettiin ensimmäiseksi liikkeelle.  
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”Oma viljely teki musta sen mikä mä olen nyt. Siltä tieltä on aika vaikea eksyä. Puhut 

suoraan kalastajien ja tuottajien kanssa, sul on oma kasvimaa missä sä käyt tonkii 

ja inspiroidut. Se tärkein on just sen arvon seuraaminen, että siitä kasviksesta minkä 

sä kasvatat luomuna, että siinä ei oo mitään spreijattuja hyönteismyrkkyjä ja pysyt 

käyttämään kaiken ruokaan, jos sä oot riittävän luova. Se on lisänny mulle tosi pal-

jon. Se että nyt tiputetaan pois ne pari ulkomaalaista raaka-ainetta, jota vielä käy-

tettiin, vaikutta ruuanlaittoon ja ajatusmaailmaan, se pakottaa mut katsomaan sisä-

maahan ja pakottaa katsomaan mitä käsityöläisiä täältä löytyy. Onhan se helppoo 

tilata oliiviöljyä Italiasta…” 

 

Olemassa olevan organisaation rakentaman brändin ja samaan aikaan organisaa-

tion kanssa rakennetun brändin välillä nähtiin suuri ero. Lopputuloksena nähtiin tu-

levan hyvin erityyppisiä brändejä. Suuret organisaatiot ostavat usein jo valmiita 

brändejä siksi, että niiden in-house -kasvattaminen on hyvin hankalaa. Tämän näh-

tiin johtuvan siitä, että brändin isoin vahvuus tuntuu, ainakin tässä hetkessä, olevan 

aitous ja rehellisyys. Enää brändit eivät voi antaa luovan toimiston kehittää trendei-

hin sopivaa brändiä lanseerattavaksi. Nähtiin että tällä hetkellä ihmiset kaipaavat 

yhteyttä toisiin ihmisiin ja heihin vetoaa nähdä jonkun rakentavan itse alusta jotain 

ja kilpailevan isojen toimijoiden kanssa. Toisena aitouden lähteenä nähtiin toisaalta 

brändin/yrityksen pitkä historia ja siihen liittyvät tarinat.  

 

Aitouden saatettiin nähdä tulevan kuluttajan kokemuksen kautta; kuluttajan piti ko-

kea brändi aidoksi, rehelliseksi ja inhimilliseksi. Aitous ei nähty pelkästään yrityksen 

tai tuotteen aitoutena vaan myös identiteettinä, ”olla oma itsensä”. Aitous liitettiin 

käsityöläisyyteen ja intohimoon, siihen että ei oltu olemassa vain rahan vuoksi. Ai-

toudessa nähtiin mentävän ytimeen ja pohjaan, sukellettavan syviin vesiin.  

 

Arvoja pystyttiin avaamaan kuluttajille tarinallisuuden ja brändin historian kautta. 

Historialla ei tarkoitettu välttämättä pitkää historiaa, vaan brändi saattoi olla hyvinkin 

nuori. Brändin tarinaan saatiin kiinnostavuutta perustamiseen, paikkakuntaan, hen-

kilöön, arvoihin, ”under dog”-statukseen, visuaalisuuteen, designiin tai muuhun ku-

luttajia kiinnostavaan ja houkuttelevaan liittämällä.   
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”Todella tärkeää, ollut alusta asti: ”Olen käynyt itse poimimassa”. Ne käsittää että 

se on totta kun voin näyttää jopa koordinaatit. Se ei ole vain tarina vaan se on myös 

osa toimintaa. Enemmän tapa tiedottaa sitä mitä arvoja sä ylläpidät joka päivä ra-

vintolan kanssa. Ja sitten ”ostimme koko kalan”; tähän on käytetty nahka, ruodot, 

liha ja kaikki muu on käytetty tohon mikä menee eteenpäin ja tän kasvin osista, 

mitkä muuten menis hukkaan, me ollaan tehty etikkaa, jotta sitä voi käyttää tähän 

annokseen. Koko Chefin historia on sitä.” 

 

Aitouteen ja arvoihin liittyi myös työnantajabrändin rakentamisen näkökulmasta ih-

misten työstä hakema merkityksellisyys. Pienten kasvavien brändien nähtiin saavan 

hyviä osaajia järkevällä hinnalla, kun ihmiset halusivat uskoa tekemiseen ja löytää 

arvostavan ja omaan arvomaailmaan sopivan työympäristön. Mahdollisesti pie-

nempi palkka nähtiin pienempänä pahana verrattuna omaan henkiseen hyvinvoin-

tiin. Työntekijöille voitiin antaa erityisiä etuja, tai heidän uraansa voitiin edistää eri 

tavoin.  

 

”Mä oon saanut jo osuuteni ansioista itelleni, nyt olis tarkoitus saada jollekin muulle. 

Tää on tällaista ohjaamista. Tärkeää antaa toisten loistaa, mä saan loistaa jo ihan 

tarpeeks.” 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että perinteisestä strategisesta portterimaisesta ajattelusta 

poiketen nähtiin, että ei pelkästään markkinajohtaja vaan myös ”ajatusjohtaja/mark-

kinointijohtaja”   pystyy vaikuttamaan markkinoihin. Sen, jonka brändi ja markkinointi 

ovat vahvimpia, koettiin pystyvän muuttamaan markkinaa omaan suuntaansa.  

 

”Tiedettiin et meidän on pakko muuttaa juomatottumuksia ja markkinan rakennetta, 

jotta me pystytään firmana olemaan olemassa. Meidän pitää rakentaa niin vahva 

brändi, että se voi tehdä sen muutoksen ja vahvaa brändiä ei tehdä, jollei firman 

arvot ole täysin alignissa sen brändin kanssa, muuten ihmiset rupee palamaan lop-

puun ja se ei välity kunnolla.” 
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Kyron tapauksessa arvoihin ja aitouteen liittyi myös sopivan markkinaraon löytymi-

nen. Perustajilla oli oma kiinnostus viskiin ja ajatus nimenomaan ruis-viskin tuotta-

misesta, koska ruis on niin suomalainen raaka-aine. Ruis-viskin kulutus oli kasvanut 

500% 10 vuoden aikana, eikä alalla ollut kovin montaa tuottajaa. Lisäksi ruotsalai-

sen Mackmyran 20 miljoonan euron markkina-arvo osoitti, että Pohjoismaissa on 

mahdollista rakentaa tislaamo. Ensimmäinen 60 puollon viski-erä tulee myyntiin Al-

koon elokuussa 2017. Napue-ginin tarkoitus oli rakentaa brändi valmiiksi ennen vis-

kin lanseerausta.  

 

6.3.3 Laatu – ”luksus asettaa riman tekemiselle, kuluttajan oletuksille” 

 

Haasteltavat korostivat laadun merkitystä brändin rakentamisessa. Laatu muodostui 

monenlaisista asioista; raaka-aineiden puhtaus ja korkealaatuisuus, designin har-

kittu tyylikkyys, brändin eri osien mietitty kokonaisuus, omana itsenä tekeminen.  

 

”Mun brändin rakennus vaatinut ainoastaan pysymisen omana itsenä, rentous. 

Kaikkein tärkein on että ei yritä voittaa kaikkia puolelle vaan se, mitä sä teet teet 

mahdollisimman hyvin. Lunastat sen, et oot tehnyt kaikkea niin hyvin, kun mahdol-

lista. Se on meidän brändin juttu. Jos sä et oo tehnyt kaikkeas niin sä et oo tehnyt 

riittävästi.” 

 

Luksustuotteiden imagoa käytetään laatumielikuvan levitykseen silloin kun yrityk-

sellä on useampi eri kategoria ja hintaluokka. Adidas teki ison strategisen muutok-

sen muuttamalla jakelukanavastrategiaa vuonna 2015. Brändi vedettiin pois ruoka-

kaupoista, jonka vaikutuksesta liikevaihto laski 10 miljoonaa euroa. Nyt liikevaihto 

on alkuperäisellä tasolla ja brändin arvostus kasvanut lähtötilanteesta.  Katumyynti 

ja sport-mallisto sekä Adidas by Stella McCartney ovat nyt selkeästi eri myyntikana-

vissa, koska niillä on eri kohderyhmä. Katsottiin, että ”kaikille kaikkea” strategia las-

kee tuotteiden hintoja ylitarjonnan vuoksi. Originals, kukka-logo, otettiin pois sport-

jakelusta (Intersport, Stadium), oikean kohderyhmän puuttumisen vuoksi. Adidas by 

Stella McCartney -linjan rooli on nostaa brändin imagoa ja tukea perusmyynnin lä-
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pimyyntiä sport-puolella, koska siellä on myös premium-myynnin tuotteita. Perus-

myynti puolestaan rahoittaa Adidas by Stella McCartney -linjaa, johon panostus on 

tuottoa suurempaa. Myöskin Fiskarsilla kalliimpien kategorioiden mainontaan yli-in-

vestoidaan suhteessa niiden tuottamaan liikevaihtoon, mutta ajan myötä imagon 

kautta laatumielikuva leviää muihinkin kategorioihin.   

 

”Näinhän se on, mainostetaan kalliita nahkatakkeja mutta myydään valkoisia T-pai-

toja.” 

 

6.3.4 Ajassa oleminen - vain muutos on pysyvää  

 

Haastattelujen perusteella brändit käyvät läpi isojakin muutoksia. Syiksi mainittiin 

muun muassa kuluttajien tarpeisiin vastaaminen, kuluttajakäyttäytymisen muuttumi-

nen ja imagon nostaminen. Erään vastaajan mukaan muutos ei ole rohkeutta vaan 

”loogisuutta luoda uusi pelikenttä, kun nurmi vanhalta on koluttu loppuun.” 

 

”Pitää osata tarttua oljenkorsiin, joita tulee kokoa ajan, niitä pitää oppia näkemään 

ja havainnoimaan ja vähän kyselee ja kattelee ja sitten todeta, että no joo voisinpa 

tehdäkin niin. Rohkeus on siinä, että sä jätät jotain taakse niin että sulla ei ole 

edessä vielä mitään kovin definitiivistä. Mutta sitten se, miten paljon sä pysyt luo-

maan itsellesi mahdollisuuksia, on täysin kiinni siitä miten avoin sä pystyt olemaan 

– melkein pitäis jopa pystyä olemaan melkein vietävissä.” 

 

Fiskars on lanseeraamassa uuden premium-sarjan syksyllä 2017. Aiemmin markki-

nointi on ollut tuotelähtöistä; on keskitytty tuotteiden tekniseen ja funktionaaliseen 

laadukkuuteen. Nyt halutaan liikkua isommassa kuvassa ja laajemmissa käsityk-

sissä brändi-, ei tuotetasolla. Ollaan tunnetasolla; tuodaan mukaan tarinallisuutta, 

jaetaan tietoa Fiskarsin ainutlaatuisesta historiasta, juurista ja arvoista. Viestin-

nässä vedotaan tunteisiin; kattilat siirtyvät sukupolvelta toiselle, ovat ajattomia ja 

kestäviä, pohjoismaista puhdasta ja aitoa. Enää ei rikkaruohon poistotarinaa nähdä 

televisiossa vaan aletaan kertoa puutarhurin tarinaa verkossa, myydään kaikkia, ei 
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yhtä tuotetta. Lähdetään brändi-kulmalla eteenpäin tuotelähtöisyyden sijaan. Aiem-

min insinöörimäisyys on viestitetty kuluttajalle asti. Nyt funktionalismiin lisätään 

brändi ja myynti. Fiskars on tutkinut paljon mikä tuottaa kuluttajalle arvoa; onko te-

keminen pakkoa (kitkeä rikkaruohot) vai iloa (hoitaa ja nauttia ruusuista). Jatkossa 

keskitytään arvoa tuottaviin asioihin ja luodaan emotionaalisempi linkki kohderyh-

män kanssa. Enää ei puhuta pihvin täydellisestä paisto-olosuhteesta teknisesti 

huippulaatuisella pannulla vaan perheen yhteisen ruokahetken tuomasta ilosta.   

.  

Ravintolamaailmassa ”krumeruuli” on aiemmin ollut ruoassa luksusta. Tätä ovat 

edustaneet mahtipontiset sisustukset kynttiläkruunuineen ja vanhoine viineineen.  

Tällä hetkellä ruoanlaitossa luksus tulee raaka-aineista, ei showsta tai mahtiponti-

suudesta. Kuluttajat alkavat olla valmiita maksamaan enemmän jo arkiruoassakin. 

Kun 2010 kysyttiin ”mikä luomu”, nyt halutaan tietää mistä ja kenen tilalta liha tulee. 

Sasu Laukkosen (17.7.2017) mielestä ravintolat ovat kouluttaneet kuluttajia, eivät 

reagoineet trendiin – kokkeja seurataan hyvin paljon. Myös palvelukulttuuri on muut-

tunut, on alettu kertoa enemmän mitä tehdään. Kun pöytään tuodaan annos, kerro-

taan mistä raaka-aineet ovat kotoisin. Osittain muutos johtuu myös siitä, että ihmiset 

käyvät enemmän ravintoloissa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja se, että ihmiset 

ovat valmiita maksamaan enemmän ruosta, on vaikuttanut myös Laukkosen uuden 

ravintolan Oran konseptiin. Kun asiakas on valmis maksamaan enemmän, on kal-

liimpien raaka-aineiden käyttö mahdollista, mikä jälleen tukee arvojen, aitouden ja 

laadun toteutumista.  

 

Mikäli muutosta haetaan kategorialaajennuksen kautta, on tutkimuksen mukaan 

brändin oltava omassa alkuperäisessä kategoriassaan todella iso ja merkittävä.  

Looginen siirtyminen alkuperäistä lähellä olevaan kategoriaan, esimerkiksi vaate-

puolella tuoksuihin, on helpompaa kuin hyvin erilaisen kategorian valtaaminen. Vaa-

rana on uskottavuuden menettäminen, sekä jakelukanavaongelma, mikäli uutta ka-

tegoriaa ei voi levittää koko alkuperäiseen jakeluun, jolloin siitä muodostuu ”ihan 

kiva täällä lokaalisti”.  

 

Massabrändin onnistumisesta muuttaa itsensä luksusbrändiksi oltiin skeptisiä. Luk-

susmarkkinoiden myynti on pientä, jollei pääse samanlaiselle tasolle vanhempien 
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luksusbrändien kanssa. Erityisesti muoti on emotionaalista ja herkkää sekä pienistä 

nyansseista kiinni. Diesel mainittiin ”läheltä piti” onnistujana; melkein, mutta ei ihan 

kokonaan kuitenkaan. Mielikuvien muuttaminen kestää ja on vaikeaa varsinkin van-

halle brändille. Nähtiin että ennemmin luksusbrändi tekee itsestään massabrändin 

kuin toisin päin. 

 

Adidas on käyttänyt Stella McCartneyn imagoa laajentamalla sport-jakeluun Stella 

Sport -linjan laajemmalle kohderyhmälle alemmalla hintapisteellä. Tuotteissa on 

stellamainen vivahde tiettyine elementteineen, mutta tuotteet eivät täysin korreloi 

keskenään eikä Stella McCartney -nimeä käytetä. Mikäli kalliimman hintapisteen ja 

alemman hintapisteen tuotteita myydään samassa paikassa, on balanssin säilymi-

nen äärimmäisen tärkeää. Kalliimmasta tuotteesta saatava suurempi kate verrat-

tuna hitaampaan varastokiertoon ja suhteutettuna tuotteiden esillepanoon ja erilai-

seen imagoon on mietittävä tarkoin. 

 

Muutosta voidaan hakea myös brändiyhteistyöllä. Adidas ja Stella McCartney tai 

Iittala ja Issey Miyake ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten brändien ollessa jo itses-

sään tunnettuja on yhteistyöllä mahdollisuus vahvistaa molempia brändejä. Haas-

tateltavien joukkoon sisältyessä yksi ravintoloitsija, yksi alkoholin tuottaja ja yksi as-

tioiden valmistaja oli mielenkiintoista, tosin pienellä markkina-alueella loogista, ha-

vaita kaikkien näistä tekevän jonkinasteista yhteistyötä keskenään. Iittalan laseja on 

käytetty Napue-ginin markkinointimateriaalissa, Sasu Laukkosen uuteen ravinto-

laan on tulossa sekä Kyron juomia, että Iittalan Finnairin lentokoneissa vuosikym-

meniä yksinoikeudella olleet Ultima Thule -lasit. Yhteistyöbrändien valinnalla halu-

taan selkeästi viestittää tiettyä laatua ja mielikuvaa, joka valituilla brändeillä on. Eräs 

haastateltava mainitsi brändiyhteistyössä tärkeäksi elementiksi kohderyhmän sa-

mankaltaisuuden, nimenomaan premium/luksusbrändeistä puhuttaessa.  

 

Pohdintaa  

 

Brändin rakentamisen osalta tutkimuksessa korostuivat voimakkaasti kohderyhmän 

tunteminen ja brändin arvot ja aitous. Tutkimus tuki voimakkaasti näkemystä (Van 
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den Berghin ja Behrerin 2011) miten brändit voivat tarinallisuuden kautta luoda ku-

luttajaan tunnesiteen sekä miten niiden kannattaa reflektoida brändin juuria ja pe-

rustajien henkeä tuotteiden/palvelujen kautta kohderyhmän arvojen mukaisesti. 

Thakorin (1996) mukaisesti brändin alkuperän hyödyntäminen nähtiin hyödyllisenä 

ja useimmat brändit käyttivät sitä selkeästi hyväksi. Nimen tärkeys oli vaihtunut 

omistajan/perustajan vahvaan läsnäoloon markkinoinnissa, PR:ssä ja muussa toi-

minnassa. Tunnistettavan tuotteen ja brändin hyöty (Chevalier & Mazzolovo 2008, 

Keller 1999) koettiin erityisesti mieleenpainuvuutena ja erotettavuutena sekä laadun 

takeena. Myöskin omistajan/perustajan henkilöbrändäyksen mahdollisuus koettiin 

merkittäväksi eduksi ja sen nähtiin edistävän kiinnostusta brändiin. Jakelukanavalla 

nähtiin olevan suuri merkitys oikean asiakaskunnan tavoitettavuuteen ja pre-

mium/luksusmielikuvan ylläpitämiseen kuten myös esillepanon kontrolliin ja tietyn 

hintapisteen ylläpitoon ilman brändin imagoa vahingoittavia hinta-alennuksia. So-

peutuminen ajan tuomiin muutoksiin nähtiin elintärkeänä sekä liiketoiminnan että 

myös oman luovuuden ylläpitämisen kannalta.  

 

Autenttisuus tuli ilmi arvomaailman kautta – nähtiin että ilman voimakasta arvomaa-

ilmaa ja uskoa omaan tekemiseen autenttisuutta oli vaikea ilmentää. Eräs haasta-

teltava jopa pohti voiko olla aito, jollei olemassa ole kopioita. Myyntihenkilökunnan 

mainitsivat oman brändin rakentaneet haastateltavat, ja heille henkilökunta oli mer-

kittävä voimavara ja tärkeä osa brändin menestystä. Muuten henkilökunnan rooli ei 

tullut merkittävästi esiin, ja yksi haastateltava näki esillepanon ratkaisevampana 

kuin henkilökunnan ostopäätöksen syntymisessä. Tuotekategorian laajennusta ei 

sinällään nostettu esiin merkittävänä brändinrakennuksen osa-alueena, vaikkakin 

se suurimmalla osalla brändiestä oli luonnollinen osa omaa toimintaa.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkielman johtopäätösluvussa empiirisen tutkimuksen tuloksia suhteutetaan teo-

riaosuudessa muodostettuun tutkimuksen viitekehykseen sekä osoitetaan teorian ja 
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empirian välinen yhteys ja vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tu-

losten merkitystä ja käytettävyyttä arvioidaan, annetaan käytännön suosituksia, esi-

tetään jatkotutkimusaiheet sekä raportoidaan tutkimuksen rajoitteet. 

 

Tutkimuksen tavoite on antaa tietoa premium/luksusbrändin rakentamisen osa-alu-

eista sekä kartoittaa mitä luksus on erityisesti nykypäivän kontekstissa ja mitä eri-

tyispiirteitä luksusta etsiviin kuluttajiin liittyy, ottaen huomioon brändikokemuksen 

oleellisuuden tämän hetken muuttuneessa markkinatilanteessa.  

 

Tämän pro gradu- tutkielman päätutkimuskysymys on ”Miten premium/luksusbrändi 

rakennetaan?”. Päätutkimuskysymystä tukevat alakysymykset ovat ”Mitä on luk-

sus?”, ”Minkälainen on luksusasiakas?” sekä ”Mistä muodostuu brändikokemus?”. 

 

7.1 Premium/luksusbrändin rakentaminen 

 

Premium/luksusbrändin rakentamiseen liittyy vahvasti sekä luksuksen käsitys, asia-

kaskunta että brändikokemus. Näiden eri asioiden sisältö ja yhteys selitetään tässä 

kappaleessa ja havainnoidaan kuvassa 4.  
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Kuluttaja  

Kuva 4: Premium/luksusbrändin rakentamisen tärkeimmät elementit 

Luksus

Kansan luksus

Eksklusiivinen 
luksus

Premium/luksusbrändin 
rakentaminen
Kohdryhmän tunteminen

Arvot ja aitous

Laatu

Ajassa oleminen

Brändikokemus

Tarinallisuus
Elämyksellisyys Arvomaailma Perustaja/omistaja

2nd hand kuluttaja - 

”Musta hevonen” 

Yksilöllinen 

kuluttaja 

Tietoinen 

kuluttaja 

Merkityksellistä  

elämää 

hakeva kuluttaja 

Satunnainen 

kuluttaja 

Noviisi 

(aloittelija) 

 

Ekspertti 

(kehittynyt 

maku) 

Merkityksellisyys 

Arvot 

 

Nautinto 

Hedonismi 

 

M
e
rk

it
yk

s
e
lli

s
y
y
s
 

 

Maku 



 

 

73 

Mitä on luksus 

 

Tutkimuksen mukaan nykyaikainen luksuskäsitys on laajentunut ja monipuolistunut 

kattamaan sekä perinteisemmän eksklusiivisen luksuksen että modernimman sub-

jektiivisemman ”kansan luksuksen”.  Eksklusiivinen luksus merkitsee saatavuudelta 

rajoitettua, ei joka paikassa kaikille kaiken aikaa saatavilla olevaa (Dubois 1998). 

Hintapiste on kallis ja tuotteen/palvelun laatu erinomainen. Distribuutiolla on iso 

merkitys mielikuvallisesti ja oikean kohderyhmän saavuttamisessa. Eksklusiivinen 

luksus on vähemmän subjektiivista ja muodostuu kuluttajan omassa mielikuvassa 

mutta niin, että kuluttajan kokemusta ei voi erottaa ympäristöstä ja siinä vallitsevista 

preferensseistä. Kuluttajat käyttävät brändejä ilmaistakseen ja vahvistaakseen iden-

titeettiään ja muiden käyttäjien identiteetillä on vaikutusta kuluttajan käsitykseen 

brändistä (Berger & Heath 2007, 132-133). 

 

”Kansan luksus” on subjektiivisempaa ja todennäköisesti osittain maa-/kulttuuri-

sidonnaista. Suomalaiset brändit haluavat, että niiden kuluttaja tuntee itsensä koh-

taamisessa brändin kanssa erityiseksi. Mutta ei-kuluttajat eivät saa tuntea itseään 

ei-erityisiksi. Vaikka brändi täyttäisi kaikki perinteiset luksusbrändin tunnusmerkit 

(kalliimpi hintapiste, selektiivinen jakelu, käsityöläisyys, autenttisuus, tunnistetta-

vuus), Suomessa on tärkeää olla kaiken kansan tavoitettavissa edes hetkellisesti. 

Brändit haluavat olla inklusiivisia, saatavilla olevia, ei eksklusiivisia, vain harvojen 

tavoitettavissa olevia. Kansan luksus on subjektiivisempaa ja vaihtelee kuluttajan 

mielikuvan, tulkinnan ja arvomaailman mukaan tarkoittaen eri asiaa eri ihmisille. At-

walin ja Williamsin (2009) mukaan kuluttajia tulisi ajatella emotionaalisina ja nautin-

nollista kokemusta hakevina. 

 

Tutkimus tuo luksusbrändin kolmen ulottuvuuden määritelmään: funktionaalinen, 

kokemusperäinen ja symbolinen (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon 2009, 46-47.), 

neljännen ulottuvuuden: hetkellinen saavutettavuus. Hetkellinen saavutettavuus ei 

tule Wasi Sabimaisesta brändin aikaansaamasta hetkellisyydestä, vaan asiakkaan 

ja brändin yhdessä mahdollistamasta hetkellisyydestä.  Brändi mahdollistaa, että se 
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on kaikkien saavutettavissa, vaikka edes hetkellisesti, ja asiakas haluaa hetkelli-

syyttä joko rahallisista, käytännöllisistä, hedonistisista, arvopohjaisista tai erityisestä 

merkityksellisestä tapahtumasta johtuen.  

 

Minkälainen on luksusasiakas ja mistä muodostuu brändikokemus 

 

Luksusasiakas jaetaan kulutuskäyttäytymisen ja kulutustarpeen, ei niinkään demo-

grafian kautta tutkimuksen perusteella viiteen eri ryhmään. Asiakkaat jaetaan satun-

naiseen kuluttajaan, merkityksellistä elämää hakevaan kuluttajaan, tietoiseen kulut-

tajaan, yksilölliseen kuluttajaan ja ”mustana hevosena” 2nd hand kuluttajaan. Sa-

tunnainen kuluttaja saattaa säästää pitkäänkin suodakseen itselleen hetkellisen luk-

suksen, joko itse elämyksen, itsensä hemmottelun tai käytännöllisyyden vuoksi. 

Merkityksellistä elämää hakevalle kuluttajalle omat arvot, asioiden merkityksellisyys 

ja aitouden hakeminen ovat tärkeää. Tälle kuluttajaryhmälle on tärkeää, että brändi 

resonoi heidän oman arvomaailmansa kanssa ja on aito ja rehellinen. Brändistä 

myös haetaan omaan elämään merkityksellisyyttä. Kolmas kuluttajaryhmä on tietoi-

nen kuluttaja, joka hakee laatua ja jonka maku on kypsynyt joko iän, harrastunei-

suuden tai altistuksen kautta. Tietoinen kuluttaja tietää paljon ostamastaan asiasta 

ja ostos hyvin harkittu. Neljäs kuluttajaryhmä hakee yksilöllisyyttä, kuulumalla jo-

honkin ryhmään. Yksilöllisillä kuluttajilla korostuu eniten intohimo, vahva tahto brän-

diin. He eivät halua olla massaa, mutta kuuluminen itselle tärkeään viiteryhmään, 

joka arvostaa samoja asioita, on tärkeää. Viidentenä ryhmänä voi mainita tulevai-

suuden villin jokerin, 2nd hand kuluttajan, jonka määrän voi ennustaa kasvavan tu-

levaisuudessa. Heissä on paljon samaa kuin muissa kuluttajaryhmissä, mutta tuot-

teet ostetaan käytettyinä joko ekologisen ajattelun, rajallisen käytettävissä olevan 

varallisuuden tai ”aarteenmetsästyksen” takia. Käytetty merkitsee kuitenkin aina 

laatua ja luksusta. “Musta hevonen” edustaa potentiaalista entry level-kuluttajaa, jo-

ten brändien kannattaa miettiä miten heidät saadaan koukutettua ja koulutettua niin, 

että tästä joukosta muodostuu tulevaisuuden tietoisia, yksilöllisiä tai merkitykselli-

syyttä hakevia kuluttajia. Kiinnostus ja käyttökokemus ovat jo olemassa.  
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Brändikokemus pitää sisällään sekä sensorisen kokemuksen, tunnekokemuksen, 

tiedon aikaansaaman älyllisen kokemuksen, että käytöksellisen kokemuksen (Bra-

kus, Schmitt & Zarantonellon (2009, 53). Sen lisäksi Zarantenello ja Schmitt (2010, 

533-539) jakavat kuluttajat viiteen eri ryhmään kokemuksellisuuden sekä asenteen 

ja ostoaikeen perusteella. ”Hedonistiset kuluttajat” etsivät aistillista mielihyvää, 

brändin vaikutusta tunteisiin ja aisteihin esimerkiksi visuaalisuuden kautta, ”toimin-

nalliset kuluttajat” etsivät ensisijaisesti fyysistä, käytöksellistä ja kehollista koke-

musta, ”holistiset kuluttajat” kokevat tärkeänä monipuolisen brändikokemuksen, ”si-

säisesti ohjautuvat kuluttajat” kokevat vetoa aisti- ja tunnetasolla sekä ajatuksia sti-

muloimalla, mutta ei fyysisen toiminnan kautta, ”pragmaatikkojen” ryhmä suhtautuu 

brändeihin lähinnä rationaalisesti ja funktionaalisesti, eikä juurikaan hae brändeistä 

kokemuksellisuutta. 

 

Tutkimuksen mukaan brändikokemukseen liittyy tutkimuksessa vahvasti tarinalli-

suus, elämyksellisyys ja arvomaailma sekä perustajan/omistajan läsnäolo. Tarinal-

lisuudella luodaan tunnistettavuutta ja lähestyttävyyttä sekä aitouden kokemusta. 

Elämyksellisyys vahvistaa aitouden kokemusta luomalla kuluttajien välityksellä tari-

noita, joita kerrotaan eteenpäin. Niiden arvokkuus on siinä, että ne eivät ole mak-

settua mainontaan vaan viiteryhmän aito kokemus. Elämysmatkailun lisääntyminen 

kertoo halusta kokea jotain uutta ja erilaista, ei niin perinteistä.  Arvomaailma kertoo 

miksi brändi on olemassa, mitä se haluaa tehdä ja mihin se on menossa. Perus-

taja/omistaja vahvistaa omalla käytöksellään, sanoillaan ja teoillaan arvojen autent-

tisuuden.  

 

Teoriaa ja tutkimuksen tuloksia yhdistelemällä voi johtaa mallinnuksen luksusasiak-

kaasta ja brändikokemuksesta, kuva 5. Kuva auttaa miettimään brändikokemusta ja 

asiakkuutta erilaisten kuluttajaryhmien kautta, joiden kokemuksellisuus, tyyli, 

asenne ja ostoaie poikkeavat toisistaan. Esimerkkinä miten toiminnalliselle merki-

tyksellisyyttä etsivälle kuluttajalle voi tuoda käytöksellisen kokemuksen joka pohjau-

tuu yrityksen arvomaailmaan. Kuvan avulla voi myös pohtia omaa ydinkohderyhmää 

ja sen toimintaa. Halutaanko tavoittaa nimenomaan holistiset kuluttajat, joiden ta-

voitteellisuus ja impulsiivisuus saattavat näkyä ostohalukkuutena ilman suurempaa 
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perehdyttämistä, mikäli brändi pystyy tarjoamaan kokemuksellista tyydytystä (Za-

rantenello ja Schmitt 2010). Mitä oma brändi voi tarjota tälle kuluttajaryhmälle? 

 

 

 

 

Kuva 5. Luksusasiakas ja brändikokemus teorian ja tutkimuksen perusteella 

 

Miten premium/luksusbrändi rakennetaan? 

 

Nimi (Chevalier & Mazzalovo 2008) ja alkuperä (Thakor 1996) ovat usein luksus-

brändille tunnusomaisia erottautumiskeinoja ja tärkeä osa imagon rakentamista. 

Tuotekategorian laajennus tuo brändille tietyntasoisen perusliikevaihdon (Okonkwo 

2007), jota se tarvitsee usein heikomman kannattavuuden (Chevalier & Mazzalovo 

2008) kompensoimiseksi. Brändin mukana kuluttaja ostaa usein tietyn elämäntyylin 

ja henkisen kuulumisen tiettyyn ryhmään (Chevalier & Mazzalovo 2008), minkä 

vuoksi brändin tunnistettavuus, vaikka vain pienessä itselle tärkeässä piirissä, on 

tärkeää tuotteiden tai designin kautta. Luksusbrändi on selektiivisessä jakelukana-

vassa yksilöllisyyden turvaamiseksi ja saatavuuden rajoittamiseksi (Dion & Arnould 

2011), mikä vaikeuttaa uusien kuluttajien tavoitettavuutta (Lassus & Freire 2014), 

jonka vuoksi Bain & Company (FW2016) suosittelee luksusbrändeille hyvin mietittyä 

• Tarinallisuus

• Elämyksellisyys

•Arvomaailma

• Perustaja/omistaja

• Satunnainen

•Merkityksellisyyttä etsivä

• Yksilöllinen

• Tietoinen

• 2nd hand 
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• Tiedon aikaansaama 
älyllinen kokemus
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• Sisäisesti ohjautuva
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- tutkimuslähtöinen

Asiakas
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on-line-näkyvyyttä. Sosiaalisen median ja globalisaation tuoman muutoksen vuoksi 

brändien ketteryydellä mukautua on merkitystä niiden luomaan mielikuvaan ja nii-

den käytön tarjoamaan sosiaaliseen rooliin (Chevalier & Mazzalovo 2008).   

 

Tutkimuksen perusteella premium/luksusbrändin rakentamisen tärkeitä elementtejä 

ovat kohderyhmän tunteminen, brändin arvot ja aitous, laatu sekä ajassa oleminen. 

Erityisesti asiakkaan tunteminen sekä aitous ja arvomaailma korostuivat voimak-

kaasti. Kohderyhmän tuntemisessa tärkeää on tietää kuka ja minkälainen asiakas 

on, mikä hänelle on tärkeää ja mitä hän siten hakee sekä minkälainen arvomaailma 

häntä ohjaa. Asiakkaan tunteminen vaikuttaa jakelukanavaan, hintapisteeseen, va-

likoimaan ja palveluun, mainontaan sekä minkälaisiin kosketuspintoihin mikin kom-

munikaatio ohjataan. Brändin isoin vahvuus vaikuttaa tässä hetkessä olevan aitous 

ja rehellisyys. Aitoutta on brändin/yrityksen pitkä historia ja siihen liittyvät tarinat tai 

perustajan/omistajan oma tekeminen, jossa sanat ja teot kulkevat käsi kädessä. Ai-

tous tulee myös kuluttajan kokemuksen kautta; kuluttajan pitää kokea brändi ai-

doksi, rehelliseksi ja inhimilliseksi. Aitoutta on yrityksen ja tuotteen aitouden lisäksi 

myös aito identiteetti - ”että ollaan oma itsensä”. Aitous liitetään myös siihen, että 

kuluttaja kokee, ettei yritys ole olemassa vain rahan vuoksi vaan takana on joku 

syvempi merkitys ja intohimo. Autenttisuus auttaa valitsemaan eri vaihtoehdoista, 

varsinkin jos kuluttaja itse pystyy kokemaan autenttisuuden, tuotteiden ja palvelun 

pitää reflektoida brändin juuria ja perustajien henkeä (Van den Bergh & Behrer 

2011). Brändin arvoja pystytään jakamaan tarinallisuuden ja brändin historian 

kautta. Historia voi olla pitkä tai lyhyt, kunhan se on kiinnostava ja kuluttajalle mer-

kityksellinen. Brändin tarinaan saadaan kiinnostavuutta perustamiseen, paikkakun-

taan, henkilöön, arvoihin, ”under dog”-statukseen, visuaalisuuteen, designiin tai 

muuhun kuluttajia kiinnostavaan liittämällä. Merkin (2014) mukaan hyvä myyntihen-

kilökunta pysyy toimimaan brändilähettiläänä asiakaskohtaamisessa.  

 

Laatu on tutkimuksen mukaan tärkeää brändin rakentamisessa. Laatu muodostuu 

monenlaisista asioista; raaka-aineiden puhtaus ja korkealaatuisuus, designin har-

kittu tyylikkyys, brändin eri osien mietitty kokonaisuus, omana itsenä tekeminen. 

Premium/luksus-tuotteiden imagoa voidaan käyttää laatumielikuvan levitykseen 

muihinkin tuotteisiin silloin kun yrityksellä on useampi eri kategoria ja hintaluokka, 
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yli-investoimalla nimenomaan premium/luksustuotteiden mainontaan ja markkinoin-

tiin. Kuluttajien tarpeisiin vastaaminen, kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen, ima-

gon nostaminen sekä luovuuden ylläpitäminen tekevät tarpeelliseksi jatkuvan muu-

toksen ja ympäristön hiljaisten signaaleiden skannaamisen. Brändin elinkelpoisuus 

säilyy, mikäli se on jatkuvasti tuote ja kiinnostava.  

 

Brändin rakentamisen tärkeimmät työkalut ovat siten tutkimuksen mukaan:  

• kohderyhmän tunteminen 

• brändin arvot ja aitous 

• laatu sekä  

• ajan hengessä oleminen. 

 

Tutkimuksellinen kontribuutio  
 

Pro gradu -tutkielman tutkimuksellinen kontribuutio on vähemmän tutkitusta aihe-

alueesta saatu uusin tieto, joka laajentaa luksuksen määritelmää ja tuo sen nyky-

päivään erityisesti kansallisessa kontekstissa. Luksusta voidaan ajatella hyvin pal-

jon monipuolisemmin kuin perinteisesti on ollut tapana, esimerkkinä satunnaisen 

kuluttamisen merkitys ja sen motiivit. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia tuleville ja 

jo olemassa oleville brändeille. Tutkimus tuo myös uusia ajatuksia asiakkaan ja 

brändikokemuksen ymmärtämiseksi. Tutkielma antaa sekä uusille yrittäjille että jo 

olemassa oleville yrityksille ”food for thought” oman toiminnan perustamiseen tai 

kehittämiseen.  

 

7.2 Käytännön suositukset 

 

Suomalaisia ei useinkaan pidetä vahvoina brändin rakentajina tai markkinointigu-

ruina. Monella aloittelevalla yrityksellä on vahva käytännön asiantuntijuus omalta 

alaltaan mutta ei välttämättä brändin rakentamisesta. Tämän pro gradu -tutkielman 

yhtenä tavoitteena on ollut laajentaa luksuksen määritelmää, ja tutkija toivookin, että 

yhä useampi brändi uskaltaisi tavoitella premium/luksuskategoriaa ajatellen ennem-
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min läpi tekemisen ulottuvaa pyrkimystä täydellisyyteen kuin kerskakulutusta. Laa-

dukas tekeminen, oman arvomaailman tuominen käytännön toimintaa sekä yksityis-

kohtien täydellinen hallinta, huomioon ottaminen ja hiominen sallivat premium-hin-

noittelun ja useimmiten paremman katteen. Luksus voi olla saavutettavissa, edes 

hetkellisesti. Maailman ollessa avoinna kaikille nettiyhteyden päässä oleville laadu-

kas verkkonäkyvyys, kiinnostavuus median silmissä ja asiakkaan uniikin ja mielen-

kiintoisen kokemuksen laukaisema word-of-mouth avaavat ovat maailmaan appo-

sen avoimiksi.  

 

Käytännön suosituksina aloittelevalle yrittäjälle tai brändiään uusin silmin katsovalle 

johtajalle, joiden ambitio suuntautuu nimenomaan premium/luksuskategoriaan, voi 

tutkimuksen perusteella antaa neuvon miettiä tarkasti seuraavia asioita:  

 

• Mikä on oma arvomaailmasi, jonka haluat toiminnassasi näkyvän? 

• Mitä arvoja ja asenteita haluat omilla kasvoillasi ja äänelläsi edistää?  

• Miten tuot esiin ja välität tekemisesi aitoutta? 

• Mistä löydät kykyä, taitoa ja osaamista laadukkaaseen tekemiseen?  

• Edellä mainitut asiat voivat toimia myös työnantajabrändisi puolestapuhujina.  

• Kuka on asiakkaasi? Missä hän liikkuu? Paljonko on valmis maksamaan? 

o Asiakas määrittää jakelukanavan, joka on iso mielikuvallinen tekijä 

o Missä touchpointeissa tavoitat ostopäätöstä tekevän kuluttajan? 

Nämä ovat tärkeimmät fokuksesi.  

o Hintapiste määrittää brändimielikuvaa 

• ”Choose your battles” – luksus ei ole kaikkea kaikille joka paikassa ollen vaan 

parasta harvalle, tämä näkyy valikoimassa, jakelukanavassa, mainonnassa, 

visuaalisessa ilmeessä…laadukkuuden tulee näkyä läpi kaiken tekemisen.  

• Miten rakastutat brändin kannalta keskeiset kuluttajaryhmät, yrityksen arvo-

jen ja kohderyhmien kannalta oikeat vaikuttajat sekä henkilökuntasi, usein 

kuluttajan ainoan henkilökohtaisen yhteyden brändiin? 

• Mikä on sinun tarinasi? Miten tämä tarina kulkee läpi kaiken tekemisen ja 

kaikkien brändiin liittyvien yksityiskohtien? Miten kerrot tarinasi? 
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• Minkälaisia elämyksiä tarjoat kuluttajille? Miten jätät muistijälkiä? Miten saat 

kuluttajan haluamaan yhdistyä sinun tarinaasi, kertoa sinun brändistäsi ystä-

villeen? 

• Valmistaudu haistelemaan ympärilläsi olevia ilmiöitä jatkuvasti ja olemaan 

jopa hieman vietävissä, jos se mahdollistaa uudistumisen.  

• Ole kutenkin vahva omassa alkuperäisessä tekemisessä ennen kuin haistelu 

vie sinua uusiin kategorioihin.  

 

”…ja sitten vaan hölkyn kölkyn ja sillä siisti.” 

 

7.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kuinka moni ihminen odottaa sitä ensimmäistä artikkelia päättääkseen onko se sen 

arvosta. Sillon pitää pystyä täyttämään ne odotukset joka kerta. ja kun tää ei oo 

mekaniikkaa vaan ihmisten tekemää ruokaa, johon voi lipsahtaa liikaa suolaa tai 

asiakaspalvelu ei toimi. Tää on hyppystouchia, mikä tahansa voi mennä pieleen. 

 

Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tutkimuksen tulokset olisivat olleet erilaiset, jos haastateltavat olisivat olleet eri hen-

kilöitä tai eri aloilta. Tulokseen olisi myös vaikuttanut, jos haastattelut olisi tehty jos-

sain toisessa maassa tai maissa ja eri kulttuurissa joko kokonaan tai osittain. Suo-

messa luksusmarkkinat ovat hyvin pienet, joten haastateltavien määrä on hyvin ra-

jattu. Luksuksen määritelmä on myös osittain erilainen kuin yleinen teoria antaa ym-

märtää, jolloin sen määrittely haastattelutilanteessa oli tärkeää ja mielenkiintoista. 

Tämän vuoksi premium ja luksus sekoittuivat tutkimuksessa, vaikka ne yleisesti ot-

taen tarkoittavat eri asioita. Premium on inklusiivista, saavutettavissa olevaa, luksus 

eksklusiivista, harvojen herkkua. Haastattelut olivat asiantuntijahaastatteluja. Tulos 

olisi saattanut olla erilainen, mikäli haastateltavat olisivat olleet kuluttajia.  

 

Tutkimuksen tulokseen olisi vaikuttanut se, että tutkimus olisi tehty kvantitatiivisella 

tutkimusotteella. Tämä tapa olisi vähentänyt tulosten tulkittavuutta. Kvantitatiivisen 
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tutkimuksen otoksen koosta ei todennäköisesti kuitenkaan olisi saatu riittävän 

suurta asiantuntijoiden rajallisen määrän vuoksi. Tutkimusaineiston analysointi ei 

olisi ollut riittävän luotettava vastausten määrän suhteen. Toisaalta vastaukset olisi-

vat olleet keskenään vertailukelpoisia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa teoria ja tut-

kija olisivat ohjanneet enemmän vastauksia, koska kysymykset olisivat olleet selke-

ämmät ja perustuneet tiukemmin teoriapohjaan. Teemahaastattelussa vastaajilla oli 

laajempi mahdollisuus puhua itselleen tärkeistä asioista ja tulkita kysymyksiä sub-

jektiivisemmin.  

 

Tutkimuksen haastattelukysymykset olivat hyvin laajoja ja haastattelija oli asiantun-

tija aihealueessa, mutta ei haastattelijana. Kysymyksenasettelu antoi haastatelta-

valle paljon tilaa, joten eri haastattelija olisi saattanut kysyä erilaisia lisäkysymyksiä, 

jolla olisi saattanut olla vaikutusta tutkimustulokseen. Kokeneempi haastattelija olisi 

saattanut poimia haastatteluista enemmän sanattomia tai tulkinnallisia nyansseja, 

jotka kokemattomammalla haastattelijalla saattoivat jäädä huomaamatta. Koska 

haastattelija oli kirjoittanut teoriaosuuden ja suoritti kaikki haastattelut, herää myös 

kysymys johdattivatko teoria ja aikaisemmat haastattelut haastattelujen kulkua 

haastattelijan huomaamatta. Ensimmäiset haastattelut olivat keskenään hyvin sa-

mankaltaiset, keskimmäinen täysin omanlaisensa ja kaksi viimeistä jälleen täysin 

erilaiset kuin aiemmat mutta keskenään hyvin samanlaiset. Erilaisuus oli tutkimuk-

sen kannalta äärimmäinen rikkaus mutta myös haaste analyysivaiheessa.  

 

Jatkotutkimusaiheet  

 

Jatkotutkimusaiheena esitetään asiakaspolun ja asiakaskokemuksen tutkimista ver-

kossa, erityisesti ennen brändin valintaa. Mikä ohjaa kuluttajan kiinnostusta, tiedon-

hankintaa, päätöksentekoa ja aktivoitumista ennen ostostapahtumaa. Verkkokau-

pan ja kivijalkakaupan yhdistelmä erityisesti kalliimman hintapisteen ostoksissa 

muodostaisi herkullisen jatkotutkimuskohteen. Kuten edellä mainittiin, tutkimustu-

lokset olisivat olleen erilaiset eri maassa tai kulttuurissa suoritettuna, joten tutkimuk-

sen runko antaisi oivan tilaisuuden tehdä sama tutkimus Suomen ulkopuolella. Tut-

kimuksessa korostuivat vahvasti arvot ja aitous brändin rakentamisessa. Jatkotutki-
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muksena voisi selvittää mikä vastaava tutkimustulos olisi myöhemmin. Tässä tutki-

muksessa ei ollut mahdollista selvittää asiaa laajemmassa mittakaavassa, mutta 

jatkossa tutkimusta voi jatkaa eteenpäin.  

 

Loppusanat 

 

En ole perfektionisti, joskus hyvä mutta tehty on riittävä. Mutta nautin kauneudesta, 

uusista oivalluksista ja jatkuvasta kehityksestä. Miksi tyytyä keskivertoon, jos on 

mahdollisuus tehdä jotain upeaa, viimeisteltyä, ajatuksia ravistelevaa ja henkisesti 

ravitsevaa. Sen vuoksi tämä gradu on tehty luksusbrändeistä. Erään haastateltavan 

sanat kuvaavat hyvin miksi mielestäni luksusbrändejä tarvitaan:  

 

”Multa kysytään paljon, miks mä tein näin.  

Mä käännän sen heti toiseen suuntaan.  

Sanon että vitsi miettikääpä - mä en olis koskaan halunnut muuttaa mitään  

jollen mä kokis että sen on teille ja meille mielekkäämpää.” 

 

Toivotan kaikille teille, jotka tänne loppuun saakka olette päässeet, 

 mielekästä ja merkityksellistä elämää. 

Ja iso kiitos mielenkiinnosta tutkimustani kohtaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

LÄHDELUETTELO 

 

Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. 

New York. The Free Press a Division of Macmillan, Inc. 187-193 

 

Aaker, D., Joachimsthaler, E. 2000. Brandien johtaminen. Helsinki. Werner Söder-

ström Osakeyhtiö. 

 

Accenture; Jacobson,T., Florio, R., Salvador, T. 2011. The Premium of Value: Pric-

ing and Promoting Luxury to the New Consumer. 

https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/Dot-

Com/Documents/Global/PDF/Strategy_4/Accenture-The-Premium-of-Value.pdf 

 

Alasuutari, P. 1995. Laadullinen tutkimus. 3.p. Tampere. Osuuskunta Vastapaino.  

 

Atwal, G., Williams, A. 2009. Luxury brand marketing – The experience is every-

thing! Journal of Brand Management 16, 338-346  

 

Bain & Company. 2016. Worldwide Luxury Market Monitor Spring 2016. [Verkkojul-

kaisu] [Viitattu 15.5.2017] Saatavilla 

http://www.bain.com/about/press/press-releases/spring-luxury-update-2016.aspx 

 

Bain & Company. 2016. Worldwide Luxury Market Monitor Fall Winter 2016. [Verk-

kojulkaisu] [Viitattu 31.5.2017] Saatavilla 

http://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-

fall-winter-2016.aspx 

 

Bennett, P.D. 1988. Dictionary of Marketing Terms. Chicago, IL. The American Mar-

keting Association, 18 

 

Berger, J., Heath, C. 2007. Where Consumers Diverge from Others: Identity Signal-

ing and Product Domains. Journal of Consumer Research 34 (2): 121-134. 

DOI:https://doi.org/10.1086/519142  

http://www.bain.com/about/press/press-releases/spring-luxury-update-2016.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016.aspx
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1086/519142


 

 

84 

Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., Berthon, J-P. 2009. Aesthetics and Ephemerality: 

Observing and Preserving the Luxury Brand. California Management Review. Vol 2 

(1), 45-66 

 

Brakus, J., Schmitt, B., Zarantonello, L. 2009. Journal of Marketing. Vol. 73 (3), 
52–68 
 

Brown, G. 1992. People, Brands and Advertising. New York, NY. Millward Brown 

International 

 

Chernev, A., Hamilton, R., Gal, D. 2011. Competing for Consumer Identity: Limits 

to Self-Expression and the Perils of Lifestyle Branding. Journal of Marketing 75, 66 

–82 

 

Chevalier, M., Mazzalovo, G. 2008. Luxury Brand Management. A world of privilege. 

Singapore. John Wiley & Sons.  

 

Choi, E., Ko, E., Kimb, A.J. 2016. Explaining and predicting purchase intentions 

following luxury-fashion brand value co-creation encounters. Journal of Business 

Research 69, 5827–5832 

 

Dibb, S., Simkin, L., Pride, W.M., Ferrell, O.C. 1997. Marketing: Concepts and Strat-

egies. 3rd European ed. Boston, MA. Houghton Mifflin, 264 

 

Dion, D., Arnould, E. 2011. Retail luxury strategy: Assembling charisma through art 

and magic. Journal of Retailing, 87(4), 502–520 

Doyle, P. 1994. Marketing Management and Strategy. Englewood Cliffs, NJ. Pren-

tice-Hall, 159-65 

 

Dubois, B. 1998. L´Art du Marketing. Paris. Village Mondial. 

 

Eskola, J., Suoranta, J. 1999. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 3.p. Tampere. 

Osuuskunta vastapaino.  

 



 

 

85 

The Guardian 26.5.2017 [Verkkojulkaisu] [Viitattu 31.5.2017] Saatavilla 

https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/sustai-

nable-business/2017/may/26/zara-hm-step-up-instore-recycling-tackle-throwaway-

culture 

 

Harter, J. K., Schmidt, F. L., Hayes, T. L. 2002. Business-unit-level relationship be-

tween employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A 

meta-analysis. Journal of Applied Psychology, Vol 87(2), 268-279. 

http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.2.268  

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki. Helsinki University Press ja tekijät.  

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10.p. Helsinki. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi.  

 

Holbrook, M. B., Hirschman, E. C. 1982 The experiential aspects of consumption: 

Consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research 9, 132 – 140  

Interbrand. Best Global Brands 2016 Rankings. [Verkkojulkaisu] [Viitattu 

20.4.2017] Saatavilla 

 http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/#?filter=Luxury 

 

Kalliokulju, S. Fiskars Group. 20.1.2017 & 29.5.2017 haastattelu 

 

Kannan, P.K., Hongshuang, “A”. L. 2016. Digital marketing: A framework, review 

and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 1-23 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006 

 

Kauppalehti 25.4.2017, s. B12 

 

Koskinen, M. Kyrö Distillery. 28.6.2017 haastattelu 

 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.87.2.268
http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/#?filter=Luxury
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006


 

 

86 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. 1996. Principles of Marketing. 

Prentice-Hall, Hemel Hempstead. The European Edition, 556 

 

Lassus, C. d., Freire, A. 2014. Access to the luxury brand myth in pop-up stores: 

A netnographic and semiotic analysis. Journal of Retailing and Consumer Services, 

21(1), 61–68. 

 

Laukkonen, S. 17.7.2017 haastattelu 

 

LVMH. 26.1.2017. [Verkkojulkaisu] [Viitattu 20.4.2017] Saatavilla 

https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/2016-record-results/ 

 

Merk, M. 2014. Luxury sales force management. Strategies for winning over your 

brand ambassadors. New York. Palgrave Macmillan. 

 

Metsämuuronen, J. 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. 1.p. Helsinki. Internati-

onal Methelp. 

 

Nike, Inc. 28.6.2016. [Verkkojulkaisu] [Viitattu 20.4.2017] Saatavilla 

http://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2016-fourth-quarter-and-full-

year-results 

 

Okonkwo, U. 2007. Luxury Fashion Branding. Trends, Tactics, Techniques. 1.p. 

New York. Palgrave Macmillan.  

 

O'Loughlin, S. 2007. Retail. Brandweek, 48, 18; ABI/INFORM Collection pg. SR21. 

 

Orkamo, M. Fiskars Group. 27.6.2017 haastattelu 

 

Phan,M., Thomas, R.,Heine, K. 2011. Social Media and Luxury Brand Management: 

The Case of Burberry. Journal of Global Fashion Marketing 2-4, 213-222 

 

https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/2016-record-results/
http://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2016-fourth-quarter-and-full-year-results
http://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2016-fourth-quarter-and-full-year-results


 

 

87 

Ryans, A. 2008. Beating Low Cost Competition. How Premium Brands Can Re-

spond to Cut-Price Rivals. 1.p. Chichester. A John Wiley & Sons, Ltd.  

 

Salanova, M., Agut, S., Peiró, J. M. 2005. Linking Organizational Resources and 

Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation 

of Service Climate. Journal of Applied Psychology, Vol 90(6), 1217-1227 

http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1217  

 

Smith, A. (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

London. W. Strahan & T. Cadell 

 

Stanton, W.T., Etzel, M.J., Walker, B.J. 1991. Fundamentals of Marketing, 9.p. New 

York, NY. McGraw-Hill 

 

Styles, C. & Ambler, T. 1995. "Brand Management", in Crainer, S. (Ed.), Financial 

Times Handbook of Management. London. Pitman, 581-93 

 

Suomen Yrittäjät. 1/2017. [Verkkojulkaisu] [Viitattu 24.4.2017] Saatavilla 

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysba-

rometri-12017-549090 

 

Tarvo, Tuomas. Adidas Group. 26.6.2017 haastattelu 

 

Thakor, M. 1996. Brand origin: conceptualization and review. The Journal of Consumer 

Marketing, 13.3 ,  27-42 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A.  2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki, 

Tammi. 

 

Turunen, L. 30.6.2017 haastattelu 

 

Van den Bergh, J., Behrer, M. 2011. How cool brands stay hot. Branding to gener-

ation Y. London. Kogan Page, 22 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.90.6.1217
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12017-549090
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12017-549090
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+Journal+of+Consumer+Marketing/$N/37088/DocView/220130904/fulltext/7A433C658A204320PQ/1?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+Journal+of+Consumer+Marketing/$N/37088/DocView/220130904/fulltext/7A433C658A204320PQ/1?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292
http://search.proquest.com.ezproxy.cc.lut.fi/indexingvolumeissuelinkhandler/37088/The+Journal+of+Consumer+Marketing/01996Y01Y01$231996$3b++Vol.+13+$283$29/13/3?accountid=27292


 

 

88 

 

Watkins, T. 1986. The Economics of the Brand. London. McGraw-Hill, London. 

 

Zarantonello, L & Schmitt, B. 2010. Using the brand experience scale to profile con-

sumers and predict consumer behaviour. Journal of Brand Management Vol. 17, 7, 

532–540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1 Haastattelukysymysrunko 

 

Taustakysymykset Nimi: 

Yritys: 

Asema: 

Työkokemuksen pituus: 

Työkokemus: 

Kansainvälinen koke-

mus: 

Haastateltavien kanssa 

sovitaan, voidaanko hei-

dät identifioida.  

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset  

 Mitä luksus sinulle merkitsee?  

Miten premium/luksus-

brändi rakennetaan? 

Mitä näet luksus-brändin 

avaintekijöinä? Mistä menes-

tystekijöistä luksusbrändi 

koostuu? 

 

 Mitä olette tehneet oman 

brändinne rakentamiseksi? 

Onko matkan varrella ollut 

kriittisiä pisteitä; missä vai-

heessa, mitä tehtiin, hyviä kei-

noja? 

Entä edistäviä asioita, menes-

tyksen avaimia? 

 

Minkälainen on luksus-

asiakas? 

Minkälainen on luksus-asia-

kas? Luksus-asiakkaan eri-

tyispiirteet? 

 

Mistä muodostuu 

brändi-kokemus? 

Miten brändissänne huomioi-

daan brändi-kokemus? 

 

 


