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Työn tavoitteena on, että työn luettuaan lukija pystyy ymmärtämään palvelu- ja 

yritysbrändin suhteen ja kuinka se ilmenee teollisuuden palvelujen 

brändäämisessä. Lukijalle pyritään myös selventämään teollisuuden palveluihin 

liittyvää jaottelua ja termistöä.  

 

Työ koostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisessä lukija johdatellaan 

teollisuuden palveluihin. Sen jälkeen käsitellään yleisesti brändäämistä ja 

edetään vähitellen tarkastelemaan tarkemmin juuri teollisuuden palvelujen 

brändäämistä sekä sen erityispiirteitä. Lopuksi tarkastellaan eri 

brändiarkkitehtuurien käyttöä yritysesimerkein, joiden avulla pyritään 

selvittämään, miten kirjallisuudessa mainitut näkökannat ja suositukset 

vastaavat yritysmaailman käytäntöjä. 

 

Tuloksena saatiin nostettua esille seikkoja, jotka erilaistavat teollisen palvelun 

brändäämisen teollisten tuotteiden-, kuluttajahyödykkeiden- ja kuluttajille 

suunnattujen palvelujen brändäämisestä. Olemassa olevaa, aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta tarkastelemalla voi huomata, että yleisen käsityksen mukaisesti 

teollisuuden palvelut tulisi brändätä yritysbrändin alle. Työssä pyritään 

tuomaan esille myös toista näkökantaa asiaa koskien ja selvittämään, missä 

tilanteissa teollisuuden palvelut olisi mahdollista brändätä omina 

tuotebrändeinään. 
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This study aims to explain the relationship between an individual service brand 

and a corporate brand in addition to its externalizing in industrial services 

branding. The division and terminology concerning industrial services are also 

discussed.  

 

The study consists of three main parts. The reader is firstly introduced to 

services in general. Definitions of branding are also discussed, followed by 

examining of industrial services branding and its characteristics. Finally, brand 

architecture is examined with case examples in addition to clarifying how 

existing literature aspects are realized in business world.  

 

Findings in this study hold insights of special characteristics of industrial 

services and how they are branded. According to the existing literature, 

industrial services are mostly branded under the existing corporate brand 

identity. This study also aims to highlight another point of view and to find out 

in which situations it could be appropriate to brand industrial services as an 

individual product brand.  
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1    JOHDANTO 

Alun perin teollisuuden palvelut on nähty tuotteita täydentävinä ja niiden rooli on 

ollut toissijainen tuotteisiin nähden. Yleinen näkemys on kuitenkin muuttunut, ja 

nykyään palvelut mielletään jopa tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa kuin itse 

tuotteet. Pelkän valmistustoiminnan kannattavuus on alentunut etenkin korkean 

kustannustason teollisuusmaissa, ja palveluista onkin muodostunut teollisuuden 

yrityksille merkittävä kilpailukeino.  

 

Huolimatta teollisuuden palvelujen tärkeyden korostumisesta on tähänastinen 

bränditutkimus keskittynyt selvästi eniten kuluttajamarkkinointiin mutta sen 

lisäksi myös teollisen markkinoinnin osalta fyysisiin tuotteisiin.  

Palveluliiketoiminnan suosion kasvaessa yleinen mielenkiinto rupeaa väistämättä 

kiinnittymään myös teollisuusmarkkinoilla näkyviin brändeihin. Teollisuuden 

palvelujen brändäämisen tarpeellisuudesta käydään kovaa keskustelua, mutta ei 

ole olemassa syytä miksi brändäämisellä ei voisi saavuttaa kilpailuetua myös 

teollisuuden palveluja markkinoitaessa. 

 

Teollisuuden palveluja brändätessä eräs oleellisimmista kysymyksistä on, tulisiko 

palvelubrändi sijoittaa monesti jo valmiiksi vahvan yritysbrändin alle vai tulisiko 

palvelulle luoda oma brändinsä. Yksinkertaisin vaihtoehto yritykselle on varmasti 

hyödyntää olemassa olevaa yritysbrändiään, mutta globaalin kilpailun kiristyessä 

kaikkien kilpailukeinojen hyödyntäminen tulee ajankohtaiseksi monien 

teollisuusyrityksien kohdalla. Tulevaisuutta ajatellen palvelun brändääminen 

omana tuotebrändinään tarjoaakin varmasti yrityksille varteenotettavan 

vaihtoehdon erottua palveluliiketoiminnassa. 
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1.1    Tutkimuskysymykset 

Tuotekeskeisten teollisuusyritysten laajentaessa toimintaansa entistä enemmän 

palveluliiketoiminnan puolelle ja brändin ollessa eräs yrityksen 

menestystekijöistä, on työn tutkimuskysymykset muotoiltu seuraavasti: 

 

• Mitä ovat teollisuuden palvelun brändäämisen erityispiirteet? 

• Missä tilanteissa teollisuuden palvelu tulisi brändätä omana 

tuotebrändinään? 

1.2    Tavoitteet 

Ensisijaisena tavoitteena on, että lukija pystyy ymmärtämään palvelu- ja 

yritysbrändin suhteen ja kuinka se ilmenee teollisuuden palvelujen 

brändäämisessä. Koska aiheeseen liittyy paljon erilaisia lähestymistapoja ja 

näkökantoja, tavoitteena on myös saada lukijalle kokonaisvaltainen käsitys 

teollisuuden palvelun brändäämisen erityispiirteistä ja selventää samalla yleisesti 

vallitsevia harhakäsityksiä aihetta koskien. 

 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös, että lukija osaa 

jäsentää nyt käsitellyn aiheen oikein ja erottaa teollisuuden palvelut esimerkiksi 

kuluttajapalveluista. Työssä on siten pyritty myös havainnollistamaan lukijalle 

teollisuuden palvelujen sijoittumista olemassa olevassa tuote- ja palvelukentässä. 

Työhön on sisällytetty myös aivan uusinta teollisuuden palveluihin liittyvää 

käsitteistöä, jonka avulla pyritään tuomaan selvennystä asiaan liittyvään 

termistöön. 

1.3    Työn rajaukset 

Työn pääpaino on teollisessa brändinhallinnassa, ja kandidaatin työn luonteesta 

johtuen käsittelystä on jouduttu rajaamaan pois paljon aiheeseen liittyviä asioita. 

Esimerkiksi brändipääoma ja brändin rakentaminen on rajattu käsittelyn 
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ulkopuolelle. Lisäksi kuluttajamarkkinat on rajattu pois lukuun ottamatta joitakin 

vertailuja. 

 

Palveluja tutkitaan yleisesti B2B-markkinoilla, ja varsinaiset asiantuntijapalvelut 

on jätetty vähemmälle huomiolle. Teollisuuden palvelun avulla saatua lisäarvoa 

sekä keinoja siihen pääsemiseksi käsitellään suurimmaksi osaksi palveluja 

brändäävän osapuolen taholta. Johtuen olemassa olevan tutkimustiedon puutteesta 

valitut rajaukset tekevät aiheesta haastavan, mutta myös mielenkiintoisen ja 

otollisen kohteen etsiä uusia näkökulmia.  

1.4    Työn rakenne 

Työn alussa perehdytään teollisuuden palveluihin hyväksikäyttäen Tekesin 

tuoretta palveluliiketoiminnan sanastoa. Lukijalle tehdään selväksi jaottelut sekä 

termit, jotka ovat tärkeitä lähtökohtia myöhemmän tarkastelun kannalta. 

Seuraavaksi käydään läpi palvelun kehittäminen sekä palvelujen tuotteistaminen, 

jotka ovat osaltaan erittäin oleellisia tekijöitä selittämään, miksi brändäämistä 

tarvitaan myös teollisuuden palveluja markkinoitaessa. 

 

Kappaleessa 3 käsitellään brändäämistä lähestymällä asiaa aluksi hyvin yleisellä 

tasolla ja siirrytään vähitellen tarkastelemaan tarkemmin juuri teollisuuden 

palvelujen brändäämistä sekä sen erityispiirteitä. Kappaleen lopussa pohjustetaan 

siirtymistä seuraavaan kappaleeseen esittelemällä brändiarkkitehtuurin perusteita. 

 

Kappaleessa 4 tarkastellaan eri brändiarkkitehtuurien käyttöä yritysesimerkein. 

Siinä pyritään selvittämään, miten kirjallisuudessa mainitut näkökannat ja 

suositukset vastaavat todellisen yritysmaailman käytäntöjä sekä pohtimaan, mitä 

hyötyjä valitut case-yritykset pyrkivät saavuttamaan brändinhallinnallaan. 

 

Johtopäätöksissä kootaan tarkastelu ja pyritään viimeistään vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin riittävän selkeällä tavalla, jotta lukija saisi 

kokonaisvaltaisen käsityksen työn tuloksista.   
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2    TEOLLISUUDEN PALVELUT   

Palvelut voidaan yleisesti jakaa yritysten tai organisaatioiden välisiin business-to-

business -palveluihin (B2B) ja yritysten ja kuluttajien välisiin business-to-

consumer -palveluihin (B2C). Tässä työssä keskitytään teollisuuden palveluihin, 

jotka yleisen määritelmän mukaan muodostavat asiantuntijapalvelujen kanssa 

B2B-palvelut.  

 

Teollisuuslähtöisessä näkökulmassa palvelut on perinteisesti nähty tuotteita 

täydentävinä ja niiden rooli on ollut toissijainen tuotteisiin nähden (Brax 2007, 

10). Tähän liittyy myös alun perin Albachin (1989) esittämä teollisuuden palvelun 

teoria, jossa valmistavat yritykset pyrkivät palvelujen avulla lisäämään 

kilpailuetuaan (Weissenberger-Eibl & Koch 2007, 93). Tämä rooli on kuitenkin 

muuttunut, ja nykyään palvelut mielletään jopa tärkeämmäksi osaksi 

liiketoimintaa kuin itse tuotteet. Usein teollisuuden palvelujen ajatellaan kuitenkin 

yhä liittyvän vain suoraan fyysiseen tuotteeseen, kuten sen toimitushetkeen tai sen 

huoltoon. Tämä ilmenee hyvin kuvasta 1, jossa teollisuuden palvelut on jaettu 

perinteisesti tuotteen elinkaareen liitettyihin palveluihin. Ennen kauppaa voidaan 

esimerkiksi suunnitella tuotetta, kaupan aikana voidaan kouluttaa henkilökuntaa 

tuotteeseen liittyen, ja kaupan jälkeen suoritetaan sen huoltoa ja korjausta.  
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Kuva 1. Perinteinen palvelujen jaottelu (Barry & Terry 2008, 234). 

 

Kuvan 1 mukaisesti B2B-palvelut siis koostuvat teollisuuden palvelujen lisäksi 

varsinaisten palveluyritysten asiantuntijapalveluista, joita ovat erilaiset 

erikoisosaamiseen perustuvat palvelut kuten konsultointipalvelut ja korkean 

teknologian palvelut. Business-to-business -markkinoilla yleisesti yritykset 

ostavat palveluja ja tavaroita käytettäväksi muiden palvelujen ja tavaroiden 

tuottamisessa eli siis edistävät arvonluontiaan. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 19; 

Lehtinen & Niinimäki 2005, 11) 

 

Palvelut ja tästä johdetut käsitteet herättävät nykyään kuitenkin paljon 

keskustelua, ja useasti ollaan erehdyttävän samaa mieltä niiden tarkoituksesta. 

Tämä yleinen käsitys on siten hyvin epäselvä, koska käsitteitä käytetään eri 

merkityksissä todella vaihtelevasti. Tämän selventämistä varten Tekes on 

julkaissut vuonna 2010 palveluliiketoiminnan sanaston, jota hyödynnetään osana 

työtä. (Tekes 2010) 

 

Teollisuuden palvelu on Tekesin määritelmän mukaan “palvelu, jota yritys tarjoaa 

tukemaan asiakasyrityksen teollista arvonluontiprosessia tai teollisten tuotteiden 
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käyttöä”. Teollisuuden palveluliiketoiminta ja siitä käytettävät käsitteet eroavat 

siten merkittävästi käyttäjästä, yrityksestä sekä toimialasta riippuen. Teollisuuden 

palveluun kuitenkin kuuluu, että palvelun tuottaja tai asiakas tai molemmat ovat 

teollisuuden yrityksiä. Sanaston mukaan onkin suositeltavampaa käyttää nimitystä 

teollisuuden kuin teollinen palvelu johtuen väärinkäsitysten eliminoimisesta. 

(Tekes 2010)  

 

Täysin vakiintunutta määrittelytapaa ei siis ole olemassa. Tekesin mukaan nämä 

teollisuuden palvelut koostuvat elinkaaripalveluista ja muista teollisuuden 

palveluista, kuten olemme kuvaan 2 hahmotelleet. Elinkaaripalveluihin kuuluvat 

tällöin kaikenlaiset asennus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut tuotteen elinkaaren 

aikana, kun taas muihin teollisuuden palveluihin kuuluvat esimerkiksi 

teollisuuden konsultointi- ja logistiikkapalvelut. (Tekes 2010)  

 

 
Kuva 2. Uudemman määritelmän mukainen B2B-palvelujen jaottelu. 

 

Perinteisen jaottelun mukaan kaikkien alojen konsultointipalvelut ovat kuuluneet 

varsinaisten palveluyritysten asiantuntijapalveluihin. Kuvan 2 mukainen uudempi 

määritelmä poikkeaakin kuvasta 1 siten, että nimenomaan teollisuuden 

konsultointipalvelut on jaettu muihin teollisuuden palveluihin. Tämä ero johtuu 

palveluliiketoiminnan laajentumisesta, jonka takia Tekes on tehnyt jaon 

varsinaisten palveluyritysten asiantuntijapalvelujen ja valmistavien yritysten 

“asiantuntijapalvelujen” välillä. Palveluliiketoiminnan laajentumisen myötä 
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voidaankin yleistää B2B-palveluja koskevat lainalaisuudet koskemaan tässä 

työssä myös teollisuuden palveluja. 

2.1    Teollisuuden palvelujen kehittäminen 

Palveluista on muodostunut teollisuusyrityksille merkittävä kilpailukeino, sillä 

pelkän valmistustoiminnan kannattavuus on alentunut etenkin korkean 

kustannustason teollisuusmaissa. Asiakkaille tarjotaankin pelkkien tuotteiden 

sijasta useasti palveluista ja tuotteista koostuvia ratkaisuja. Suunnitelmallisesti 

palveluliiketoimintaan laajentuneet teollisuusyritykset ovatkin pysyneet 

kannattavina, koska teollisuuden palvelut tuottavat uusia tulonlähteitä, vaativat 

vähemmän pääomia ja takaavat tasaisemman kassavirran. (Ojasalo & Ojasalo 

2008, 13–14) Etenkin tuotantotaloudessa huomio on vahvasti keskittynyt juuri 

valmistaviin yrityksiin ja niiden laajentumiseen. (Brax 2007, 10–11) 

 

Laajentamalla palveluihin valmistavat yritykset pyrkivät erottumaan 

kilpailijoistaan, saamaan kilpailuetua ja kehittämään sekä vahvistamaan 

asiakassuhteitaan. Syitä tähän palvelujen integroimiseen voidaan siten ajatella 

kilpailuetuun, asiakkaisiin ja etenkin talouteen perustuvina. Taloudellisesti 

palveluilla on korkeampi tuottomarginaali kuin tuotteilla ja ne takaavat 

vakaamman tulonlähteen, sillä ne eivät ole yhtä alttiita markkinoiden muutoksille. 

Asiakkaat taas vaativat jatkuvasti erikoistuneempia korkean teknologian 

ratkaisuja, joita ei voida tuottaa ilman palveluja. Kilpailullisesti niitä on myös 

paljon vaikeampi jäljitellä, koska ne ovat vähemmän näkyviä kuin tuotteet, jonka 

takia ne ovat kestävämpi kilpailuedun lähde. (Oliva & Kallenberg 2003, 160–161) 

 

2.1.1 Case ABB Oy 

 

Hyvänä esimerkkinä teollisuuden palvelujen kehittämisestä ja niiden laajasta 

kirjosta on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä ABB. Sen 

palvelutarjoamaan kuuluu nykyään esimerkiksi ABB Full Service -paketti, jossa 

se ottaa vastuulleen kokonaisuudessaan koko tehtaan kunnossapitotoiminnan 
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suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan. Tämän lisäksi se tarjoaa tuotteisiin ja 

teollisuuden aloihin kytkettyjä asiantuntijapalveluja ja elinkaaripalveluja 

asennuksesta ja käyttöönotosta aina ympäristö- ja kierrätyspalveluihin. (ABB 

2011a) Näistä elinkaaripalveluista esimerkkinä ovat liitteessä 1 ABB:n tarjoamat 

ja kehitteillä olevat palvelut automaation alalla tuotteittain. (ABB 2011b) 

Voidaankin sanoa, että ABB on todella menestyneesti laajentunut valmistavasta 

yrityksestä kohti ratkaisuja tuottavaa palveluyritystä.  

 

2.1.2 Case Konecranes Oyj 

 

Toinen hyvä esimerkki tehokkaasta teollisuuden palvelujen tarjoajasta on 

maailman johtava nostolaitevalmistaja Konecranes Oyj: Sen liiketoiminta-

alueisiin kuuluvat kunnossapito ja laitteet, ja vuonna 2010 kunnossapito 

muodostikin lähes 46 % sen liikevaihdosta. (Konecranes 2011a) Kunnossapidon 

liiketoiminta-alue käsittää huolto- ja kunnossapitoratkaisut kaikenmerkkisille 

teollisuusnostureille, satamalaitteille ja työstökoneille. Nämä huolto- ja 

kunnossapitoratkaisut koostuvat tuotteisiin kytketyistä elinkaaripalveluista ja 

erityispalveluista kuten käyttöpalveluista ja konsultoinnista. Konecranes Oyj 

onkin noussut myös nostureiden kunnossapidon selkeäksi markkinajohtajaksi 

maailmalla, jonka ansiosta sitä voidaan pitää yhtenä teollisuuden palvelujen 

edelläkävijänä. (Konecranes 2011b) 

2.2    Palvelujen tuotteistaminen 

Perinteiseen teolliseen tuotantoon keskittyvät tuotekehitysmallit eivät 

suoranaisesti sovi palvelujen kehittämiseen. Teollisuuden palvelujen muodot 

vaihtelevat paljon, ja erilaiset yritykset lähestyvät asiakkaitaan eri tavoilla. 

Yhteistä näille erilaisille palveluille on kuitenkin aineettomuus, prosessimaisuus 

ja asiakkaan osallistuminen sen tuotantoon. Johtuen näistä erityispiirteistä 

palveluita on kuitenkin vaikeampi seurata, laadunhallinta on haastavampaa ja 

kysyntä vaihtelee enemmän. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 2)  
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Tuotteistamisen on keino, jonka avulla niin valmistavat yritykset kuin 

palveluyrityksetkin kykenevät vastaamaan näihin haasteisiin ja lisäämään 

kilpailukykyään. Sen merkitys vaihtelee asiayhteydestä riippuen, mutta ideana on 

tehdä palvelusta vakioitu, lähes tuotteen kaltainen hyödyke. Täten yrityksen 

kannattavuus paranee, kun asiakkaan kokema hyöty maksimoituu laadun ja 

tuottavuuden parantumisen myötä. (Jaakkola et al. 2009, 1–2) 

 

2.2.1 Tuotteistamisen asteet 

 

Teollistuneen palvelun vakioitujen ja vakioimattomien osien suhde vaihtelee eri 

palveluissa. Yritys voi tuottaa palvelunsa täysin ainutlaatuisena, täysin vakioituna 

tai siltä väliltä. Kuvasta 3 ilmenee, kuinka toisessa ääripäässä on täysin 

ainutlaatuinen palvelu, kun taas toisessa päässä on täysin tuotteistettu palvelu. 

(Jaakkola et al. 2009, 19) 

 

 
Kuva 3. Tuotteistamisen asteet (Jaakkola et al. 2009, 19). 

 

Tuotteistamisen aste riippuu lähinnä yrityksen liiketoimintastrategiasta ja palvelun 

luonteesta. Tärkeintä siinä on kuitenkin määritellä palvelu tukemaan 

mahdollisimman hyvin asiakkaan kokemaa arvoa. Näin saadaan toiminta 

tehokkaaksi ja kannattavaksi. (Jaakkola et al. 2009, 19) 

2.3    Palvelujen ostaminen 

Työssä ei perehdytä syvällisemmin itse palvelujen ostoprosessiin, mutta 

myöhempien vaiheiden kannalta on oleellista ymmärtää, millaiset tahot 

teollisuuden yrityksissä vastaavat ostotoiminnasta. Kuten yleisesti B2B-
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markkinoilla on myös teollisuuden palveluihin liittyvä ostotoiminta 

ammattimaista ja monimutkaista. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 24) 

 

Ostotoiminnan takana toimii niin sanottu ostopäätösryhmä, joka koostuu 

ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavista henkilöistä. Tämä ryhmä pyrkii 

kokonaisuutena vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeisiin, sillä 

kukin siihen kuuluva henkilö edustaa erilaisia osaamisalueita. Näistä henkilöistä 

jokainen vaikuttaakin osaltaan ostopäätökseen, minkä takia myös 

henkilökohtaisen myyntityön merkitys korostuu. (Kotler et al. 2009, 274) Nämä 

ostopäätökseen vaikuttavat henkilöt voidaan jakaa aloitteen tekijöihin, käyttäjiin, 

vaikuttajiin, portinvartijoihin, ostajiin, päätöksentekijöihin ja kontrolloijiin. 

Ostopäätöksestä ja yrityksen koosta riippuen kyseisiä henkilöitä saattaa olla 

useita, mutta tehtävien vastuita voidaan myös jakaa. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 35) 
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3    TEOLLINEN BRÄNDÄYS 

Brändäystä on tehty jo pitkään ihmiskunnan historiassa.  Siihen viittaavan sanan 

kerrotaan tarkoittavan alun perin poltinmerkkiä, jolla tilallinen merkitsi oman 

karjansa. Nykyinen brändiajattelu on saavuttanut merkityksensä teollisuuden,  

kaupan ja mainonnan kehityksen avulla. Brändien merkitys alkoi kasvaa 

erityisesti 1970-luvulta alkaen B2C-yritysten keskuudessa. (von Hertzen 2006, 

17) Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja globaalisti kiristyvä kilpailu ovat 

tuoneet yrityksen tilanteeseen, jossa se on jatkuvasti lukemattomien valintojen 

edessä. Siten myös B2B-yritykset ovat nykyisin havainneet brändäämisen 

ainutlaatuisena ja tehokkaana tapana luoda pysyvää kilpailuetua (Kotler & 

Pfoertsch 2006, IX).  

 

Brändääminen on keino erottua kilpailijoista, minkä takia yrityksen onkin 

menestyäkseen tehtävä työtä brändien tunnettavuuden, kiinnostavuuden ja 

menestyksen eteen (von Hertzen 2006, 91). Brändit auttavat ihmisiä tekemään 

päätöksiä, sekä isoja että pieniä. Vahvat brändit pärjäävät kahdella tärkeällä 

hetkellä: valinnan hetkellä, jolloin asiakas arvioi tarjolla olevia vaihtoehtoja sekä 

käytön hetkellä, jolloin asiakas arvioi onko hän tyytyväinen valittuun brändiin. 

(Kotler & Pfoertsch 2006, V–VI) 

 

Brändääminen on vakiintunut vahvasti myös teollisessa markkinoinnissa. 

Perusliiketoimintaan keskittyminen on saanut entistä enemmän suosiota B2B-

yritysten keskuudessa, eikä ole tavatonta, että yritys hoitaa itse vain 

tuotekehityksen ja brändiensä hallinnan (von Hertzen 2006, 21).  

3.1    Brändäämiseen liittyvät määritelmät 

Monille brändit merkitsevät pelkästään hienostuneita nimiä ja logoja. Kotlerin ja 

Pfoertschin (2006, X) mukaan brändin arvioiminen pelkästään pinnallisten 

seikkojen mukaan on kuin kirjan arvostelu pelkän kannen perusteella. On siis 
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erittäin keskeistä huomata, että brändit ovat paljon enemmän kuin se, mitä 

silmällä havaitaan. Aineettoman olemuksensa takia brändin olemusta ei ole niin 

helppo selittää kuin konkreettisia markkinointiviestinnän elementtejä, kuten 

mainontaa, logoja ja mainossäveliä. Tämän työn luonteesta johtuen 

palvelubrändin tarkastelu joudutaan kuitenkin pääasiassa tekemään brändin 

visuaalisiin ominaisuuksiin pohjautuen. Esimerkiksi logot ja yrityksen muut 

näkyvät viestintäkeinot tarjoavat tässä tapauksessa parhaan lähestymistavan 

brändien tutkimiseen. 

 

Haguen ja Jacksonin (1994, 42) mukaan ydinasia brändäämisessä liittyy 

erilaistamiseen; esimerkiksi tuotteen tai palvelujen luotettavuuteen liittyvä 

viestintä on onnistuessaan erinomainen keino differentioitua kilpailijoihin nähden. 

Kotler ja Pfoertsch (2006, 5) viittaavat brändin yhteydessä seuraaviin seikkoihin: 

 

• Brändi on lupaus. 

• Brändi on kokonaisvaltaista havainnointia tuotteesta, palvelusta tai 

liiketoiminnosta: kaikki mitä nähdään, kuullaan, luetaan, tiedetään, 

tunnetaan ja ajatellaan siitä. 

• Brändin aseman erityisyys asiakkaan mielessä perustuu aikaisempiin 

kokemuksiin, mielleyhtymiin ja tulevaisuuden odotuksiin. 

• Brändi on oikopolku liittyen ominaisuuksiin, hyötyihin, uskomuksiin 

ja arvoihin, jotka erilaistavat, vähentävät monimutkaisuutta sekä 

yksinkertaistavat päätöksentekoprosessia. 

 

Brändistä saatava mielikuva muodostuu aina erilailla kunkin henkilön mielessä ja 

siihen vaikuttavat omat arvot, kiinnostus, tiedot ja mahdolliset kokemukset 

brändistä. Asiakas onkin se osapuoli, joka kehittää brändin oman päänsä sisällä, ja 

brändi on ilmaus asiakkaan ja tuotteen tai palvelun välisestä suhteesta (Riley & de 

Chernatony 2000, 140). Kotlerin ja Pfoertschin (2006, 4) mukaan "brändit ovat 

tunteisiin perustuvia, niillä on persoonallisuus ja ne vangitsevat asiakkaidensa 

sydämet ja mielet". Yritys voi vain vaikuttaa siihen, millaiseksi mielikuva 

muodostuu. Mitä lähemmäksi yritys pääsee haluamaansa ihmisten mielissä, sitä 
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paremmin se on onnistunut brändinhallinnassaan. (von Hertzen 2006; 16, 91) 

Andersonin, Naruksen ja Narayandasin (2009, 136) mukaan brändin tehtävänä on 

helpottaa tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintojen tunnistamista sekä niiden 

erilaistamista kilpailijoista. Brändäämisessä on siis kyse kommunikoinnista ja 

mielikuviin vaikuttamisesta sen avulla. 

 

Ei ole myöskään yllätys, että brändäämistä kohtaan on esitetty kritiikkiä. Von 

Hertzen (2006, 13) viittaa Kleinin (2001) kritisoivan brändejä erittäin kovasti, ja 

brändejä onkin syytetty valheellisuudesta ja turhan kulutuksen lisäämisestä. 

Kotler ja Pfoertsch (2006, 2-3) ovat puolestaan asiasta aivan toista mieltä. He 

viittaavat brändien olevan useasti väärinymmärrettyjä aineettoman olemuksensa 

takia ja väittävät, että ilman hyviä tuotteita ja palveluja ei voisi edes olla 

menestyviä brändejä. 

3.2    Brändit B2B-ympäristössä 

Monien harhakäsityksestä huolimatta monet maailman suurimmista brändeistä 

ovat B2B-brändejä, kuten ABB, Microsoft, IBM, General Electrics, Intel, HP, 

Dell ja Oracle. Vaikka ne ovat vahvasti tekemisissä myös B2C-kentällä, niiden 

tärkeimmät toiminnot sijaitsevat B2B-ympäristössä. (Kotler & Pfoertsch 2006, 2)  

 

Vaikka B2C-ympäristössä brändien tärkeyttä harvoin kyseenalaistetaan, B2B-

yritysten keskuudessa asia ei aina ole aivan yksiselitteinen. Brändien on usein 

väitetty kuuluvan vain B2C-tuotteisiin, koska B2B-yritysten ostopäätöksenteko 

perustuu rationaaliseen päätöksentekoon. B2B-asiakkaat ovat hyvin pitkälti perillä 

tuotteiden ominaisuuksista ja rationaalisesti toimivien ostajien mielikuviin 

vaikuttaminen on koettu turhaksi. (Kotler & Pfoertsch 2006, 1) Lisäksi voidaan 

myös todeta, että B2C-ympäristössä hyväksi koetut brändäysmetodit voidaan 

onnistuneesti siirtää myös B2B-toimintaan.  

 

On totta, että B2B-ympäristön rationaalisesti toimivista ostajista puhuttaessa 

ostopäätökset perustuvat objektiiviseen arviointiin, niin sanottujen "kovien" 
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ominaisuuksien (hard facts) vertailuun. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

toiminnallisuus, hyöty, hinta, palvelu ja laatu. Kaikesta huolimatta 

päätöksentekijöinä B2B-yrityksissä on kuitenkin ihminen eikä kone, ja ihminen 

on altis ottamaan ostopäätöksessä huomioon seikkoja, jotka eivät ole täysin 

objektiivisia. (Kotler & Pfoertsch 2006; 1, 30) 

 

Mudambin (2002, 527) mukaan brändin vaikutus yrityksen ostopäätöksentekoon 

riippuu tilanteesta. Hän viittaa Huttonin (1997) tutkimukseen, jossa selvitettiin 

tilanteita, jolloin brändillä on vaikutusta teollisuuden tuotteiden valintaan. 

Yrityksen ostopäätöksenteossa kiinnitettiin brändeihin erityisesti huomiota silloin, 

kun tuotteeseen liittyvät ongelmat vaikuttavat merkittävästi organisaatioon tai 

ostajaan itseensä, tuote vaatii erityistä lisäpalvelua tai tukea, tuote on 

monimutkainen tai silloin, kun ajasta tai resursseista on puutetta.  

 

Kotler & Pfoertsch (2006, 34) luettelevat brändeihin liittyviä seikkoja, jotka ovat 

oleellisia myös B2C-ympäristössä, mutta pätevät lisäksi B2B-ympäristössä. Näitä 

ovat samankaltaisten tuotteiden ja palvelujen lisääntyminen, yritysten toiminnan 

ja toimintaympäristön monimutkaistuminen sekä lisääntyvä hintakilpailu. B2B- ja 

B2C-brändäysympäristöjen tarkastelu on siis varsin monimutkaista, mutta 

brändäämisen väheksynnälle B2B-ympäristössä ei ole yrityksillä enää varaa. 

 

3.2.1 Brändiajattelun kypsyminen 

 

Von Hertzen (2006, 39–42) esittää brändien merkityksen lisääntyvän B2B-

ympäristössä yrityksen toiminnan kasvaessa. Kuvan 4 mukaisesti brändiajattelun 

kypsyminen yrityksessä sisältää viisi vaihetta, joiden läpikäynnissä 

brändiajattelusta piittaamaton aloitteleva B2B-yritys päätyy lopulta tilaan, jossa 

brändistä on tullut yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. 
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Kuva 4. Brändiajattelun kypsyminen yrityksessä (von Hertzen 2006, 39). 

 

Kun yritys aloittaa toimintansa, toiminnassa keskitytään yleensä huolehtimaan 

enemmän käytännönläheisistä seikoista, kuten asiakkaiden hankinnasta, tarjousten 

tekemisestä sekä tilausten toimittamisesta. Tässä niin kutsutussa myyjä–toimittaja 

-roolissa brändin systemaattiselle rakentamiselle harvoin annetaan paljoakaan 

painoarvoa. Pienellä yrityksellä saattaa olla myös vaikeuksia irrottautua tästä 

vaiheesta, etenkin jos tilauksia riittää ja työntekijöiden aika menee tilausten 

toimittamisen parissa.  

 

Yrityksen kasvaessa investoinnit lisääntyvät ja yritys palkkaa lisää työntekijöitä. 

Koska myynnin tulee tässä vaiheessa lisääntyä, markkinointi tulee varsinaisesti 

mukaan osaksi toimintaa ja referenssien merkitys kasvaa. Yrityksen sanotaan 

olevan nyt markkinoijaroolissa. Kohderyhmät selventyvät entisestään, ja 

tuotteiden sekä palvelujen tunnetuksi tekeminen korostuu uusien asiakkaiden 

saamiseksi.  

 

Kun toiminta edelleen kasvaa, yritys kohtaa myös kasvavaa kilpailua. Asiakkaille 

tulee viestittää, mikä erottaa oman yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailijoista. 

Tässä brändiajattelun kypsymisvaiheessa olevan yrityksen sanotaankin olevan 

erilaistajaroolissa. Tuotekehitystyön tulokset rupeavat näkymään tuotteissa tai 

vastaavasti palelukonseptit lisääntyvät ja varsinainen tie kohti brändäystä alkaa. 

Toiminnalle ominaista tässä vaiheessa on itsenäisten tuoteryhmien olemassaolo, 
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joilla kaikilla on omat tulostavoitteensa. Markkinointiviestinnän ja tuotebrändien 

lisääntyessä yrityksen itsestään ulospäin antama kuva saattaa olla hyvinkin 

monimuotoinen, ja ongelmaksi muodostuukin yhtenäisyyden puuttuminen 

viestinnässä. 

 

Yritys saattaa olla integrointivaiheessa esimerkiksi pörssiin listautuessaan. 

Viimeistään tässä vaiheessa yritys pyrkii saavuttamaan synergiaetuja 

yhtenäistämällä markkinointiviestintäänsä. Tuote- ja palvelubrändejä yhdistetään 

yhteisten linjausten avulla tai niitä karsitaan. Ylimmän johdon kontrollointi 

brändäystä koskien kasvaa eikä yrityksen linjasta eriävää viestintää enää sallita. 

 

Brändin johtamisvaiheessa korostuu oman brändiarvon mittaaminen ja sen 

vertailu kilpailijoihin. Yrityksen toiminnan kasvaessa uusille markkinoille 

lisääntyvät myös tutkimukset, jotka auttavat tavoitteiden asetannassa sekä 

brändiviestinnän suunnittelussa. Uusien tuotteiden ja palvelujen kohdalla 

brändäys toteutetaan pikemminkin brändiperhettä laajentamalla kuin täysin uusia 

brändejä luomalla. Yritys on siis tilanteessa, jossa brändistä on tullut erittäin 

tärkeä menestystekijä. Toiminnan vielä laajentuessa jotkin yritykset saattavat olla 

jopa tilanteessa, jossa kaikki muu toiminta on ulkoistettu paitsi tuotekehitys, 

brändinhallinta sekä markkinointiviestintä. 

3.3    Teollisuuden palvelun brändäämisen erityispiirteet 

Tähänastisessa työssä brändäykseen liittyviä seikkoja on esitetty yleisellä tasolla 

sekä yleisesti business-to-business -ympäristöön kytkeytyen. Seuraavassa 

tutkimusaluetta rajataan edelleen teollisuuden palveluihin, ja esille tuodaan 

seikkoja, jotka ovat ominaisia brändäämiselle erityisesti tässä viitekehyksessä. 

 

3.3.1 Brändäämisen tarpeellisuuden ymmärtäminen 

 

Aiemmin kappaleessa 3.2 puhuttiin jo yleisesti B2B-brändäämisen 

tarpeellisuudesta. Kun B2B-ympäristö rajataan vielä edelleen teollisuuden 
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palveluihin, tarpeellisuutta kyseenalaistetaan sitäkin enemmän. Eräs teollisuuden 

palvelujen brändäämiseen liittyvä erikoispiirre onkin se, että yrityksen tulee 

ymmärtää brändäämisen tarpeellisuus ennen kuin se pystyy luomaan ja 

hallitsemaan onnistuneita palvelubrändejä. 

 

B2B-markkinoihin ja täten myös teollisuuden palveluihin liittyen vallitsee yleinen 

käsitys, jonka mukaan yritysten pitäisi keskittyä enemmän suhteiden luomiseen 

kuin palvelujen brändäämiseen. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä 

myös brändi tarjoaa hyötyjä sekä asiakkaille että palvelun tarjoajille. Kuten 

kappaleessa 3.2 todettiin, myöskin asiakasyrityksen ostopäätösryhmä on otettava 

huomioon todellisen hyödyn määrittämiseksi. Vahva brändi nimittäin lisää 

asiakkaan ja täten ostopäätösryhmän luottamusta palvelun hankkimisessa sen 

näkymättömyyden ja aineettomuuden takia. Täten asiakas pystyy paremmin 

ymmärtämään ja visualisoimaan tämän aineettoman palvelun ennen ostopäätöstä, 

jolloin myös riskit pienenevät. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 196–199) 

 

Marquardt et al. (2011, 47) viittaavat Berryn (2000) todenneen ytimekkäästi, että 

brändäys on palvelujen kohdalla "juuri niin tarpeellista kuin tuotteidenkin 

kohdalla". Ojasalon ja Ojasalon (2010, 199–202) mukaan vahva brändi myös 

takaa yrityksen viestinnän nopeamman hyväksymisen, jolloin heikomman brändin 

omaavat kilpailevat palvelut eivät ole yhtä varteenotettavia ratkaisuja. Tätä 

brändiä voidaan kuitenkin edelleen kehittää ja laajentaa, jolloin olemassa olevan 

brändin avulla esitellään jokin uusi brändi.  

  

3.3.2 Toimintatapojen omaksuminen sekä B2C- että B2B-ympäristöistä 

 

Teollisuuden palvelun brändäämiselle on ominaista ensinnäkin se, että 

brändäämiseen liittyy suuri määrä eri näkökantoja, mielipiteitä sekä tulkintoja. 

Yleisesti B2B-ympäristöön pätee, että brändäämistä on tutkittu tähän mennessä 

erittäin vähän suhteessa B2C-ympäristöön (Brown, Sichtmann & Musante 2011, 

203; Marquardt, Golicic & Davis 2011, 47). Olemassa oleva tietämys on monesti 
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otettu suoraan kuluttajamarkkinoinnin puolelta, ja B2B-brändäämiseen liittyvälle 

lisätutkimukselle onkin kasvava tarve.  

 

Asiasta tulee entistä monimutkaisempi, kun se rajataan edelleen teollisuuden 

palveluihin. Niitä brändätessä tuleekin soveltaa tietoa yleisesti B2B-konteksteista 

sekä samalla tutkimuksista koskien B2C-palvelujen brändäämistä. Tästäkin ollaan 

tosin yleisesti montaa mieltä, mutta on väärin ajatella B2C-brändäämiseen 

liittyvien metodien olevan hyödyntämiskelvottomia B2B-ympäristössä. 

(Marquardt et al. 2011, 48) 

 

3.3.3 Riskien väheneminen brändäämisen seurauksena 

 

Erityisesti teollisuuden palvelujen kohdalla palvelun brändääminen vähentää 

riskejä sekä myyjän että asiakkaan näkökulmasta. Palveluiden ostamiseen liittyy 

aina suurempi riski kuin aineellisten tuotteiden kohdalla. Uskottavuudella ja 

kokemuksilla on varsin suuri rooli arvioitaessa palvelun laatua. Jos ostajalla ei ole 

palvelusta mitään tietoa etukäteen, on hänen mahdotonta arvioida sen laatua 

muuten kuin sen tiedon perusteella, joka hänelle on brändiviestinnässä annettu. 

(Brown et al. 2011, 203) Teollisuusyrityksen myymän yksittäisen palvelun 

rahallisen arvon voidaan myös olettaa olevan keskimääräisesti suurempi kuin 

kuluttajamarkkinoilla ostetun palvelun. Erityisesti tämän takia brändillä on 

erityisen suuri rooli riskienhallinnassa. 

 

Brown et al. (2011, 203) viittaavat Lein, Pruppersin, Ouwerslootin ja Lemminkin 

(2004) todenneen, että yrityksen siirtyessä palveluliiketoimintaan sen vahvuudet 

eivät välittömästi siirry palveluihin. Siten asiakasyrityksen ostopäätösryhmä 

saattaa aliarvioida myyjän kyvykkyyttä toimittaa laadukkaita palveluita. Täten 

vahvalla yritysbrändillä on positiivinen vaikutus yrityksen menestykseen 

palveluliiketoimintaan siirtymisessä.  

 

3.3.4 Brändien vapaampi hallittavuus suuren brändiuskollisuuden takia 
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Erityisesti teollisuuden palveluista puhuttaessa asiakkaiden on havaittu pysyvän 

asiakkaina pitkään tyytymättömyydestä huolimatta (White & Yanamandram 

2006, 158–159). Hanin ja Sungin (2008, 812) mukaan brändiuskollisuus lisää 

asiakkaan tyytyväisyyttä, ja se kuvaa sitä, kuinka paljon asiakas on hankkinut 

tiettyä brändiä myyjältä viimeisten vuosien aikana. Asiakas ei kuitenkaan 

tyytymättömänä ollessaankaan välttämättä vaihda toimittajaa. (Rowley & Dawes 

2000, Day 1984)  

 

Voidaan siis päätellä, että puhuttaessa teollisuuden palveluista myöskään 

yrityksen brändinhallinnalla ei ole niin suurta vaikutusta asiakkaan 

brändiuskollisuuteen. Toisaalta asiakas pysyy yhä asiakkaana, vaikka 

palvelubrändiä ei uudistettaisikaan lyhyin väliajoin, mutta toisaalta taas usein 

tapahtuvat brändiuudistuksetkaan eivät säikäytä asiakasta pois.  

 

3.3.5 Koko yrityksen markkinointiviestinnän muuttuminen 

 

Palveluliiketoiminnan seurauksena B2B-brändit kasvavat yhä useammin 

teollisuuden palvelubrändeiksi, jolloin palvelubrändillä on vaikutus koko 

yrityksen arvoketjuun: tuotekehitykseen, myyntiin, huoltoon ja niin edelleen. 

Tämä kuitenkin vaatii muutoksia koko yrityksen markkinointiviestinnässä, ja 

brändin rakennuksen tulee entistä enemmän tukea koko yrityksen 

differentioitumista palvelujen tarjoajana. (Nevalainen 2007) 

 

Suhteiden merkitys kasvaa jatkuvasti markkinoinnissa, eikä palvelukonsepteja 

voida markkinoida kuluttajahyödykkeiden tavoin kasvottomana ainoastaan 

mainontaa käyttäen. Brändinrakennus tuleekin viedä koko yrityksen 

markkinointiviestintään, ulottuen myös sisäiseen viestintään ja PR-toimintaan. 

Aiemmin käytetyn mainonnan sijasta digitaalisten kanavien, tapahtumien sekä 

suoramarkkinoinnin merkitys kasvaa. (Nevalainen 2007) 
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3.4    Brändiarkkitehtuuri 

Ennen kuin kappaleessa 4 siirrytään tarkemmin käsittelemään teollisuuden 

palvelubrändin sijoittumista muuhun yrityksen brändäystoimintaan nähden, on 

tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta tarpeellista käsitellä yritysten 

brändiarkkitehtuuria. Esimerkiksi Lamons (2005, 15) toteaa sen olevan monesti 

brändieksperttien vähälle huomiolle jättämä asia mutta ei suinkaan turha.  

 

Käsitteenä brändiarkkitehtuuri tarkoittaa yrityksen tai konsernin brändirakennetta. 

Se syntyy ajan myötä yrityksen kehittyessä, mutta nykyään erityisesti 

liiketoimintastrategian muutokset sekä kustannuskysymykset edellyttävät 

tarkempaa perehtymistä siihen. Yleinen suuntaus on ollut kohti yhtenäisempää 

brändiarkkitehtuuria ja useiden toisistaan eroavien brändien karsimista. (von 

Hertzen 2006, 67-68) Brändiarkkitehtuurissa on siis loppujen lopuksi kyse siitä, 

kuinka hajallaan – tai vastaavasti yhtenäisenä – yrityksen brändiviestinnän osat 

ovat toisiinsa nähden. Kuvassa 5 on esitetty brändiarkkitehtuurin ääripäät, joista 

monoliittinen edustaa kaikista yhtenäisintä tapaa ja hajautettu brändiarkkitehtuuri 

kaikista hajanaisinta tapaa sijoitella brändit toisiinsa nähden.  

 

 
Kuva 5. Yhtenäinen ja hajautettu brändiarkkitehtuuri (von Hertzen 2006, 69). 
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Lamonsin (2005, 15) mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käsitellä 

brändiarkkitehtuuria tai siihen liittyvää termistöä. Olemassa oleva kirjallisuus 

sisältää paljon toisisistaan eriävää termistöä, mutta kaikesta huolimatta eri 

lähteiden kuvailema lähestymistapa on perusteiltaan samankaltainen. Esimerkiksi 

brändiarkkitehtuurin yhtenäisimmät ja hajautetuimmat osat on määritelty hyvin 

samantyyppisesti lähdekirjallisuudessa.  

 

Tarkastelussa pääpaino on von Hertzenin (2006) esittämässä 

brändiarkkitehtuurissa, jossa on nähtävissä paljon samoja piirteitä kuin aihetta 

koskevassa kansainvälisessä kirjallisuudessa. Uggla (2006, 787) viittaa Olinsin 

tehneen eron jo vuonna 1990 monoliittisten- ja yksittäisten tuotebrändien 

kaltaisten brändiarkkitehtuurien välillä. Laforet ja Saunders määrittelivät vuonna 

1994 kolme brändiarkkitehtuurityyppiä: yrityslähtöinen, tuotelähtöinen ja 

sekoitettu brändiarkkitehtuuri. Yrityslähtöinen edustaa tässä tapauksessa eniten 

monoliittista brändiarkkitehtuuria ja tuotelähtöinen puolestaan hajautettua 

brändiarkkitehtuuria. 

 

Sen sijaan Kotler ja Pfoertsch (2006, 79) puhuvat brändiarkkitehtuuria 

käsitellessään yrityslähtöisestä, perhelähtöisestä ja yksilöllisestä 

brändistrategiasta. Tässä tapauksessa monoliittista brändiarkkitehtuuria edustaa 

vahvimmin yrityslähtöinen brändistrategia ja hajautettua brändiarkkitehtuuria 

yksilöllinen brändistrategia. Heidän mukaansa edellinen on suosituin teollisessa 

markkinointiympäristössä, koska toimintaympäristö on jatkuvasti nopeassa 

muutoksessa ja yritysbrändin avulla on helpompi saada aikaiseksi brändille 

pysyvyyttä.  

 

3.4.1 Monoliittinen brändiarkkitehtuuri 

 

Monoliittisessa brändiarkkitehtuurissa tytäryritykset, tuotteet ja palvelut 

brändätään suoraan yritys- tai konsernibrändin alle. Tässä yhden brändin 

strategiassa tuotteita tai tuoteryhmiä voikin olla useita, mutta ne kaikki kantavat 

samaa nimeä tai ilmettä kuin koko yritys. (von Hertzen 2006, 70)  
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Brändit erotetaan toisistaan liittämällä nimeen selite, kuten esimerkiksi toimintaa 

kuvaava sana tai paikkakunnan nimi. Palveluita brändätessä tätä muotoa edustavia 

yrityksiä ovat esimerkiksi suomalainen Wärtsilä sekä yhdysvaltalaiset Inspirus ja 

Eaton (Wärtsilä 2011b, Inspirus 2011, Eaton 2011). Myös Toyota tarjoaa 

yrityksille työsuhdeautoja ja brändää palvelunsa tällä tavalla (Toyota 2011). 

Tämän brändiarkkitehtuurin etuja ja haittoja on esitetty taulukossa 1. (von Hertzen 

2006, 70-72) 

 

Taulukko 1. Monoliittisen brändiarkkitehtuurin edut ja haitat (von Hertzen 

2006, 72; Kotler & Pfoertsch, 80) 

EDUT HAITAT 
• kustannustehokas • yrityskaupoissa 

liiketoiminnan osien 
irrottaminen hankalampaa 

• käytettävissä globaalisti • eri osioiden heikkoudet 
heijastuvat koko yrityksen 
toimintaan ja brändiin 

• brändikonsepti 
laajennettavissa nopeasti 
uusiin tuotteisiin ja uusille 
markkinoille 

 

• helposti tunnistettava 
kokonaisuus 

 

• sopii sekä yhdellä että 
usealla toimialalla 
toimivalle yritykselle 

 

• eri osioiden maine tukee 
toisiaan 

 

• hallittavissa keskitetysti  
 

 

3.4.2 Harmonisoitu brändiarkkitehtuuri 

 

Harmonisoitu brändiarkkitehtuuri on suosittu erityisesti yritysostojen kautta 

laajentuneiden sekä eri markkinoille laajentuneiden yritysten keskuudessa. Tälle 

vaihtoehdolle ominaista on se, että yrityksen ja sen tytäryhtiöiden tuotteilla on eri 

brändejä, joita yhdistää samanoloinen visuaalinen ilme tai nimen yhteydessä 

käytettävä tuotemerkki. (von Hertzen 2006, 75) 
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Syynä harmonisoidun brändiarkkitehtuurin käytölle on mm. emoyhtiön halu 

leimata tytäryhtiöt ja niiden tuotteet omikseen sekä tytäryhtiön saama hyöty 

taustalla olevasta vahvemmasta kokonaisuudesta. Tätä ratkaisua käyttää 

konserniin kuuluvien yrityksien brändäämiseen esimerkiksi Cargotec (Neva 

Exhibitions 2011). Myös yhdysvaltalainen Milestone technologies brändää IT-

palvelunsa harmonisoidun brändiarkkitehtuurin keinoin (Milestone technologies 

2011). Harmonisoidun brändiarkkitehtuurin etuja ja haittoja on esitetty taulukossa 

2. (von Hertzen 2006, 75) 

 

Taulukko 2. Harmonisoidun brändiarkkitehtuurin edut ja haitat (von 

Hertzen 2006, 76) 

EDUT HAITAT 
• tunnistettava yhtenäisyys • monoliittiseen ratkaisuun 

verrattuna kalliimpi 
ylläpitää 

• sopii konserneille ja monia 
eri tuotteita ja palveluja 
tarjoaville yrityksille 

• brändien viidakko ja siitä 
aiheutuvat sekaannukset 
asiakkaiden mielissä  

• sopii myös itsenäisille 
osuuskunnille ja 
yhteenliittymille, jotka 
harjoittavat 
yhteismarkkinointia 

 

• yrityskauppojen tapauksessa 
brändit säilyvät eikä 
asiakaskenttä häiriinny 

 

• sopii yrityksille, jotka 
toimivat eri markkinoilla 
erinimisinä 

 

 

 

3.4.3 Vahvistava brändiarkkitehtuuri 

 

Vahvistava brändiarkkitehtuuri on seuraava vaihe kohti hajanaisempaa brändien 

keskinäistä sijoittelua. Aivan kuten harmonisessa brändiarkkitehtuurissa on 

tässäkin ratkaisussa päämääränä viestiä asiakkaille sekä muille vastaanottajille, 

että yritys tai tuote kuuluu johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Erona on se, 

että tässä vaihtoehdossa brändit markkinoidaan täysin omina kokonaisuuksinaan, 
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mutta yhtenäisyys ilmaistaan tyypillisesti liittämällä mukaan maininta 

yhtenäisyydestä, esimerkiksi "Kuuluu X-konserniin". Joissakin tapauksissa 

brändiviestinnässä nähdään useampia tunnuksia oman tunnuksen lisäksi, kuten 

tuoteperheen, valmistajayhtiön tai konsernin tunnus. (von Hertzen 2006, 76–77) 

Vahvistavaa brändiarkkitehtuuria käyttävät Suomessa esimerkiksi Fujitsu 

Services Oy ja DB Schenker. (Fujitsu Services Oy 2011a, Fujitsu Services Oy 

2011b, Schenker 2011) Ratkaisuliiketoiminnan puolelta Selex käyttää vahvistavaa 

brändiarkkitehtuuria ratkaisujensa brändäämiseen ja Nilfisk puolestaan brändää 

palvelunsa tällä tavalla Ison-Britannian markkinoilla. (Selex Communications 

2011, Nilfisk 2011). Tämän  muodon etuja ja haittoja on esitetty taulukossa 3.  

  

Taulukko 3. Vahvistavan brändiarkkitehtuurin edut ja haitat (von Hertzen 

2006, 77) 

EDUT HAITAT 
• kaikkien brändien 

vahvuudet saadaan näkyviin 
ja yhdistetyksi 

• mahdollinen sekavuus 
brändiviestinnässä 

• sopii monialakonserneille 
yrityskauppojen yhteydessä 

• haasteellinen hallittavuus  

• tuotteiden brändääminen 
mahdollista erikseen 
yrityksille ja kuluttajille 

• brändien ylläpito- ja 
viestintäkustannukset 

• usein hyvä välivaihe heti 
yrityskauppojen jälkeen 

 

 

 

3.4.4 Hajautettu brändiarkkitehtuuri 

 

Hajautettu brändiarkkitehtuuri on yleistä erityisesti suurilla, monilla toimialoilla 

toimivilla konserneilla, joiden toimialoja leimaa nopea muutostahti. Myös 

yritykset, joiden toiminta perustuu brändien ja yhtiöiden ostamiseen ja 

myymiseen, ovat monesti omaksuneet tämän brändiarkkitehtuurin muodon 

parhaaksi vaihtoehdoksi. Hajautettu brändiarkkitehtuuri on käytössä erityisesti 

B2C-ympäristössä toimivissa yrityksissä, mutta se sopii myös B2B-ympäristöön. 

Hajautetussa brändiarkkitehtuurissa yrityksen brändivalikoimassa on täysin 
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erikseen brändättyjä osia tai kokonaisuuksia. Kuten myöhemmin kappaleessa 4 

tulee ilmi, tämä on kuitenkin erittäin harvinaista juuri teollisuuden palvelujen 

kohdalla. (von Hertzen 2006, 79-80) Tämän vaihtoehdon etuja ja haittoja on 

esitetty taulukossa 4.  

 

Useasti kansainvälistyvien konsernien tapauksessa nähdään edullisempana 

vaihtoehtona olla hävittämättä vahvoja kansallisia brändejä, kuten esimerkiksi 

turvallisuuteen liittyviä tuotteita. On myös olemassa tilanteita, jolloin omistaja ei 

edes halua olla näkyvillä ostetun yrityksen brändiviestinnässä. Esimerkiksi 

pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä omistus on suunniteltu vain 

väliaikaiseksi. (von Hertzen 2006, 80-81) Hajautettua brändiarkkitehtuuria käyttää 

tytäryhtiöidensä brändeihin liittyen esimerkiksi kotimainen Consolis-konserni 

(Consolis 2011). Yhdysvaltalainen Bobcat puolestaan brändää yhden 

palveluistaan perustuen tähän ratkaisuun (Bobcat company 2011c).  
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Taulukko 4. Hajautetun brändiarkkitehtuurin edut ja haitat (von Hertzen 

2006, 82; Kotler & Pfoertsch, 85)  

EDUT HAITAT 

• jokaista brändiä voidaan 
kehittää erikseen 

• kallis ratkaisu ylläpitää 

• epäonnistumiset eivät 
vaikuta kaikkiin yrityksen 
brändeihin 

• uusia brändejä lanseeratessa 
ei voida tukeutua olemassa 
olevaan tunnettavuuteen 

• jokainen brändi voidaan 
kohdistaa erikseen kullekin 
asiakasryhmälle 

• vaikea hyödyntää 
kansainvälisesti kieli- ja 
kulttuurierojen takia 

• voidaan ylläpitää myös 
kilpailevia brändejä ja antaa 
näin asiakkaalle useampia 
vaihtoehtoja 

• mahdollinen sekavuus 
brändiviestinnässä 

• tunnetut ja arvostetut 
brändit säilyvät 

• tätä muotoa käytettäessä 
yritys on haavoittuvampi 
kriisitilanteessa  

• brändien ostot ja myynnit 
joustavia 

 

 

 

3.4.5 Co-branding 

 

Neljän edellisen brändiarkkitehtuurin muodon lisäksi nykyisin B2B-ympäristössä 

on yleistynyt co-branding, joka tarkoittaa kahden tai useamman brändin yhteistä 

esiintymistä markkinointiviestinnässä. Tarkoituksena on saada brändeille 

vahvistusta muiden tunnettujen brändien avulla esittämällä ne yhdessä. (von 

Hertzen 2006, 82-83) Tapauksia, joissa co-branding on erityisesti esillä, ovat 

erilaiset teollisuuden ratkaisut, joissa hyödynnetään useiden yritysten 

erikoisosaamista lisäarvon tuottamisessa. Esimerkiksi Barona, Kemppi ja VTT 

ovat kehittäneet yhdessä HumanWeld - Suorituskyky -palvelutuotteen, joka on 

brändätty juuri tällä tavalla (Kemppi 2011). 
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4    TEOLLISUUDEN PALVELUJEN BRÄNDÄÄMINEN CASE-

YRITYKSISSÄ 

Tässä kappaleessa on tutkittu, kuinka yritykset käytännössä sijoittavat 

palvelubrändinsä suhteessa muuhun brändiarkkitehtuuriinsa. Sähköisen 

markkinoinnin sekä globalisaation aikakaudella brändääminen on noussut erittäin 

keskeiseksi aiheeksi myös B2B-ympäristössä. Teollisten liiketoimintojen 

muuttuessa yhä enemmän palvelutyyppisiksi nähdään brändääminen keinona 

parantaa teollisuuden palvelujen markkina-asemaa. Huomionarvoinen asia on 

kuitenkin se, että monet varsinaiset palveluyritykset lähestyvät brändäystä 

tuotelähtöisesti. Niiden tarjoamat palvelut voidaan jo valmiiksi nähdä tuotteina, 

eikä niiden tapauksessa ole kyse liiketoiminta-alueen laajennuksesta. Kun 

puhutaan sen sijaan palveluliiketoimintaan laajentumisesta, kirjallisuuden 

perusteella uutta palvelubrändiä luotaessa yleisimmin tukeudutaan jo olemassa 

olevaan yritysbrändiin.  

 

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, brändiarkkitehtuurin toteuttamistapoja on 

useita. Monesti teollinen palvelubrändi ei ole puhtaasti kumpaakaan vaan siltä 

väliltä. Kuten jo aiemmin on todettu, von Hertzenin mukaan (2006, 70-82) 

brändiarkkitehtuurin muotoja on neljä erilaista. Kaikista yhtenäisin ratkaisu on 

monoliittinen brändiarkkitehtuuri, jossa teollinen palvelu siis brändätään 

yritysbrändin alle. Toinen ääripää on hajautettu brändiarkkitehtuuri, jossa 

teollinen palvelu brändätään täysin omaksi tuotebrändikseen. Kuvassa 6 

havainnollistetaan teollisuuden palvelun brändäämistä yrityksen brändiviestinnän 

yhtenäisyyden näkökulmasta. 

 

 
Kuva 6. Teollisen brändin sijoittuminen brändiarkkitehtuurissa. 
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4.1    Lähtökohdat 

Yleinen kirjallisuuden avulla havaittu, perinteisesti vallitseva yleistys on, että 

differentioituakseen teollisuusyrityksen tulisi brändätä tuotteensa ja palvelunsa 

yritysbrändinsä alaisuuteen. (von Hertzen 2006, 18; Mudambi 2002, 525; Hague 

& Jackson 1994, 48; Berry 2000, 128; Dall’Olmo Riley & De Chernatony 2000, 

148) Koska palveluja ei enää nähdä pelkästään välttämättömänä pahana yrityksen 

toiminnassa vaan uusina kilpailukeinoina sekä tulonlähteinä, edellyttää 

palvelubrändin sijoittuminen brändiarkkitehtuurissa kuitenkin tarkempaa 

tutkimusta.  

 

Kotler ja Pfoertsch (2006; 81, 86) suosittelevat B2B-yrityksiä toteuttamaan 

yrityslähtöistä  brändiarkkitehtuuria ottamalla mukaan lisäksi muutama itsenäinen 

brändi. Yritysbrändin tulisi olla kaikkein tärkein seikka, jota yksittäiset brändit 

vain tukevat. He lisäävät myös, että erityisesti teollisessa ympäristössä brändin 

tehtävänä on vakuuttaa muitakin kuin pelkkiä asiakkaita. Yrityksen 

brändinhallinnan yksi päätehtävistä on siis tarjota selvä, yhtenäinen ja 

ainutlaatuinen kuva yrityksestä kaikille yrityksen sidosryhmille. Liiketoiminta- ja 

brändistrategian yhteensovittaminen on siten perusta hyvälle brändinhallinalle.  

 

Brownin et al:n (2011, 202) mukaan palvelujen tuotteistamisen kasvava suosio 

merkitsee yritykselle tilannetta, joka sisältää runsaasti haasteita etenkin brändi-

imagoon liittyen. Tässä brändilaajennukseksi kutsutussa tapahtumassa 

vakiintunutta brändiä käytetään uusien markkinamahdollisuuksien parissa. Uusia 

brändilaajennuksia ei tehdäkään enää pelkästään tuotteesta uudeksi tuotteeksi 

vaan nyt myös tuotteesta uudeksi palveluksi. Heidän mukaansa tässä tapauksessa 

uusi brändi tulisi siis sijoittaa yritysbrändin alle. 

 

Teollisuuden palveluja tarjoavien yritysten keskuudessa ylivoimaisesti suosituin 

ratkaisu näyttääkin olevan juuri monoliittinen brändiarkkitehtuuri. Huomioon 

otettavaa on kuitenkin se, että suurin osa yrityksistä ei ole luonut varsinaista 

visuaalista ilmettä palveluilleen, vaan ne esitetään pelkästään sanallisessa 
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muodossa. Seuraavassa käsitellään case-esimerkkejä yrityksistä, joiden 

tarjoamista palveluista oli kuitenkin löydettävissä selkeä visuaalinen ilme. 

4.2    Esimerkki monoliittisen brändiarkkitehtuurin käytöstä 

Suurin osa läpikäydyistä yrityksistä brändäsi teollisuuden palvelunsa 

monoliittisen brändiarkkitehtuurin keinoin. Niiden kohdalla palvelut voitiin 

tulkita kuuluvaksi juuri tähän kategoriaan, vaikka harva yritys oli luonut 

palveluilleen erikseen visuaalista ilmettä. Hyvin monesti juuri tämä toimi 

yhdistäjänä palvelu- ja yritysbrändin välillä; ellei palvelulle ole luotu omaa 

selkeää imagoa, se tulkittiin automaattisesti kuuluvaksi yritysbrändin alaisuuteen. 

Esimerkiksi jo kappaleessa 2.1 olleet case-yritykset ABB Oy ja Konecranes Oyj 

toimivat juuri tällä tavalla brändinhallinnassaan. 

 

Wärtsilä erottui selvästi muiden läpikäytyjen yritysten joukosta, koska yleisestikin 

sen koko markkinointiviestintään oli panostettu paljon. Wärtsilä on luonut hyvin 

kokonaisvaltaisen ja ennen kaikkea yhtenäisen palveluvalikoiman, jonka 

yksityiskohtia tarkastellaan seuraavaksi. 

 

4.2.1 Case Wärtsilä Oyj Abp 

 

Wärtsilä Oyj Abp on suomalainen koneteollisuuden pörssiyhtiö, jonka liikevaihto 

vuonna 2010 oli 4,6 miljardia euroa. Se toimittaa laivojen moottoreita, koneistoja 

ja laitteistoja sekä öljy-, kaasu- ja monipolttoainemoottoreihin perustuvia 

voimalaitoksia. Wärtsilällä on myös erittäin kattava palvelutarjonta, joka perustuu 

pääasiassa tuotteiden koko elinkaaren aikana tarjottaviin huoltopalveluihin. 

(Wärtsilä 2011a) 

 

Wärtsilä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen palveluvalikoiman asiakkailleen 

kaikkialle ympäri maailman. Kuvassa 7 on esitetty koko yrityksen palvelutarjonta, 

joka käsittää moottori-, voimanlähde-, kattila-, sähkö- ja automaatio-, ympäristö-, 

operaatio- ja hallinnointi- sekä koulutuspalvelut. (Wärtsilä 2011b) 
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Kuva 7. Wärtsilä Oyj Abp:n palvelubrändit (Wärtsilä 2011b). 

 

Kyseessä on siis hyvin tyypillinen esimerkki monoliittisesta 

brändiarkkitehtuurista, jossa yritys erottaa palvelunsa toisistaan toimintaa  

kuvaavalla sanalla. Palvelutarjonta on looginen, selkeä ja helposti tunnistettava 

kokonaisuus. Yritys painottaa koko elinkaaren aikaista, paikasta riippumatonta 

palvelukokonaisuutta, ja käytössä oleva ratkaisu onnistuukin tuomaan 

kokonaisvaltaisen mielikuvan yrityksen palvelutarjonnasta. Lisäksi monoliittinen 

brändiarkkitehtuuri on luonnollisin vaihtoehto huomioon ottaen Wärtsilän 

pyrkimyksen laajentaa jatkuvasti palveluvalikoimaansa. (Wärtsilä 2011b; von 

Hertzen 2006, 72) Wärtsilän kokoisen yrityksen tapauksessa monoliittisella 

ratkaisulla tuskin haetaan niinkään kustannusetuja.  

4.3    Esimerkit vahvistavan brändiarkkitehtuurin käytöstä 

Havaintojen perusteella vahvistava brändiarkkitehtuuri on monoliittisen 

arkkitehtuurin jälkeen seuraavaksi yleisin keino brändätä teollisuuden palvelut. 

Tämä tapa on jo melko lähellä palvelujen brändäämistä erikseen tuotebrändien 

mukaan. Ainoana erona on, että kyseisessä tavassa yhteys suurempaan 

kokonaisuuteen ilmaistaan esimerkiksi liittämällä tunnukseen emoyhtiön nimi. 

Tyylin hyötyjä ovat muun muassa näkyvissä olevan vahvistavan brändin vaikutus 

ja yrityskauppojen jälkeisen yhdistymisen myötä vanhan ja perinteikkään brändin 
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säilyminen. Näistä tapauksista hyviä esimerkkejä ovat Fujitsu Services Oy ja DB 

Schenker.  

 

4.3.1 Case Fujitsu Services Oy 

 

Fujitsu on japanilainen it-palvelutoimittaja, joka toimii Suomessa nimellä Fujitsu 

Services Oy. Se on Suomen johtava tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja, ja 

sen liikevaihto oli 366 miljoonaa euroa vuonna 2010. Kuvassa 8 esitetyt Patja- ja 

Sohva-palvelut sisältävät yritysten tieto- ja viestintätekniikasta huolehtimista, 

sovellusten tukipalveluita sekä toiminnan kehittämistä. (Fujitsu Services Oy 

2011c) 

 
Kuva 8. Fujitsu Services Oy:n Patja- ja Sohva-palvelubrändit (Fujitsu Services 

Oy 2011a, Fujitsu Services Oy 2011b). 

 

Kyseiset palvelubrändit on brändätty suhteessa yritysbrändiin vahvistavan 

brändiarkkitehtuurin keinoin. Brändien tunnuksissa itsessään ei ole yhteyttä 

yritysbrändiin, mutta Fujitsun brändiviestinnässä ne on esitetty aina yritysbrändin 

yhteydessä. Näillä kahdella palvelubrändillä on saatu eriytettyä yrityksen 

tarjoamia palveluita kahdeksi eri palvelukokonaisuudeksi, joista Patja sisältää 

tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja ja Sohva sovellusten hallinnointia.  

 

4.3.2 DB Schenker 

 

DB Schenker on Deutsche Bahn AG:n kuljetus- ja logistiikkadivisioona ja yksi 

maailman johtavista logistiikkapalvelujen tarjoajista. Sen liikevaihto oli lähes 19 

miljardia euroa vuonna 2010. Suomessa se toimii nimellä Schenker Cargo Oy, 
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joka tarjoaa palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille. B2B-palvelut 

käsittävät kotimaan maantiekuljetuspalveluja Kiitolinja-tuotenimellä ja 

valtakunnallisia pakettipalveluja Express-tuotenimellä. (Schenker 2011) Nämä 

Schenkerin palvelubrändit on esitetty kuvassa 9. 

 

 
Kuva 9. Schenkerin vahvistava brändiarkkitehtuuri (Schenker 2011) 

 
Kiitolinja-tuotenimi on säilynyt 1990-luvun lopulla tapahtuneen yritysten 

yhdistymisen jälkeen (Kiitolinja 2011). Vahvistavaan brändiin kuuluukin 

yritysostojen kautta nimen säilytettävyyden edut, sillä Kiitolinjalla on pitkät 

perinteet Suomessa (von Hertzen 2006, 77). Niiden ansiosta on paljon 

tehokkaampaa käyttää sitä pääasiallisena tuotenimenä. Yleisesti DB Schenkerin 

brändin vahvistaminen eri tavalla eri maissa on luonnollisin vaihtoehto johtuen 

palvelujen toimittamisesta niin yritysasiakkaille kuin kuluttajille. Tästä on 

todisteena Kiitolinjan ja Expressin kuljetusautojen kyljessä oleva Schenker Cargo 

Oy:n tai DB Schenkerin tuotemerkki omien tuotenimien lisäksi.  

4.4     Esimerkki hajautetun ja harmonisoidun brändiarkkitehtuurin   

 käytöstä 

Täysin hajautettu brändiarkkitehtuuri on teollisuuden palveluja tarjoavien 

yritysten keskuudessa erittäin harvinaista. Tähän kategoriaan kuuluva case-

yrityksemme eroaa muista erittäin poikkeavalla ja innovatiivisella 

brändinhallinnallaan. Toisen tutkimuskysymyksen kannalta onkin 

mielenkiintoista tutkia, mitä tosielämän yritys pyrkii mahdollisesti saavuttamaan 
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erilleen brändätyllä palvelulla. Bobcat Companyn ja sen emokonsernin Doosanin 

brändeissä on nähtävissä piirteitä useista brändiarkkitehtuureista, mutta eräs sen 

palveluista on brändätty eriytetysti muihin konsernin alaisiin brändeihin nähden. 

 

4.4.1 Case Bobcat Company 

 

Bobcat on alun perin yhdysvaltalainen maatalous- ja rakennustarvikevalmistaja, 

joka on nykyään osa eteläkorealaista Doosan-konsernia. Yrityksen tarjontaan 

kuuluvat pienkuormaimet, kaivurit, pientraktorit, hydrauliikkalaitteet sekä 

palvelut.  Doosan-konsernin brändiarkkitehtuuria on esitetty kuvassa 10. (Bobcat 

company 2011a, Bobcat company 2011b) 

 

 
Kuva 10. Ote Doosan-konsernin brändiarkkitehtuurista (Doosan infracore 2011, 

Bobcat company 2011d, Bobcat company 2011f). 

 

Mielenkiintoisinta Doosan-konsernin brändiarkkitehtuurissa on Parts Support Plus 

-palvelubrändi, joka on esitetty yrityksen brändiviestinnässä erillisenä muuhun 

brändiarkkitehtuuriin nähden (Bobcat company 2011c). Kyseinen palvelu on 
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Bobcat-jälleenmyyjien tarjoama varaosapalvelu, josta on mahdollista saada 

varaosia jopa kilpailijoiden kuten Casen, Caterpillarin, John Deeren sekä 

Komatsun laitteisiin (Bobcat company 2011d). Itse varaosat, kuten Sweeper 

Wafer-harja, ovat myös Bobcat Companyn tuotebrändejä (Bobcat Company 

2011e). 

 

Koska Parts Support Plus (PSP) -palvelubrändi myy varaosia myös kilpailijoiden 

laitteisiin, palvelubrändin ei todennäköisesti haluta olevan sidoksissa liikaa 

Bobcat-yritysbrändiin. Koska asiakkaan ulottuvilla on kaikkien alalla kilpailevien 

merkkien laitteisiin sopivia varaosia, tällä ratkaisulla yritys saa siis myytyä 

uskottavammin omia varaosiaan myös muihin kuin pelkästään omiin laitteisiinsa. 

Samalla kuitenkin koko Bobcat-brändin laadun tason voidaan ajatella paranevan 

asiakkaan silmissä, mikäli asiakas ymmärtää palvelun kytkeytymisen Bobcat-

brändiin.  

 

PSP-palvelun kohdalla on pyritty luomaan hyvin näkyvä brändi, jolla on vahva 

visuaalinen puoli. Brändi on voimakkaasti mieleen jäävä ja yhden tarkoituksista 

voidaankin olettaa olevan sen mieleenpainuvuus mahdollisen asiakkaan 

näkökulmasta. Kuten on jo todettu, täysin eriytetyt brändit vaativat yritykseltä 

panostuksia niiden luomiseen ja ylläpitoon. Bobcat-brändin takana on kuitenkin 

yritys, jolla on varaa panostaa laajaan brändinhallintaan. Muiden joukossa oleva 

erillinen palvelubrändi ei siten vaadi suhteellisen kohtuuttomia panostuksia 

kokonaisuuteen nähden. 

 

Koska PSP-palvelubrändi on eriytetty Bobcat-yritysbrändistä, kyseisen 

palvelubrändin kehittäminen on myös vapaampaa. Yritys voi tietyissä rajoissa 

toteuttaa hyvin innovatiivista ja kokeilevaa palvelun kehittämistä ilman, että 

Bobcat-brändi on suoranaisesti alttiina mahdollisten epäonnistumisten tuomalle 

negatiiviselle vaikutukselle.  

 

Muut palvelut, Bobcheck ja Bobcare PM, on brändätty harmonisoidusti. Ne ovat 

yritykselle kuuluvia erillisiä brändejä, mutta niiden yhteys Bobcat-brändiin on 
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ilmaistu yhteisellä visuaalisella ilmeellä sekä nimeen liitetyllä "Bob"-etuliitteellä. 

(Bobcat company 2011f)  

4.5    Esimerkki co-brandingin käytöstä 

Vaikka co-branding -menetelmä ei suoranaisesti liity siihen, brändätäänkö 

palvelut yritysbrändin vai tuotebrändin alle, on se kuitenkin innovatiivinen keino 

tehdä yritysten yhteinen palveluhanke asiakasta kiinnostavammaksi. Co-

brandingin avulla saavutetaan asiakkaan näkökulmasta luotettavampi palvelu, 

koska yhteisvaikutuksen avulla tunnetut brändit vakuuttavat asiakkaan. (Von 

Hertzen 2006, 82-83) 

 

4.5.1 Case Barona, Kemppi & VTT 

 

Barona, Kemppi ja VTT kehittivät yhteistyössä HumanWeld–Suorituskyky -

palvelutuotteen, joka lanseerattiin vuonna 2009. Palvelu on teollisuuden 

asiakastarpeeseen räätälöity hitsaustuotannon vuokrauspalvelu, joka sisältää sekä 

osaamisen että uusimman hitsaustekniikan ja tuottavuuden seurannan. Itse 

palvelukonseptissa ovat kuvan 11 mukaisesti mukana henkilöstöpalveluyritys 

Barona ja hitsausalan yritys Kemppi. (Kemppi 2011)  

 

 
Kuva 11. Baronan ja Kempin co-branding palveluhanke (Kemppi 2011) 
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Barona huolehtii työvoimaresursoinnista ja suoriteperusteisesta palvelusta, kun 

taas Kemppi huolehtii hitsauslaitteistosta ja tuottavuuden seurannasta. 

Palveluhankkeen koulutus, perehdyttäminen ja sertifiointi puolestaan hoidetaan 

yhteistyössä. Tämä on todella hyvä esimerkki tehokkaasta co-branding 

hankkeesta, sillä Baronan brändi viestii asiakkaalle osaavien ja oikeiden 

henkilöiden valinnasta ja Kemppi hitsauslaitteiston laadusta. Näin kyetään 

tuottamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle, sillä järjestelmä muun 

muassa parantaa työn laatua, tuotannon läpimenoaikaa ja kustannustehokkuutta. 

(Kemppi 2011) 
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5    JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jotta voitaisiin ymmärtää teollisuuden palvelujen brändäämistä tarkemmin, on 

aluksi ymmärrettävä teollisuuden palvelun määritelmä. Määrittelyssä 

hyödynnettiin tuoretta Tekesin palveluliiketoiminnan sanastoa, jonka mukaan on 

suositeltavampaa käyttää nimitystä teollisuuden kuin teollinen palvelu; 

teollisuuden palveluihin kuuluvat myös konsultointipalvelujen tyyliset 

asiantuntijapalvelut tuotteeseen kytkettyjen elinkaaripalvelujen lisäksi. Tämän 

uudemman määritelmän ansiosta kyettiin tutkimaan laajemmin B2B-

teollisuusyritysten palvelutarjoamaa, johon nykyään useimmiten kuuluvat myös 

asiantuntijapalvelujen tyyliset palvelut. Näiden määritelmien ja jaottelujen 

pohjalta voidaan tarkemmin vastata tutkimuskysymyksiin. 

 

Mitä ovat teollisuuden palvelun brändäämisen erityispiirteet? 

 
• Brändäämisen tarpeellisuuden ymmärtäminen 

o Tarpeellisuutta on laajalti kyseenalaistettu 

o Yrityksen tulee ymmärtää brändäämisen tarpeellisuus ennen 

kuin se pystyy luomaan ja hallitsemaan onnistuneita 

palvelubrändejä 

• Toimintatapojen omaksuminen sekä B2C- että B2B-ympäristöistä 

o Vielä ei ole olemassa täysin vakiintuneita toimintatapoja 

o Suuri määrä eri näkökantoja, mielipiteitä ja tulkintoja 

• Riskien väheneminen brändäämisen seurauksena 

o Erityisesti teollisuuden palvelujen kohdalla palvelun 

brändääminen vähentää riskejä sekä myyjän että asiakkaan 

näkökulmasta 

• Brändien vapaampi hallittavuus suuren brändiuskollisuuden takia 

o Erityisesti teollisuuden palveluista puhuttaessa asiakkaiden on 

havaittu pysyvän uskollisina tyytymättömyydestä huolimatta 

• Koko yrityksen markkinointiviestinnän muuttuminen 
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o Jo itsessään palveluliiketoiminnan merkityksen korostuminen 

vaatii muutoksia markkinointiviestinnässä 

o Viimeistään palveluja brändätessään yrityksen 

markkinointiviestinnän tulee uusiutua esimerkiksi sisäisen 

markkinoinnin ja PR-toiminnan osalta 

 

Missä tilanteissa teollisuuden palvelu tulisi brändätä omana 

tuotebrändinään? 

 
Teollinen markkinointiympäristö on kiihtyvässä muutoksessa 

palveluliiketoiminnan merkityksen korostuessa. Etenkin valmistavien yritysten 

palvelutarjonta on kasvanut nopeasti, ja ne rupeavat muistuttamaan yhä enemmän 

varsinaisia palveluyrityksiä. Kuluttajamarkkinoilla palvelujen brändääminen 

omina tuotebrändeinä on ollut yleistä jo melko pitkään, mutta B2B-markkinoilla 

sen mahdollisuuksia ei ole vielä täysin ymmärretty. Seuraavassa on määritetty 

tilanteita, joissa yrityksen voisi olla kannattavaa brändätä palvelunsa omana 

tuotebrändinään. 

 

Yrityksen tulisi brändätä palvelunsa omana tuotebrändinään silloin, kun 

 

• ei haluta palvelubrändin olevan sidoksissa yritysbrändiin 

• yritysbrändin ei haluta vahingoittuvan mahdollisesti epäonnistuvien 

palvelujen takia 

• halutaan brändin kehittämisestä vapaampaa 

• pyritään parantamaan riskienhallintaa 

• pyritään säilyttämään yrityksen ennestään tunnetut ja arvostetut brändit 

ennallaan 

• pyritään kohdistamaan brändi suoraan asiakasryhmälle 

• pyritään mahdollistamaan innovatiivisuuden käyttö 

• pyritään tarjoamaan useampia erilaisia vaihtoehtoja asiakkaalle. 
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6    YHTEENVETO 

Teollisuuden palvelujen merkitys on kasvanut jatkuvasti business-to-business -

markkinoilla. Niiden tarkoituksena on saavuttaa kilpailuetua, parantaa yritysten 

tuottavuutta ja kehittää ja vahvistaa asiakassuhteita erilaisten ratkaisujen 

muodossa. Palvelujen aineettomuudesta ja prosessimaisuudesta johtuen täysin 

vakiintunutta tapaa teollisuuden palvelujen määrittelemiseen ei ole. 

Palveluliiketoiminnan sanastoa hyödyntäen kyettiin kuitenkin yleistämään B2B-

palveluja koskevat lainalaisuudet koskemaan myös teollisuuden palveluja. 

 

Brändäämisen avulla pyritään vahvistamaan palvelua ja sen houkuttelevuutta 

asiakkaan näkökulmasta. B2B-markkinoilla yritysten huomio on monesti 

keskittynyt suhteiden luomiseen eikä niinkään palvelujen brändäämiseen. 

Yrityksen tuleekin ymmärtää brändäämisen tarpeellisuus, ennen kuin se pystyy 

luomaan ja ylläpitämään onnistuneita palvelubrändejä. Johtuen vakiintuneiden 

määritelmien ja toimintatapojen puuttumisesta, yrityksen tulee myös omaksua 

toimintatapoja sekä B2C- että B2B-toimintaympäristöistä. Palvelujen 

aineettomuuden takia brändääminen on hyvin tärkeää, jotta palvelua kyetään 

konkretisoimaan ja vakuuttamaan ostopäätösryhmää. Näin saadaan vähennettyä 

yrityksen ja asiakkaiden riskejä sekä kyetään hallitsemaan brändejä vapaammin 

suuren brändiuskollisuuden takia. Kaiken lisäksi on muistettava, että myös koko  

yrityksen markkinointiviestinnän on muututtava vastaamaan 

palveluliiketoiminnan tarpeita. Aiemmin käytetyn mainonnan sijasta digitaalisten 

kanavien, tapahtumien sekä suoramarkkinoinnin merkitys kasvaa. 

 

Jotta lukija ymmärtää palvelu- ja yritysbrändin suhteen teollisuuden palveluissa, 

on tarpeen tarkastella yrityksiä brändiarkkitehtuurin keinoin. Monoliittisessa 

arkkitehtuurissa palvelut brändätään täysin yritysbrändin alle, kun taas 

harmonisessa isompaan kokonaisuuteen kuuluminen osoitetaan yhtenäisellä 

visuaalisella ilmeellä. Vahvistavassa ei enää painoteta yhtä vahvaa kuulumista 

suurempaan kokonaisuuteen, mutta se voidaan ilmaista esimerkiksi ”kuulumalla 



 40 

X-konserniin”. Hajautetussa arkkitehtuurissa palvelut brändätään jo täysin 

erikseen eli jokaisella palvelulla on oma tuotebrändinsä.  

 

Kirjallisuuskatsauksen ja yritysesimerkkien nojalla teollisuuden palveluja 

brändätään enimmäkseen yritysbrändin alle eli monoliittisesti. Tämä on 

valmistuksesta laajentaville yrityksille yksinkertaisin vaihtoehto jo valmiiksi 

vahvan yritysbrändin vuoksi. Yleisesti palveluja kuitenkin brändätään todella 

vähän B2B-markkinoilla, koska prosessin arvoa ei vielä täysin ole ymmärretty. 

Monoliittisen jälkeen yleisin muoto on vahvistava brändiarkkitehtuuri, joka on 

luonnollinen vaihtoehto yrityskauppojen jälkeen, kun halutaan esimerkiksi 

säilyttää tytäryhtiön perinteisyys brändeissä. Sen sijaan palvelun brändääminen 

omaksi tuotebrändikseen on vielä melko harvinaista, eikä mallia ole osattu 

hyödyntää kuluttajamarkkinoiden tapaan. Se on toisaalta resursseja vievää ja 

kallista ylläpitää, mutta siinä piilee mielestämme myös monia mahdollisuuksia. 

Juuri mahdollisuuksien ja palveluliiketoiminnan merkityksen korostumisen myötä 

johtopäätöksissä keskityttiin kuvaamaan tilanteita, joissa yrityksen tulisi brändätä 

palvelunsa omana tuotebrändinään. 
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