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Tutkielman tavoitteena on tutkia sitä, minkälaista arvoa Ruokakeskon omat eli private 

label -tuotemerkit tuottavat kuluttajille. Kuluttajien kokemaa arvoa on havainnollistettu 

Woodruffin ja Gardialin (1997) esittelemän hierarkkisen keino-tavoite-ketjun avulla. 

Tutkielmassa on lisäksi vastattu kolmeen alatutkimuskysymykseen. 

Alatutkimuskysymykset ovat: mikä on private label –tuote, mitä on asiakasarvo ja 

miten se muodostuu sekä miten haastateltavien arvokäsitys kaupan omista 

tuotemerkeistä muodostuu. Asetettujen alatutkimuskysymysten avulla pystyttiin 

rakentamaan vastaus päätutkimuskysymykseen. 

 

Tutkimus on toteutettu laadullisen kuluttajahaastattelun avulla ja 

tutkimusmenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Kolmen 

yksilöhaastattelun tuloksena asiakkaiden kokema arvo on pystytty esittämään 

hierarkkisesti rakentuvana kokonaisuutena. Näin ollen tutkimus myös linkittyy 

vahvasti tutkielman teoriaosuuteen. Haastettuluiden lopputuloksena havaittiin, että 

tarkasteltujen kaupan omien tuotemerkkien osalta kuluttajien kokema arvo perustuu 

viiteen eri arvotekijään, jotka ovat: hyvä terveys, taloudellisuus, nopea ostoprosessi, 

elämänlaatu ja hyvä mieli sekä luottamus ja varmuus tuotemerkkiä kohtaan.  

 
 
Lopputuloksena haastatteluista koottujen arvohierarkiataulukoiden osalta havaittiin 

myös asiakasarvoon negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä tunnistettiin 

erityisesti K-Menu-tuotesarjan osalta. Havainto on osittain odotettu, sillä K-Menu 

noudattaa hyvin yksinkertaista tuotemerkkistrategiaa, jonka kyky tuottaa kuluttajalle 

arvoa ei ole niin suuri. Tuotemerkki on myös suhteellisen uusi markkinoilla. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti K-Menun osalta 

kuluttajan kokemaan arvoon vaikuttaa erityisen suuri määrä arvoon negatiivisesti 



	  
	  
	  

	  
	  
	  

vaikuttavia komponentteja. Näiden arvokomponenttien vähentäminen 

tuotemerkkistrategiassa kasvattaisi mahdollisesti tuotemerkin kykyä tuottaa 

suurempaa kuluttajan kokemaa arvoa. 

 
  



	  
	  
	  

	  
	  
	  

ABSTRACT 
 
Author:   Laura Utti 
Student number           0420890 
Faculty:   LUT, School of Business 
Major:   International business 
Examiners:  Anssi Tarkiainen 
 
The aim of this study is to identify, what kind of value the store brands (i.e private 

label brands) of Ruokakesko can give to consumers. Consumer perceived value has 

been illustrated by using Woodruffs and Gardialls (1997) hierarchical mean-end 

chain. In addition the following three sub-questions have been answered in this 

thesis: what is private label product, what is customer value and how it is formed and 

what is the consumers’ perceived value, considering Ruokakesko’s private label –

products. The answers of the previously mentioned sub-questions form the answer of 

the main research question.  

 

Research has been executed by qualitative consumer interviews and semi-structured 

theme interview has been used as the research method. With three individual 

interviews the perceived value of the brands could be demonstrated as hierarchically 

structured pattern. The results were gathered by using the chosen theory as a basis 

of the consumer perceived value, thereby the theory used is directly linked to the 

empirical study. The interviews revealed that the perceived value can be 

demonstrated with five factors. Those factors are good health, economy, fast 

purchasing process, quality of life and good mood and confidence towards the brand. 

 

As a result, value hierarchy maps combined from interviews revealed that there were 

also factors that have a negative impact on the perceived value. These negative 

factors were observed especially in K-Menu’s value hierarchy map. This finding is 

partly expected as the brand is relatively new in the market and the traditional brand 

strategy, that K-Menu is following, cannot create as multi-dimensional value to the 

consumer as other brand strategies. Due to this finding, it can be presented that 

especially K-Menu has a lot of factors that affect negatively into consumer perceived 

value. By reducing these negative factors, brand’s ability to create consumer 

perceived value would increase. 
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1. JOHDANTO  

Tänä päivänä brändit ovat yksi yrityksen tärkeimmistä aineettomista kilpailutekijöistä. 

Erityisesti vähittäiskauppa-alalla brändien merkitys korostuu alan kilpailullisen 

luonteen takia. Brändien hallinnasta onkin tullut yksi yritysten ylimmän johdon 

tärkeimmistä huomion kohteista. (Ailawadi & Keller 2004, 336) 

 
Yksi merkittävimmistä, erityisesti vähittäiskaupan kehittymiseen liittyvistä ilmiöistä on 

kauppojen omien tuotemerkkien eli private label –tuotteiden merkityksen kasvu. 

Suurin osa vähittäiskauppaketjuista tarjoaa valmistajien merkkituotteita, mutta 

nykyään yhä enenevässä määrin myös vähittäiskauppojen omat merkit ovat 

kehittymässä täysivaltaisiksi vaihtoehdoiksi brändituotteiden rinnalle ja ne ovat 

kilpailukykyisiä niin laadullisesti kuin hinnallisestikin. (Semeijin, van Riel & Ambrosini 

2004, 247) Kaupan omat tuotemerkit ovat yritykselle keino saavuttaa asetetut 

strategiset tavoitteet (Kumar & Steenkamp 2007, 45) sekä kanava muun muassa 

parempiin tuottoihin, kilpailijoista erottautumiseen, suurempaan neuvotteluvoimaan 

sekä parempaan asiakasuskollisuuteen (Ailawadi et al. 2004, 336). Näiden lisäksi 

kaupan omilla tuotemerkeillä voidaan hakea kaupoille vahvempaa halvemman hinnan 

mielikuvaa (Ailawadi, Pauwels & Steenkamp 2008, 19). Monet vähittäiskauppiaat 

näkevät tänä päivänä itsensä yhä enemmän aktiivisina omien tuotemerkkien 

markkinoijina, kuin passiivisina valmistajien tuotemerkkien myyjinä (Semeijin et al. 

2004, 247). 

 
Euroopan Unionin alueella kauppojen omien tuotemerkkien osuus on jo saavuttanut 

23 prosenttia elintarvikesektorin yhteenlasketusta myynnistä ja osuus kasvaa joka 

vuosi 4 prosenttia. (Björkroth, Frostenius, Kajova & Palo 2012, 95) Nielsenin (2014, 

15) tutkimusraportin mukaan kaupan omista tuotemerkeistä on tullut olennainen osa 

kuluttajien ostoskoria. Tämän takia kaupan omat merkit nähdään entistä tärkeämpinä 

kilpailutekijöinä päivittäistavarakaupan alalla. Lisäksi heikko taloustilanne on 

kasvattanut halpakauppaketjujen suosiota ja luonut päivittäistavarakaupoille painetta 

alentaa hintojaan ja ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen asiakkaiden valuminen 

halpakauppaketjuihin. 
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Hintaa on usein pidetty kaikista tärkeimpänä tekijänä kaupan omien merkkien 

strategian kannalta. Kuitenkin esimerkiksi Kumar ja Steenkamp (2007) mainitsevat 

kirjassaan, että menestyksekäs private label –tuotesarja vaatii myös monien muiden 

tekijöiden, kuin hinnan huomioimista tuotemerkkien strategiassa. Tämän tutkielman 

tarkoituksena onkin selvittää minkälaisia tekijöitä kuluttajat arvostavat private label –

tuotteissa. Asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja arvostuksien selvittäminen viittaa 

puolestaan asiakkaiden kokemaan arvoon. Tarkoituksena onkin selvittää, minkälaista 

asiakasarvoa kaupan omat tuotemeikit tuottavat asiakkaille. Asiakasarvon luominen 

ja tuottaminen nähdään keskeisenä kauppojen omien tuotemerkkien menestyksen 

kannalta (Rintamäki, Kanto, Kuusela & Spence 2015).  

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 
	  
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkemmin selvittää minkälaista arvoa valitut 

Ruokakeskon Pirkka ja K-Menu -tuotemerkit tuottavat asiakkaille. Asiakkaiden 

kokeman arvon tarkastelua pohjustetaan selvittämällä aluksi, mitä ovat kaupan omat 

eli private label –tuotteet. Tämän jälkeen luodaan käsitys asiakasarvon käsitteestä ja 

siitä, miten asiakkaan kokema arvo voidaan nähdä rakentuvan tuotteen ympärille. 

Lopulta asiakkaan kokemaa arvoa tarkastellaan valittujen private label –tuotteiden 

osalta kuluttajahaastattelun avulla. Haastattelun avulla selvitetään 

tuotemerkkikohtaisesti, minkälaisista komponenteista asiakkaiden muodostama 

mielikuva tuotemerkkien tuottamasta arvosta koostuu ja selvitetään minkälaista 

asiakasarvoa Ruokakeskon Pirkka ja K-menu -tuotemerkit luovat asiakkaille. 

 

1.2 Ongelmanasettelu ja rajaukset 
	  
Tutkimuksen tarkoituksen selventämiseksi tutkimukselle on asetettu yksi pääkysymys 

eli päätutkimusongelma, jota seuraa kolme täydentävää alakysymystä eli 

alatutkimusongelmaa. Asiakasarvon rakentumista pyritään tarkastelemaan ilmiönä, 

joten tutkimusongelmat on asetettu muotoon, joiden avulla pyritään ymmärtämään ja 

kuvailemaan asiakasarvon muodostumista laadulliselle tutkimukselle ominaiseen 
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tapaan. Tutkimuksen alakysymykset on rakennettu niin, että saataisiin selkeämpi 

käsitys tutkittavasta pääkysymyksestä. 

 

Päätutkimuskysymys:  

• Minkälaista asiakasarvoa Ruokakeskon omat tuotemerkit tuottavat asiakkaille? 

 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset:  

• Mikä on private label –tuote?  

• Mitä on asiakasarvo ja miten se muodostuu? 

• Miten haastateltavien arvokäsitys kaupan omista tuotemerkeistä muodostuu? 

 

Tutkimuksen alakysymyksiin sisältyviin käsitteen määritelmiin, eli siihen mikä on 

private label –tuote ja mitä on asiakasarvo, vastataan luvussa 1.6. Tutkimuksen 

ensimmäistä alatutkimuskysymystä, eli sitä mikä on private label –tuote, tarkastellaan 

vielä laajemmin luvussa 2. Tutkimuksessa käytettävä asiakasarvon määritelmä 

esitellään lisäksi erikseen luvussa 3.1. Tutkimuksen toista alatutkimuskysymystä, eli 

sitä, miten asiakasarvo muodostuu tarkastellaan luvussa 3.2. Lopulta kolmanteen 

alatutkimuskysymykseen vastataan tutkielman empiriaosuudessa, jonka pohjalta 

vastataan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.  

 

Tutkielmassa private label –tuotteiden tarkastelu on rajattu tarkemmin kahteen 

Ruokakeskon omaan tuotesarjaan, jotka ovat Pirkka ja K-Menu. Pirkka-sarjaan 

kuuluvia alabrändejä ei tässä tutkielmassa oteta huomioon tarkasteltaessa 

tuotemerkkien tuottamaa asiakasarvoa. Kaupan omien tuotemerkkien tarkastelu 

rajoittuu päivittäistavarakaupan tuotemerkkeihin, erottaen näin pois muiden 

toimialojen, kuten vaate- ja käyttötavarapuolen omat tuotemerkit. Asiakasarvoa 

tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta, vain asiakkaan henkilökohtaisesti kokemana, 

subjektiivisena arvona.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 
	  
Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus, sillä tämän kandidaatintyön 

tarkoituksena on ennemminkin kuvata ja ymmärtää asiakasarvon rakentumista, eikä 
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pyrkiä luomaan sen rakentumisesta määrällisiä kausaliteetti- eli syy-seuraussuhteita 

tai muunlaisia kokeellisia asetelmia (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 16). 

Lisäksi tutkimus on toteutettu puolistrukturoidusti, sillä tarkoituksena on löytää 

vastauksia kuvailevaan kysymykseen (Saarinen-Kauppinen et al. 2009, 60). Koska 

pääkysymyksen käsittelyssä kuluttajien kokemukselliset mielipiteet ovat tärkeitä, 

tutkimusaineisto on päätetty kerätä teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelu 

antaa haastateltaville myös mahdollisuuden syventyä aiheeseen ja tilaa mahdollisille 

tulkinnoille (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35, 48). Teemahaastattelu on toteutettu 

yksilöhaastatteluina. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 
	  
Teoreettinen viitekehys on rakennettu pohjustamaan työtä ja hahmottamaan 

tutkielman kulkua. Teoreettisessa viitekehyksessä hahmotellaan tutkielman 

keskeinen tavoite eli private label –tuotteista syntyvän asiakasarvon muodostuminen. 

Teoreettinen viitekehys lähtee liikkeelle tarkasteltavista Pirkka ja K-menu 

tuotemerkeistä, joiden tuottamaa arvoa tarkastellaan hierarkkisesti rakentuvana 

ketjuna. Viitekehyksessä asiakkaan kokema arvo muodostuu tuotemerkkikohtaisesti 

tuotteiden ominaisuuksien, käytön seurauksien ja saavutetun lopputilan yhdistelmänä. 

Lopulta tuotteen käyttöön liittyvien vaikutusten lopputulemana saadaan asiakkaan 

kokema arvo. Kyseistä viitekehystä on mahdollista tulkita myös ylhäältä alaspäin 

suuntautuvana ketjuna. Viitekehys on kuvattu kuviossa 1. 

 

 



	  
	  
	  

	  
	  
	  

5	  

	  
Kuvio	  1.	  Teoreettinen	  viitekehys	  

	  

1.5 Kirjallisuuskatsaus 
	  
Kaupan omien tuotteiden suosion kasvun johdosta ja siten myös muuttuneen 

kilpailutilanteen seurauksena tutkijat ovat kiinnostuneet tutkimaan private label -

tuotteita yhä enemmän (Gazques, Martinez-Lopez, Estban-Millat & Mondejar-

Jimenez 2014). Private label –tuotteisiin liittyvä tutkimus kuvaa samalla myös kaupan 

omien tuotteiden merkityksen kasvua vähittäiskauppojen liiketoimintakentässä.  

 

Private label –tuotteisiin liittyvä tutkimus on alkanut kehittyä vuoden 1962 jälkeen. 

Vuoteen 1989 mennessä julkaisuja oli vasta alle 12 kappaletta, kuitenkin 2000-luvun 

jälkipuoliskolla kiinnostus aihetta kohtaan alkoi kasvaa ja vuoteen 2012 mennessä 

julkaisuja oltiin tehty jo yli 200 kappaletta, joista yli puolet on julkaistu edellisten viiden 

vuoden aikana. (Gazques et al.2014) 

 

Private label –tuotteisiin liittyvää tutkimusta on tehty laajasti muun muassa kaupan 

omista merkeistä yrityksen brändimielikuvan rakentamisen apuna (ks. esim. Ailawadi 

& Keller 2004; Vahie & Paswan 2006) Lisäksi tutkimusta on tehty kaupan omien 

tuotteiden vaikutuksista brändi- ja asiakasuskollisuuteen (ks. esim. Ailawadi & Keller 

2004; Vahie & Paswan 2006) sekä tyypillisistä private label –asiakkaista ja niiden 

ominaispiirteistä (ks. esim. Carpenter & Fairhust 2005). Tutkimus private label –
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asiakkaiden tyypittelystä on vielä kuitenkin hyvin hajanaista, eikä tutkimuksista ole 

vedettävissä mitään yhdenmukaista näkökantaa (Lybeck, Holmlund-Rytkönen & 

Sääksjärvi 2006, 473).  Edellisten lisäksi private label –brändistrategioiden 

rakentaminen on ollut hyvin suosittu tutkimuksen aihe ja tästä ovat tehneet 

tutkimuksia muun muassa Dhar & Hoch (1997), Bathra & Sinha (2000) sekä Sayman 

sekä Hoch & Raju (2002). Brändistrategioihin liittyvä tutkimus on pohjautunut 

erityisesti  valmistajan ja jälleenmyyjän näkökulmiin, keskittyen erityisesti 

teknologiaan, tuotevalikoiman laajuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä mainontaan 

ja myynnin edistämiseen. (Batra & Sinha 2000, 175). Myös private label -tuotteiden ja 

brändituotteiden välisiä vertailuja ja vaikutussuhteita on tutkittu monin tavoin (ks. 

esim. Baltas, Doyle & Dyson 1997; Sethuraman 2009). Kaiken kaikkiaan tutkimus 

kaupan omista tuotteista painottuu hyvin vahvasti yrityksen näkökulmaan. Myös 

asiakasarvon tutkiminen päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien kohdalla 

keskittyy enemmän asiakkaan arvoon yritykselle, eikä siihen arvoon, mitä asiakkaat 

kokevat saavansa käyttäessään tuotteita. Tämän työn kuluttajakeskeinen näkökulma 

antaakin tutkimukselle mielenkiintoisen lähtökohdan selvittää asiakkaan 

näkökulmasta, miten tarkasteltavat omat tuotemerkit onnistuvat tai epäonnistuvat 

tuottamaan juuri sitä arvoa, mitä asiakas tavoittelee. 

1.6 Määritelmät ja käsitteet 
	  
Tässä osiossa määritellään tutkielman keskeiset käsitteet ja esitellään samalla 

tutkimuksen kahteen alatutkimuskysymykseen kuuluvat private label –tuotteiden ja 

asiakasarvon määritelmät. Keskeisiksi käsitteiksi on määritelty private label –tuote, 

valmistajan brändituote ja asiakasarvo. Keskeisten käsitteiden määrittelyn avulla 

pyritään osoittamaan täsmällisesti tutkielmassa käytettävien oleellisten käsitteiden 

tarkoitus. 

1.6.1 Private label –tuote 

Vähittäiskaupan private label –tuotteet eli kaupan omat tuotemerkit voidaan määritellä 

tavaraksi, joita vähittäiskauppias, jälleenmyyjä tai tukkukauppias yksinomaan 

omistaa, hallinnoi ja myy (Fitzell 1982; Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 2008). 

Brändiä voidaan myydä kaupan omalla tai sille erikseen luodun brändi-nimikkeen alla 

(PLMA 2015). Suomessa tunnettuja päivittäistavarakaupan private label –tuotteita 
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ovat muun muassa Ruokakeskon Pirkka ja Euro Shopper, S-ryhmän Rainbow ja X-tra 

sekä Lidlin Milbona. 

1.6.2 Valmistajan brändituote 
  
Brändi on nimi, symboli, logo, malli, kuva tai mikä tahansa yhdistelmä edellä olevista, 

joka on tarkoitettu erottamaan tuote tai palvelu muista. Brändin avulla pyritään 

vahvistamaan sitä tavoiteltua mielikuvaa, minkälaisena yritys haluaa kuluttajien 

silmissä itsestään muodostuvan.  Brändi voidaan liittää yhteen tai useampaan 

tuotteeseen tai palveluun. (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009, 425) 

Valmistajan brändituotteella tarkoitetaan nimenomaan valmistajan omistamaa 

brändiä, erotuksena vähittäiskaupan omistamasta brändistä (American Marketing 

Association 2015). 
 

1.6.3 Asiakasarvo 
 

Asiakasarvo määritellään hyvin eri tavoin eri yhteyksissä ja käsitteelle on olemassa 

lukemattomia erilaisia määritelmiä eri lähtökohdista riippuen. Asiakasarvoa voidaan 

tutkia universaalina käsitteenä tai jonkin tietyn tekijän tuottamana arvona. (Morar 

2013, 170) Käsite on määritelty muun muassa psykologian, sosiaalipsykologian, 

taloustieteiden, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta (Khalifa 2004, 646). Sen 

lisäksi, että käsitettä voidaan tulkita eri tieteenalojen näkökulmasta, sitä voidaan 

tarkastella myös yrityksen tai asiakkaan näkökulmasta. Yrityksen näkökulmasta 

tarkasteltuna tarkastellaan sitä, mitä arvoa asiakas tuo yritykselle, kun taas asiakkaan 

näkökulmasta sitä, mitä arvoa asiakas kokee saavansa käyttäessään tuotetta tai 

palvelua (Woodruff 1997, 140).  

 

Asiakasarvon käsitteelle ei ole näin mitään tiettyä, yhteisesti hyväksyttyä 

määritelmää. Kuitenkin  ajatus arvon luomisesta asiakkaalle rinnastuu usein kaikissa 

määrittelyissä jollain tavalla ajatukseen siitä, että on havaittavissa ero sen välillä mitä 

asiakas haluaa ja mitä hän lopulta saa. Asiakkaalle luotu lisäarvo voidaan siten 

yksinkertaistaen esittää asiakkaalle koituvan hyödyn ja kustannusten erotuksena. 

(Morar 2013, 171) Esimerkiksi Zeithaml (1988, 14) määrittelee asiakasarvon 
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asiakkaan arviona tuotteen tuottamasta kokonaishyödystä, perustuen siihen mitä on 

saatu ja mistä on jouduttu luopumaan. Monroe (1990, 46) taas määrittelee käsitteen 

koetun hyödyn tai laadun sekä uhrausten välisenä vaihtokauppana. Woodruffin 

(1997, 141) mukaan tyypilliset määritelmät asiakasarvosta viittaavat usein juuri 

asiakkaan kokemaan hyötyyn, etuihin ja laatuun. Kuviossa 2 on kuvattu arvon 

muodostuminen hyötyjen ja kustannusten yhdistelmänä.  

 

Woodruff (1997, 142) määrittelee asiakasarvon asiakkaan preferenssinä ja arviona 

tuotteen ominaisuuksista, suorituskyvystä ja niiden käytöstä aiheutuvista seurauksista 

sen mukaan, kuinka ne edistävät tai estävät asiakasta päämääriensä ja 

tavoitteidensa saavuttamisessa. Hänen mukaansa määritelmä laajentaa asiakkaan 

kokeman arvon käsitettä korostamalla sitä, että arvo johtuu asiakkaan opituista 

havainnoista, preferensseistä ja arvioinneista. Se linkittää myös tuotteet, 

käyttötilanteet ja käyttötilanteisiin liitetyt tavoiteorientoituneiden asiakkaiden kokemat 

seuraukset yhteen. Woodruffin (1997, 142) mukaan asiakkaan kokeman arvon 

muodostuminen voi tapahtua ennen tai jälkeen tuotteen käytön.  

	  
Asiakkaan kokemaa arvoa pidetään yhtenä tärkeimmistä mittareista yrityksen 

menestyksekkään liiketoiminnan kannalta. Morar (2013, 169) esittää asiakkaan 

kokeman arvon olevan yhteydessä asiakastyytyväisyyteen ja edelleen 

asiakasuskollisuuteen, asiakassuhteiden kestoon, positiiviseen suusanalliseen 

viestintään, vahvempaan markkina-asemaan sekä  parempaan markkinaosuuteen. 

Asiakasarvon merkitys on tiedostettu yhä yleisemmin myös käytännössä ja 

asiakasarvon luominen nähdään Wangin et al. (2004) mukaan jo strategisena 

välttämättömyytenä liiketoiminnan kilpailuedun säilyttämisen kannalta. Parasuraman 

ja Gremanin (2000, 169) mukaan asiakasarvon nähdään olevan yksi tärkeimmistä 

mittareista arvioitaessa asiakkaiden uudelleenasioinnin halukkuutta. Myös Khalifan 

(2004) toteaa, että on jo vakiintunut käsitys että asiakasuskollisuus ja liiketoiminnan 

tuloksellisuus ovat vahvasti sidoksissa siihen arvoon, jonka asiakkaat kokevat.  

 

Tutkielmassa asiakasarvosta käytetään nimityksiä asiakasarvo ja asiakkaan kokema 

arvo. Käsitteillä tarkoitetaan samaa, subjektiivista, asiakkaan henkilökohtaisesti 
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kokemaa arvoa. Lisäksi asiakasarvon muodostumista tarkastellaan asiakkaan 

näkökulmasta valittujen kaupan omien merkkien osalta.  
	  

	  
Kuvio	  2.	  	  Arvon	  muodostuminen 

 

1.7 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on teoriaosuus ja 

jälkimmäinen empiriaosuus. Lisäksi tutkielma jakautuu viiteen lukuun, joista 

ensimmäinen on johdanto. Johdannon tarkoituksena on luoda yleiskatsaus tutkielman 

sisällöstä ja sen tarkoituksesta. Johdannossa esitellään tutkimuksen aihe, tehdyt 

rajaukset ja asetetut tutkimuskysymykset. Lisäksi esitellään tutkielman teoreettinen 

viitekehys, perehdytään aihepiirin aikaisempaan tutkimukseen ja tutkielman keskeisiin 

käsitteisiin.  

 

Johdannon jälkeen selvitetään tarkemmin, mitä ovat kaupan omat tuotemerkit ja 

mitkä ovat niiden ominaisuudet. Tämän jälkeen tutkielman teoreettisessa osuudessa 

tarkastellaan kuluttajan kokeman arvon, hyödyn ja uhrauksen käsitettä sekä 

esitellään tutkimuksessa käytettävä arvon rakentumisen malli. Empiriaosuus koostuu 

haastattelusta ja haastatteluaineiston tulosten reflektoinnista teoriaan. Empiriaosuus 

ja teoriaosuus tukevat näin toinen toisiaan. Lisäksi empiriaosuuden tarkoituksena on 

vastata tutkimukselle asetettuun päätutkimuskysymykseen.   
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2. KAUPAN OMAT TUOTEMERKIT  

Tässä luvussa tarkoituksena on vastata tarkemmin tutkimuksen ensimmäiseen 

alakysymykseen eli selvittää, mitä private label –tuotteilla tarkoitetaan. Tämän lisäksi 

käsitellään kaupan omien tuotemerkkien kehitystä, luodaan yleinen katsaus private 

label –tuotteiden tyyppeihin ja niiden ominaisuuksiin sekä esitellään tarkasteltavat 

Ruokakeskon omat tuotemerkit. 

 

2.1 Private label –tuotteiden kehitys 
	  
Ennen private label –tuotteiden suosion kasvua valmistajien brändit vaikuttivat 

kulutuspäätöksiin. 1920-luku oli valmistajien brändien vuosikymmen, jolloin 

jälleenmyyjät olivat vielä suhteellisen pieniä verrattuna suurimpiin brändituotteiden 

toimittajiin. Toimittajien ja jälleenmyyjien asema markkinoilla vaikutti myös edelleen 

niiden väliseen neuvotteluvoimaan ja tästä syystä jälleenmyyjät joutuivat 

mukautumaan brändituotteiden valmistajien tahtoon muun muassa tuotteiden hinnan 

ja alennusprosentin suhteen (Kumar & Steenkamp 2007, 19-21). Kuitenkin 1970-

luvulla ketjuliiketoiminnan yleistyessä, myös kilpailuasema alkoi muuttua ja 

jälleenmyyjät pystyivät hyödyntämään suurempaa kokoaan ja sen johdosta syntyvää 

vahvempaa neuvotteluvoimaa toiminnassaan  (Kumar & Steenkamp 2007, 21; Burt 

2000, 880). 

 

Samaan aikaan 1970 ja 1980 –luvulla, kun jälleenmyyjien asema markkinoilla alkoi 

vahvistua, myös kaupan omien tuotteiden tuotanto ja myynti mahdollistui ja private 

label –tuotteet alkoivat vallata suurempaa osuutta markkinoilla. Aluksi tuotteet nähtiin 

huonompilaatuisina halpatuotteina, joiden tarkoituksena oli tuoda halvan hinnan 

vaihtoehto hintaherkille asiakasryhmille. (Beristain & Zorilla 2014, 562; Kumar 2007, 

26) Tämä johti siihen, ettei kaupan omia tuotemerkkejä nähty varteenotettavina 

kilpakumppaneina valmistajien tarjoamille laadukkaille ja luotettaville brändituotteille 

(Kumar et al. 2007, 22). Private label -tuotteiden osuus kuitenkin lähti 1970 –luvulta 

lähtien varmaan nousuun ja vastoin odotuksia, niiden osuus on kasvanut huimasti 
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tähän päivään mennessä. Kumar et al. (2007, 23) mainitseekin esimerkkinä Saksan, 

jossa private label –tuotteiden myyntiosuus on kasvanut viimeisen kolmen 

vuosikymmen aikana 12 prosentista jopa 34 prosenttiin. Viimeaikaisten tutkimusten 

valossa kasvu ei myöskään ole näyttänyt pysähtymisen merkkejä, sillä tutkimusyhtiö 

Nielsenin (2014, 15) tekemän tutkimuksen mukaan private label -tuotteiden 

myyntiosuudet Euroopassa ovat kasvaneet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 

selvästi edelleen vuodesta 2009 vuoteen 2013. Private label –tuotteiden yleistyessä, 

myös niiden herättämät mielikuvat ovat muuttuneet. Tänä päivänä kaupan omat 

tuotemerkit eivät kuvaa vain halvan hinnan vaihtoehtoa brändituotteille, vaan niiden 

nähdään täyttävän kuluttajien tarpeita eri hintakategorioissa ja tarjoavan yhä 

enemmän brändituotteita vastaavaa laatua  (Beristain & Zorrilla 2014; Nielsen 2014). 

 
Tällä hetkellä private label –tuotteiden markkinat ovat kaikista kehittyneimmät 

Euroopassa, erityisesti Länsi-Euroopan markkinoilla. Vuonna 2013 suurin private 

label –tuotteiden osuus päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä oli Sveitsissä, 

jossa se oli 45%. Suomen private label –tuotteiden kulutus oli puolestaan 22% 

päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä vuonna 2013. Vielä vuoteen 2006 asti 

Suomen osuus private label –tuotteiden myynnistä oli jälkijunassa muihin Euroopan 

maihin nähden (Nielsen 2014, 15).  Kuitenkin viimeaikoina myös suomalaiset 

vähittäiskaupat ovat tunnistaneet omien tuotteiden tuomat mahdollisuudet 

yritystoiminnalle (Flanders 2015; Nielsen 2014, 15). 

 

Erityisesti päivittäistavarakauppojen suuri keskittymisaste ja talouden taantuminen 

ovat olleet syynä kaupan omien tuotteiden myynnin kasvuun Euroopassa.  Kauppojen 

omien tuotteiden osuus tulee valtaamaan myös jatkossa yhä enemmän tilaa 

kuluttajien ostoskorista. (Björkroth, Frostenius, Kajova & Palo 2012, 95; Vlancos 

2014, 1110) Tämä tarkoittaa että onnistunut omien brändien hallinta voi tuoda 

päivittäistavarakauppaketjuille kallisarvoista kilpailuetua muihin kilpailijoihinsa 

nähden.  

 

2.2 Omien tuotemerkkien tyypit ja niiden ominaisuudet 
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Private label –tuotteet voidaan jakaa niiden ominaisuuksien perusteella neljään eri 

luokkaan: peruslaatuisiin, jäljiteltyihin, korkealaatuisiin (eli premium) –tuotteisiin sekä 

arvoinnovaattoreihin (Kumar & steenkamp 2007, 45). Jaottelun tarkoituksena on 

havainnollistaa private label –tuotekategorioihin liittyviä strategisia 

asemointivaihtoehtoja.  

 

Vähittäiskauppaketjut kehittelevät yhä enenevässä määrin useita private label –

tuotesarjoja, joiden kohdesegmentit poikkeavat toisistaan. Näiden brändiportfolioiden 

sekä yksittäisten brändien hallitsemiseksi vähittäiskauppiaiden on luotava jokaiselle 

erilliselle private label –brändille omanlaisensa ”olemassaolon tarkoitus”. (Kumar & 

Steenkamp 2007, 44) Tämä tarkoitus käsittää Kumarin ja Steenkampin (2007, 44) 

mukaan brändin strategian, asiakaslupauksen sekä brändin tavoitteet. Sen lisäksi se 

käsittää tarkemmat taktiset päätökset liittyen tuotekategorian brändiin, hinnoitteluun, 

laajuuteen, laatuun, tuotekehitykseen, ulkoasuun, hyllysijoitteluun sekä markkinointiin. 

Seuraavaksi tarkastelemme brändistrategioita ja niiden erilaisia ominaisuuksia. 

 

2.2.1 Peruslaatuiset tuotteet (generics) 
 

Peruslaatuiset tuotteet kuuluvat niin sanottuihin perinteisiin päivittäistavarakaupan 

tuotemerkkeihin. Niiden ominaisuuksia kuvaavat halpa hinta ja heikompi laatu. Näillä 

tuotteilla on pitkä historia ja ensimmäiset kaupan omat merkit ovat olleet juuri 

peruslaatuisia ja yksinkertaisia tuotteita. Myös tänä päivänä peruslaatuiset tuotteet 

ovat vähittäiskauppiaiden ensimmäinen valinta, kun tarkoituksena on lanseerata 

ensimmäinen oma tuotemerkki.  (Kumar & Steenkamp 2007, 47)  

 

Peruslaatuisten private label –tuotteiden mielikuva on muuttunut varsin paljon siitä, 

minkälaiseksi tuotteet koettiin niiden ilmestyessä markkinoille. Tuotteet nähtiin hyvin 

heikkolaatuisina, halvan hinnan vaihtoehtoina.  Ensimmäinen prioriteetti olikin pitää 

tuotteiden hinnat noin 20-50% halvempina, mikä usein verotti myös laatua. 

Peruslaatuiset tuotteet oli asemoitu hintaherkille ja alemman tulotason asiakkaille. 

Näiden tuotemerkkien tuotevalikoima rajoittui hyvin yksinkertaisiin low involvement –

tuotteisiin, jotka olivat halpoja, eivätkä vaatineet asiakkaalta suurta osallistumista 
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ostoprosessiin. (Kumar et al. 2007, 47-49) Vähittäiskaupat eivät alun perin antaneet 

suurta strategista painoarvoa kaupan omille tuotteille, minkä johdosta tuotteet kärsivät 

huonosta hyllysijoittelusta, eikä tuotteiden menekki ollut kovinkaan suurta (Beristain &  

Zorrilla  2014, 562) Tämä on kuitenkin Kumarin ja Steenkampin (2007, 49) mukaan 

muuttunut, sillä monet jälleenmyyjät erityisesti Euroopassa ovat nostaneet tietoisesti 

private label –tuotteiden merkitystä bändiportfoliossaan. Myös Verhoef, Nijssen ja 

Sloot nostavat tutkimuksessaan esiin (2002, 1309) sen, että mielikuvat ovat 

muuttuneet positiivisemmiksi, eikä tuotteita nähdä vain musta-valkoisesti huonoa 

laatua tarjoavina halpatuotteina.  

 

Peruslaatuisten private label –tuotteiden strategisen merkityksen kasvun takana 

voidaan nähdä etenkin lisääntynyt hintakilpailu. Tämän seurauksena paineet tarjota 

halvemman hinnan tuotteita ovat suuret. (Kumar & Steekamp 2007, 49; 

Taloussanomat 2014) Hintakilpailun kovenemisen taustalla voidaan nähdä olevan 

heikompi taloudellinen tilanne, mutta myös esimerkiksi halpakauppaketjujen, kuten 

Lidlin markkinaosuuden kasvu. Tutkimusyhtiö Nielsenin (2014) lehdistötiedotteen 

perusteella Lidlin markkinaosuus Suomessa oli vuonna 2014 arviolta 6.8% ja sen 

markkinaosuuden kasvu oli laskenut K-ryhmän markkinaosuutta 0,9 prosenttia. 

Nielsenin (2014) mukaan vertailtaessa Suomessa toimivia 

päivittäistavarakauppaketjuja, hintakilpailu on kaikista kovinta juuri Lidlin ja K-ryhmän 

välillä. 

 

2.2.2 Jäljitellyt tuotteet (copycat brands) 
 

Jäljitellyt tuotteet kuuluvat myös perinteisiin päivittäistavarakaupan tuotteisiin. Ne ovat 

tuotteita, jotka jäljittelevät johtavia brändituotteita välillä jopa hyvinkin 

yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena on luoda tuote, joka muistuttaa selvästi vastaavaa 

markkinajohtajan brändituotetta ja sitä kautta aiheuttaa hämmennystä asiakkaissa. 

(Burt 2000, 876). Jäljitellyt tuotteet auttavat vähittäiskauppaketjua valtaamaan 

brändituotteiden viemää markkinaosuutta itselleen sekä vahvistamaan omaa brändiä 

vertaamalla sitä johtavaan brändituotteeseen (Matos & Vale 2014, 137). Käytännössä 
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brändituotteeseen liittyvät positiiviset mielikuvat pyritään yhdistämään jäljitellyn 

tuotteen kautta kaupan brändiin (Kumar & Steenkamp 2007, 50). 

 

Jäljitellyt tuotteet kilpailevat jäljittelevän luonteensa lisäksi myös muilla keinoin. Hinta 

on yksi tärkeä kilpailutekijä jäljittelevien tuotteiden brändistrategiassa ja tavoitteena 

on pitää tuotteet noin 5-25% halvempina kuin mikä on vastaavan brändituotteen hinta 

(Kumar & Steenkamp 2007, 45). Tuotteiden menekinedistämistoimenpiteisiin kuuluvat 

usein myös merkittävät ja aggressiiviset alennuskampanjat sekä verrattavaan 

brändituotteeseen assosioituvat mainoskampanjat (Matos & Vale 2014, 137). 

 

Jäljitellyissä tuotteissa myös laatu on tärkeä tekijä. Tarkoituksena on kopioida 

johtavaa brändituotetta laadullisesti niin tarkasti kuin mahdollista. (Matos & Vale 

2014, 137). Laatu pyritään saamaan brändituotetta vastaavaksi seuraamalla tarkasti 

brändituotteen valmistuksen vaiheita. Jäljittelevä brändistrategia vaatii myös 

valmistajan brändituotteeseen liittyvien innovaatioiden, tutkimus- ja kehitystoiminnan 

sekä imagon rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden tarkkaa seuraamista. Jäljittelyn 

avulla vähittäiskauppias pystyy säästämään tuotteen kustannuksissa ja näin 

tuotteesta saadaan brändituotetta vastaava, halvempi versio. (Kumar & Steenkamp 

2007, 45) 

 

Jäljittelyihin tuotteisiin ei sisälly uuden tuotteen lanseeraukseen liittyvää epävarmuutta 

ja usein jäljitellyt tuotteet ovat vähittäiskaupoille tuottoisia, sillä myös katetta saadaan 

nostettua toteutuneiden kustannussäästöjen avulla. Onnistuneen jäljittelevään 

strategiaan perustuvan private label –tuotesarjan luomisen seurauksena 

vähittäiskauppias siis nauttii suuremmista katteista brändituotteen kustannuksella ja 

samalla kasvattaa omaa neuvotteluvoimaansa suhteessa brändituotteiden valmistajiin 

(Kumar & Steenkamp 2007, 52-54). 

 

2.2.3 Korkealaatuiset tuotteet (premium brands) 
 
Korkealaatuiset private label –tuotteet kuuluvat uudempiin brändistrategioihin (Kumar 

& Steenkamp 2007, 60). Tuotteille on ominaista korkea hinta ja erinomainen laatu. 
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Verrattaessa niitä esimerkiksi jäljiteltyihin tuotteisiin, korkealaatuisten tuotteiden 

tarkoituksena ei ole tarjota yhtä hyvää laatua kuin mitä markkinajohtajan brändituote 

tarjoaa, vaan nimenomaisesti tarjota vieläkin parempaa laatua brändituotteeseen 

verrattuna. (Bascale, Giraud-Hérauld & Soler 2005, 1)  

 

Premium –tuotemerkkien yleistymisen taustalla on niiden kyky luoda 

asiakasuskollisuutta ja erilaistumisetua muihin vähittäiskauppoihin nähden. 

Perinteiset brändistrategiat eivät lähtökohtaisesti anna asiakkaalle syytä suosia 

vähittäiskauppaa sen tarjoaman perinteisen tai jäljittelevän private label -tuotemerkin 

takia (Kumar & Steenkamp 2007, 60).  Niiden tarjoama asiakasarvo ei ole erilaistava 

tai selvästi ylitse muiden tuotekategoriaan kuuluvien tuotteiden. Siten 

korkealaatuisten tuotemerkkien tarkoituksena on erottaa tuotteet selvästi muista 

valmistajien ja jälleenmyyjien brändeistä. 

 

Premium tuotemerkeissä erityisesti laatu on lähtökohtana. Tuotemerkit voidaan jakaa 

vielä erikseen ”premium-lite” ja ”premium-price” –tuotteisiin. Näistä ensimmäinen 

tarjoaa erinomaista laatua, halvemmalla hinnalla (Hinterhuber 2004, 766) ja 

jälkimmäinen erinomaista laatua, korkeammalla hinnalla. Premium- ja erityisesti 

premium-price –tuotteiden tarkoituksena on tuoda markkinoille paras vaihtoehto mitä 

rahalla saa. (Kumar & Steenkamp 2007, 61)   

 

2.2.4 Arvoinnovaattorit (value innovators) 
 
Arvoinnovaattorit ovat toinen uudemmista brändistrategioista. Niiden tarkoituksena on 

tarjota asiakkaalle korkeaa laatua erittäin halvoilla hinnoilla. Strategia vaatii tarkkaa 

kustannusten valvontaa jokaisen tuotteeseen liittyvän elementin kohdalla. (Kumar & 

Steenkamp 2007, 79-80) Tätä strategiaa voidaan toteuttaa joko tuotetasolla tai 

suuremmassa mittakaavassa koko vähittäiskaupan tasolla. Kumar ja Steenkamp 

(2007, 79-90) esittelevät kyseisen brändistrategian erityisesti koko liiketoiminnan 

kattavana brändistrategiana, jolloin koko liiketoiminnan kustannusrakenteen tarkan 

tarkastelun avulla saadaan aikaan kustannussäästöjä, jotka pystytään siirtämään 

edelleen tuotteiden hintoihin. Erityisesti volyymiedut ja koko arvoketjun ja logistiikan 
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synergia ovat keinoja luoda kustannusetuja koko vähittäiskaupan tasolla. Tällaista 

arvoinnovaattoribrändistrategiaa käyttävät muun muassa Saksalaiset 

vähittäiskauppaketjut Aldi ja Lidl (Kumar & Steenkamp 2007, 79-80).  

 

Asiakkaiden kannalta arvoinnovaattoristrategia tuo lisäarvoa halpojen hintojen ja 

laadukkaiden tuotteiden avulla, mutta prosessikustannusten alentamisen 

seurauksena valikoimaa ei pystytä pitämään kovinkaan monipuolisena. Lisäksi 

joissain tapauksissa asiointi saattaa jäykistyä ja liikepaikkojen keskeisestä sijainnista 

joudutaan tinkimään. (Kumar & Steenkamp 2007, 79-80; Lincoln & Thomasseen 

2008, 46). 

 

Edellä mainittu private label –tuotteiden kategorisointi perustuu Kumarin ja  

Steenkampin (2007, 44) jaotteluun. He kuitenkin huomauttavat ettei jaottelua pidä 

tulkita mustavalkoisesti. Kaupan oman tuotteen strategia voi perustua myös private 

label –tyyppien erilaisiin variaatioihin. Tyyppien välillä on myös päällekkäisyyksiä ja 

niiden piirteissä tapahtuu kehittymistä. 

 

2.3 Tarkasteltavat Ruokakeskon omat tuotemerkit 
 

Ruokakeskon omia tuotemerkkejä ovat Pirkka, Euroshopper ja K-Menu. Tässä 

luvussa esitellään tarkemmin tutkielmassa käsiteltävät Pirkka ja K-Menu –tuotemerkit. 

Tuotemerkkien esittelyn jälkeen niiden strategiset ominaispiirteet esitetään vielä 

taulukoituna. Taulukoinnin tarkoituksena on helpottaa lukijaa hahmottamaan 

asiakasarvon muodostumisen taustalla olevia tuotekohtaisia tekijöitä. 

 

2.3.1 Pirkka 
 
Ensimmäiset Pirkka tuotteet tulivat markkinoille vuonna 1986 (Lehdistötiedote 2015). 

Siitä lähtien tuotesarja on kasvanut kovaa vauhtia yksinkertaisesta tuotemerkistä 

yhdeksi suomalaisten parhaiten tunnistamaksi kaupan omaksi merkiksi 

(Taloustutkimus 2015). Sarjan tunnistettavuus on tänä päivä yli 90% suomalaisten 
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kuluttajien keskuudessa (Kesko 2015). Pirkka-sarja on myös arvostettu yhdeksi 

Suomen arvostetuimmaksi suomalaiseksi brändiksi. (Marmal 2014).  

 

Pirkka-tuoteperheeseen kuuluu tänä päivänä jopa yli 2200 tuotetta, joista noin 80 

prosenttia on elintarvikkeita. Tuotesarjaa täydennetään joka vuosi noin sadalla 

uudella tuotteella (K-ruoka 2015a). Tuotesarja jakautuu edelleen alamerkkeihin, jotka 

osaltaan rakentavat brändistä entistä monipuolisempaa kokonaisuutta. Alamerkkeihin 

kuuluvat Pirkka Luomu-, Pirkka Reilu kauppa- ja Pirkka Premium tuoteryhmät sekä 

kolesterolia alentavat Reducol-tuotteet. (Mar mal 2008)  

 

Pirkka-sarjan lanseerauksen tavoitteena on ollut tuoda markkinoille omaleimainen ja 

korkealaatuinen tuotesarja, jonka avulla pystytään erottautumaan kilpailijoista. 

Tavoitteena on ollut tarjota laadukas tuote edulliseen hintaan. Pirkka-tuotteet on 

hinnoiteltu halvemmiksi kuin vastaavat merkkituotteet ja hinta-laatu-suhde nähdään 

tuotesarjan menestystekijänä.  Edullisuuden ja korkean laadun lisäksi tuotteiden 

kotimaisuusaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Kotimainen tuote 

pyritään valitsemaan aina, jos hinta ja laatukriteerit täyttyvät. Tuotteissa onkin jo yli 

400 alkuperäismerkittyä tuotetta. (Lehdistötiedote 2015; Lehdistötiedote 2011) 

 

2.3.2 K-Menu 
 
K-Menu on Ruokakeskon uusin private label –tuotemerkki.  Se lanseerattiin keväällä 

2014, joten se on vielä kohtuullisen uusi tuotesarja markkinoilla. Tuotemerkki on 

perustettu korvaamaan osin Ruokakeskon vanhempi Euro Shopper –tuotesarja ja sen 

on suunniteltu laajentuvan lähivuosina entistä kattavammaksi tuotesarjaksi. K-menu-

tuotteita on tällä hetkellä noin 200 (K-ruoka 2015b). 

 

K-Menu tuotesarja on voimakkaasti hintalähtöinen ja sen tarkoitus on tarjota 

markkinoiden halvin vaihtoehto. Tämän lisäksi Ruokakeskon K-Menu valikoima 

keskittyy enemmän peruselintarvikkeisiin, eikä tarkoituksena ole rakentaa Pirkka 

brändille ominaisesti erilaisia alamerkkejä kohdistamaan tuotteita eri tarpeisiin, kuten 

erityisruokavalioihin tai luomutuotteisiin. (Kehittyväkauppa 2014) K-Menu tuotemerkin 
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ominaisuudet viittaavat näin enemmän peruslaatuiseen private label –tuotemerkkiin, 

kun taas Pirkka sarjassa tuodaan esiin enemmän arvoinnovaattorituotteiden ja 

jäljiteltyjen tuotteiden strategioille ominaisia piirteitä. 

 

K-Menu on asemoitu hieman laadukkaammaksi Ruokakeskon toiseen halpamerkkiin, 

Euro Shopperiin verrattuna, mutta tarkoituksena on edelleen pitää hinta selvästi 

merkkituotteita alhaisempana. (Taloussanomat 2014)  Uuden halpamerkin 

lanseerauksen takana voidaan nähdä kasvavan hintakilpailun kohdistama paine 

päivittäistavarakauppoja kohtaan. Ruokakeskon brändiportfolio kattaa monipuolisesti 

erilaisten asiakasryhmien tarpeet, mutta hintakilpailun seurauksena uuden 

peruslaatuisen private label –tuotteen lanseeraus mahdollistaa muun muassa 

halvemman hinnan mielikuvan vahvistumisen koko Ruokakeskon tasolla. Halvemman 

hinnan mielikuvan vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta Ruokakesko pystyy 

ylläpitämään järkkyvää markkinaosuuttaan. 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavat Pirkka ja K-Menu -tuotesarjat ovat Ruokakeskon 

brändiportfolioon kuuluvia private label –tuotteita, joiden asemointi voidaan nähdä 

hyvinkin erilaisena. Tuotemerkkejä erottavat muun muassa niiden erilaiset strategiat, 

tavoitteet, hinnoittelumenetelmät, tuotevalikoiman kattavuus, laatu suhteessa 

johtavaan brändiin, tuotekehitys, pakkaus- ja hyllyasettelu sekä tuotteiden asemointi 

suhteessa brändituotteisiin. Tuotteiden brändistrategiaan liittyvät ominaisuudet on 

luokiteltu rinnakkain taulukkoon 3.  
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PIRKKA	  

	  

K-‐MENU	  

STRATEGIA	   Laadullisesti	  brändituotetta	  

vastaava	  ja	  edullisempi	  

Markkinoiden	  edullisin	  

vaihtoehto	  

TAVOITTEET	   Paras	  hinnan	  ja	  laadun	  suhde	   Asiakkaalle	  halvan	  hinnan	  

vaihtoehto	  

HINNOITTELU	   Hieman	  edullisempia	  kuin	  

valmistajien	  brändituotteet	  	  

(5-‐25%)	  

Suuri	  hintaero	  valmistajien	  

brändituotteisiin	  nähden	  	  

(20-‐50%)	  

TUOTEVALIKOIMAN	  

KATTAVUUS	  

Lähes	  kaikki	  kategoriat	   Vain	  perustuotevalikoima	  

LAATU	  SUHTEESSA	  

BRÄNDITUOTTEISIIN	  

Laatu	  lähellä	  johtavien	  

valmistajien	  brändituotteita	  

Heikko	  laatu	  suhteessa	  

brändituotteisiin	  

TUOTEKEHITYS	   Huomattava	  panostus	   Vähäinen	  panostus	  

PAKKAUS-‐	  JA	  HYLLYASETTELU	   Ainutlaatuinen	  ja	  

kustannustehokas	  pakkaus,	  

hyvät	  hyllypaikat	  paikat	  lähellä	  

brändijohtajia	  

	  

Yksinkertaiset	  pakkaukset,	  

tuotteet	  huonommin	  esillä	  

ASEMOINTI	  SUHTEESSA	  

BRÄNDITUOTTEISIIN	  

Myydään	  brändituotteita	  

vastaavina,	  halvempina	  

vaihtoehtoina	  

Myydään	  edullisimpana	  tarjolla	  

olevana	  vaihtoehtona	  

	  
Taulukko	  3.	  Omien	  tuotemerkkien	  ominaisuudet	  taulukoituna	  (mukaillen	  Kumar	  &	  Steenkamp	  2007,	  45)	  
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3. ASIAKASARVO  

Tässä luvussa tarkoituksena on vastata tarkemmin toiseen alatutkimuskysymykseen. 

Ensimmäiseksi selvennetään tutkimuksessa käytettävän asiakasarvon käsitettä, 

jonka jälkeen tarkastellaan sitä, miten asiakasarvon voidaan nähdä muodostuvan. 

Asiakasarvon muodostumista kuvaava malli toimii tämän tutkielman viitekehyksen 

pohjana. Lopuksi tarkastellaan teorian käyttöönoton kannalta oleellisia tekijöitä. 

 

3.1 Tutkimuksessa käytettävä asiakasarvon määrittely 
 

Kuten aikaisemmin mainittu, asiakasarvo on käsitteenä hyvin moniulotteinen, eikä 

sille ole mitään tiettyä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tässä tutkielmassa 

asiakasarvoa käsitellään Woodruffin ja Gardialin (1996, 20) määritelmän mukaan. He 

määrittelevät asiakasarvon asiakkaiden muodostamaksi käsitykseksi siitä, mitä he 

haluavat tapahtuvan tietyissä käyttötilanteissa, tuote- tai palvelutarjoaman 

avustuksella, haluttujen päämäärien tai tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin siis 

tuotteet nähdään keinoina saavuttaa tietyt tavoitteet ja päämäärät. Tuotteet luovat 

näin arvoa niiden käytöstä aiheutuneiden seurausten avulla. Lisäksi asiakkaan 

kokema arvo muuttuu käyttötilanteiden mukaan ja kokemuksellinen arvo on näin 

riippuvaista käyttötilanteesta. Määritelmä sisältää toivotun ja toteutuneen arvon ja 

korostaa sitä, että arvo perustuu asiakkaan käsityksiin, mieltymyksiin ja arviointiin 

tuotteesta. 

  

Kyseiseen asiakasarvon määritelmään perustuen, Woodroff ja Gardial (1996) 

esittelevät kirjassaan asiakasarvon hierarkkista rakentumista kuvaavan mallin, joka 

perustuu alun perin Jonathan Gutmanin (1982, 60) artikkelissa esitettyyn keino-

tavoite-ketjuun.  Malli on alun perin tarkoitettu kuvaamaan sitä, miten asiakkaat 

luokittelevat tuotteisiin liittyvää informaatiota mielessään (Gutman 1982), mutta 

Woodrufin ja Gardialin (1996, 65) mukaan mallia voidaan muokata kuvaamaan myös 

asiakkaan kokemaa arvoa ja sen hierarkkista rakentumista. Tässä tutkielmassa 

asiakkaan muodostamaan arvon rakentumisen havainnollistamisen apuna käytetään 

Woodruffin ja Gardialin (1996, 65) esittämää mallia.	  	  
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3.2 Asiakasarvon muodostuminen 
	  
Tämän luvun tarkoituksena on vastata tutkimukselle asetettuun toiseen 

tutkimuskysymykseen, eli siihen miten asiakasarvo muodostuu. Sen ymmärtäminen, 

kuinka asiakas kokee arvon on tärkeää, jotta voidaan selvittää, mitä asiakas arvostaa 

ja edelleen miten asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin voidaan vastata parhaalla 

mahdollisella tavalla. Se millaisen prosessin kautta asiakkaan kokema arvo rakentuu, 

auttaa ymmärtämään asiakkaalle tärkeimpiä mieltymyksiä eli preferenssejä ja niiden 

merkitystä asiakkaalle valittaessa tiettyä elintarviketta. Tässä luvussa käsitellään 

asiakasarvon muodostumista keino-tavoite-ketjun avulla.  

 

3.2.1 Asiakkaan arvohierarkia  
	  

Woodruffin ja Gardialin (1996, 65) asiakasarvon muodostumista kuvaava malli kuvaa 

arvon muodostumista kolmessa eri vaiheessa, hierarkkisesti rakentuneena 

kokonaisuutena. Ensimmäinen on attribuuttitaso, joka on kaikista konkreettisin. 

Attribuuttitasolla asiakkaat oppivat ajattelemaan tuotetta eräänlaisena ominaisuuksien 

ja suorituskyvyn muodostamana kokonaisuutena. Tämä taso kuvaa arvon 

muodostumista ennen kulutustilannetta (Woodruff 1997, 142). Attribuuttitasolla 

asiakas määrittelee sen, millainen tuote on, minkälaisia ominaisuuksia se sisältää ja 

minkälaisista komponenteista se muodostuu. (Woodruff & Gardial 1996, 68). 

Attribuutteja voidaan ilmentää esimerkiksi pyytämällä asiakasta kuvailemaan tuotetta 

ominaisuuksien ja suorituskyvyn yhdistelmänä (Woodruff & Gardial 1996, 65-68). 

 

Toinen, abstraktimpi taso on seuraukset, jotka kuvaavat arvon muodostumista 

kulutustilanteessa. Hankkiessaan ja käyttäessään tuotetta, asiakas muodostaa 

toiveita ja mieltymyksiä, jotka kohdistuvat tiettyihin tuotteen attribuutteihin, perustuen 

niiden kykyyn edesauttaa kuluttajaa saavuttamaan haluttuja seurauksia. Käytön 

yhteydessä asiakas punnitsee mielessään lisäksi subjektiivisemmin sen käytöstä 

aiheutuneita positiivisia ja negatiivisia seurauksia, joiden avulla asiakas muodostaa 

mielipiteen toivotuista ja ei-toivotuista lopputuloksista. (Woodruff & Gardial 1996, 65-

68) Kulutustilanteessa muodostuneet, tuotteeseen liittyvät toiveet ja mieltymykset 

heijastuvat toteutuessaan käyttö- ja hallinta-arvona asiakkaalle (Woodruff 1997, 142). 
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Seuraukset muodostuvat lopulta tuotteen käytön ja hallinnan jälkeen syntyneinä 

kokemuksina ja tuloksina. Arvon muodostumista voidaan selventää kysymällä 

asiakkaalta esimerkiksi ”Miten käytät tätä tuotetta?” tai ”Mitä tämä tuote tekee 

sinulle?”. 

 

Kolmas ja kaikista abstraktein hierarkiataso kuvaa kulutuksen jälkeistä tilannetta. Se 

sisältää sen tavoitetason, johon asiakas pyrkii suunnitellessaan kuluttavansa tai 

kuluttaessaan tuotetta. Haluttu lopputulema muodostuu kuluttajan henkilökohtaisista 

arvoista, tavoitteista ja päämääristä. Kolmannella hierarkiatasolla kuluttajan 

muodostamista positiivisista ja negatiivisista mielikuvista syntyy haluttuja tai ei-

haluttuja seurauksia, joita käytetään myöhemmin hyväksi vertailtaessa erilaisia 

hyödykkeitä toisiinsa nähden. Asiakas arvioi kyseiset seuraukset sen perusteella, 

miten hyvin ne mahdollistavat asiakasta saavuttamaan halutut päämäärät. (Woodruff 

& Gardial 1996, 56-58) Asiakkaan arvohierarkiamalli on esitetty yksinkertaistaen 

kuviossa 3. 

 

 

 
	  

Kuva	  3.	  	  Asiakkaan	  arvohierarkiamalli	  (Woodruff	  &	  Gardial	  1996,	  65)	   
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3.2.2 Käyttö- ja hallinta-arvo 

 
Ensimmäinen arvon kokemisen ulottuvuuksista on Woodruffin & Gardialin (1996, 55) 

arvohierarkiassa syntyvä käyttö- ja hallinta-arvo. Käyttö- ja hallinta-arvo viittaa 

arvohierarkian toiseen tasoon, eli tuotteen käytön ja hallinnan seurauksena 

muodostuvaan arvokokemukseen. Se syntyy tuotteen ostamisesta, omistamisesta ja 

hallinnoinnista. Käyttö- ja hallinta-arvon syntymisen taustalla on ajatus siitä, että 

asiakas kokee arvoa silloin kun hänen käytössään on tuote, joka mahdollistaa tietyn 

päämäärän tai tavoitteen toteutumisen. Käyttöarvoa syntyy tuotteen käytön 

seurauksena ja se voi liittyä esimerkiksi esteettiseen, symboliseen tai kuluttajan 

itseilmaisuun liittyvään piirteeseen. Hallinta-arvoa syntyy puolestaan tuotteen 

hallinnoimisesta tai omistamisesta. Sitä voi syntyä esimerkiksi luksustuotteiden 

hallinnoimisesta tai muuten kuluttajalle tärkeiden tuotteiden hallinnan seurauksena, 

minkä hallinta tuottaa asiakkaalle ylpeyden tunteen. (Woodruff & Gardial 1996, 55-56) 

 

3.2.3 Käytön seuraukset 
 

Toinen arvon kokemisen ulottuvuus Woodruffin & Gardialin (1996, 56) mallissa on 

tuotteen käytön seurauksena syntyvä arvo. Sitä syntyy arvohierarkian viimeisessä 

vaiheessa, kun kuluttaja on käyttänyt tuotetta. Käytännössä kuluttajan nähdään 

tavoittelevan aina haluttuja, positiivisia seurauksia, mutta käytön seurauksena 

syntyvä arvo voi olla myös negatiivista. Positiivinen hyöty voi olla subjektiivista, kuten 

hyvä olo, makunautinto tai kylläisyys tai objektiivista kuten halpa hinta. Yhtälailla 

negatiiviset seuraukset voivat olla subjektiivisia, kuten käytön hankaluus tai 

objektiivisia, kuten kallis hinta. Kuitenkin monet tutkijat, kuten esimerkiksi Christopher 

(1996, 58) ja Kuusela ja Rintamäki (2002, 17) ovat Woodruffin ja Gardialin (1996) 

lisäksi esittäneet, että vaikka useimmiten negatiivisiksi seurauksiksi luokitellaan juuri 

taloudelliset menetykset, myös muunlaiset kustannukset täytyy nähdä tärkeänä 

osana arvon muodostumista, näitä ovat esimerkiksi psykologiset tai sosiaaliset 

kustannukset. Lopullinen asiakkaan kokema arvo muodostuu kaikkien tuotteen 

käytöstä johtuvien positiivisten ja negatiivisten seurausten erotuksena (Woodruffin & 
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Gardialin 1996, 67 Kuusela & Rintamäki 2002, 17). Sivulla 9 kuvattu kuvio 

havainnollistaa tuotteesta syntyvää arvoa positiivisten ja negatiivisten seurausten 

erotuksena. 

 

3.3 Keino-tavoite-mallin soveltaminen 
 

Asiakkaan arvon muodostumista kuvaava keino-tavoite-malli toimii hyvin tämän työn 

lähtökohtana mallintaa asiakasarvon muodostumista. Woodruffin ja Gardialin (1996, 

54-55) mukaan mallia tulkittaessa on kuitenkin tärkeää huomioida asiakkaiden 

päämäärien ja toiveiden jatkuvat muutokset sekä arvojen kontekstisidonnaisuus, sillä 

päämäärät voivat helposti muuttua ja asiakkaat voivat määritellä arvot eri tavoin eri 

kontekstissa. 

 

Jotta Woodruffin ja Gardialin (1996) esittämä arvohierarkia voidaan johtaa myös 

käytäntöön, on tiedettävä tiettyjä piirteitä koskien hierarkiamallin tulkitsemista. 

Ensimmäiseksi on tunnistettava, että kaikki arvohierarkian kolme tasoa (attribuutit, 

seuraukset ja lopputulemat eli arvot) ovat liittyneinä toisiinsa. Käytännössä tasojen 

välinen yhteys tarkoittaa sitä, että alimpien tasojen tuoteominaisuudet ja seuraukset 

ovat keinoja saavuttaa korkeamman tason halutut lopputulemat. Näin esimerkiksi 

ostamalla halpoja elintarvikkeita asiakas voi säästää rahaa ja edelleen päästä 

haluamaansa lopputulemaan eli saavuttaa asetetun taloudellisen kuluttamisen 

tavoitteensa. Toiseksi tulkittaessa mallia on huomioitava, että abstraktiuden taso 

kasvaa aina sitä enemmän, mitä korkeammille hierarkiatasoille edetään. Alhaisin 

hierarkiataso, eli tuoteattribuutit ovat kaikista konkreettisin taso, ja ylin eli tavoiteltu 

lopputila on subjektiivisin. Tämä monimutkaistaa arvon käsittelyn prosessia ja asettaa 

myös tutkijalle haasteita ymmärtää asiakkaiden tavoittelemaa arvoa. (Woodruff & 

Gardial 1996, 71-72) Näiden tekijöiden lisäksi Woodruff (1997, 142) muistuttaa, että 

hierarkiamallia voidaan tarkastella myös ylhäältä alaspäin. Silloin arvohierarkian 

lähtökohtana ovat päämäärät tai tavoitteet, jotka määrittelevät halutut seuraukset ja 

tuoteattribuutit. Esimerkiksi asiakkaan tavoitteena voi olla terveys, joka määrittelee 

seurauksena hyvän olon sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen. Näin 
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attribuuteiksi määrittyvät sellaiset tuoteominaisuudet, jotka edesauttavat tavoitellun 

arvon saavuttamista. 
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4. HAASTATTELUTUTKIMUS 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tarkemmin tehty tutkimus. Luvussa käydään 

läpi se, miten tuotemerkkien tuottamaa asiakasarvoa lähdetään selvittämään ja 

esitellään saadut tutkimustulokset. Luku lähtee liikkeelle tutkimuksen tavoitteen 

määrittelystä, jonka jälkeen käydään läpi kohderyhmä ja taustamuuttujat sekä 

aineistonkeruutapa ja analysointi.  

 

4.1 Tutkimuksen tavoite 
 

Empiirisen osuuden tarkoituksena vastata tutkimuksen pääkysymykseen, eli selvittää, 

minkälaista asiakasarvoa Ruokakeskon omat tuotemerkit tuottavat asiakkaille. 

Tavoitteena on selvittää teorialähtöisesti asiakasarvon muodostumista Ruokakeskon 

Pirkka ja K-Menu –tuotesarjojen ympärille  Woodruffin ja Gardialin (1996) esittelemän 

keino-tavoite-ketjun avulla ja tämän jälkeen rakentaa yhteenveto niistä tekijöistä, 

joiden huomattiin tuottavan asiakkaalle erityisesti arvoa. 

 

Aluksi haastatteluiden avulla kerätyt Pirkka ja K-Menu tuotesarjoihin liittyvät 

kuluttajien mielipiteet ja kokemukset selvitetään ja esiin nousseet kuluttajille tärkeät 

arvotekijät kootaan yhteen. Tämän jälkeen tutkimustulokset kootaan 

arvohierarkiataulukkoon, jossa eritellään arvoattribuutit, seuraukset ja kuluttajien 

tavoittelemat lopputilat tuotemerkkikohtaisesti. Lopuksi arvoattribuuttien, seurausten 

ja tavoiteltujen lopputilojen väliset suhteet havainnollistetaan tuotemerkkikohtaisesti 

hierarkiakarttojen avulla. Tutkimus selvittää yksittäisen kuluttajien näkökulmasta 

asiakasarvon muodostumista ja sitä, miten he kokevat, että Pirkka ja K-Menu–

tuotesarjat onnistuvat tuottamaan arvoa. Siten on huomioitava, että kokemuksien 

tutkiminen tehtyjen tapaustutkimusten avulla ei vielä tuota yleistettäviä 

tutkimustuloksia tutkimuskohteestaan, vaan tulokset liittyvät yksittäisiin, tutkimukseen 

osallistuvien kokemuksiin. 

 

4.2 Kohderyhmä 
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Tutkimusaineisto koostuu kolmesta haastattelusta, jotka on tehty marraskuussa 2015. 

Tutkimus kohdistuu suomalaisiin päivittäistavarakaupassa asioiviin nuoriin. 

Haastateltaviksi on valittu nuoria, joilla on kokemusta Pirkka ja K-Menu –sarjan 

tuotteista. Ensimmäinen haastatelluista (A) on yksityistaloudessa elävä 22 vuotias 

päätoiminen opiskelija, toinen (B) on 23 vuotias yksityistaloudessa elävä työssäkäyvä 

opiskelija ja kolmas (C) yhteistaloudessa elävä 25 vuotias työssäkäyvä. Kaikki 

haastateltavat ovat naisia. Haastateltavat A ja B kertoivat käyttävänsä kyseisiä 

kaupan omia tuotteita usein tai melko usein ja haastateltava C satunnaisesti. Pirkka-

tuotesarja oli kaikille hyvin tuttu, mutta K-Menu tuotesarja oli kuitenkin vielä kaikille 

haastateltaville suhteellisen uusi tuotesarja, sillä sen ollut markkinoilla vasta vuodesta 

2014. 

 

4.3 Aineiston keruu ja analysointi 
 

Tutkimus on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja haastattelut on 

nauhoitettu haastateltavien luvalla. Tutkimusaineisto on kerätty kolmen 

yksilöhaastattelun avulla. Haastateltavien valinta perustui ikään (kohteena nuoret 20-

30 vuotiaat) sekä siihen, että haastateltavilla oli kokemusta Pirkka ja K-Menu –

tuotesarjoista.  

 

Teemahaastattelulle ominaisesti, haastattelua varten ei rakennettu tarkkoja 

kysymyksiä, vaan kysymykset on johdettu asiakasarvoon liittyvästä teoriasta (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 66-67). Tutkimuksessa esitetyt suuntaa antavat kysymykset on 

rakennettu tukemaan haastattelun kulkua ja teemassa pysymistä. Haastattelurunko 

löytyy tutkimuksen liitteistä (Liite 5). Haastateltaville on annettu vapaus vastata 

esitettyihin kysymyksiin ilman vastausvaihtoehtoja ja haastattelu on pyritty pitämään 

mahdollisimman vapaamuotoisena, jotta haastateltavan on ollut helpompi muodostaa 

haastattelutilanteen aikana omia mielipiteitä. Haastateltaville annettiin ennen 

haastattelun alkua näkyville Pirkan ja K-Menun tuotteita. Tarkoituksena oli herätellä 

ajatuksia ennen haastattelun aloittamista. Tulosteet haastateltaville annetuista 

tuotekuvista löytyvät työn lopussa olevista liitteistä. (Liite 6 ja liite 7) 
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Aineiston analysoinnin tukena on käytetty haastattelun nauhoituksia ja 

haastatteluiden aikana tehtyjä muistiinpanoja. Tämän jälkeen koottu tutkimusaineisto 

on jäsennelty aineistolähtöisesti teemoihin, joiden avulla arvoa tuottavat komponentit 

on pystytty havainnollistamaan ja lopulta analysoimaan. Tutkimusaineisto on 

analysoitu laadullisin menetelmin ja analysoitaessa haastateltavien tulkinnat ja 

merkityksenannot on pyritty ottamaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

4.4 Tutkimustulokset 
	  
Haastattelutuloksista koottujen arvohierarkiataulukoiden avulla (liite 1 ja liite 2) Pirkka- 

ja K-Menu-sarjojen tuottama asiakasarvo saatiin havainnollistettua keino-tavoite –

tyyppisesti. Attribuutit kuvaavat kaikkia niitä tuoteominaisuuksiin liittyviä tekijöitä, joita 

haastateltavat ovat käyttäneet haastattelussa kuvaamaan kaupan omaa 

tuotemerkkiä. Attribuuttitason tekijät voivat olla fyysisiä tai aineettomia 

tuoteominaisuuksia. Pirkka –tuotesarjan osalta attribuuttitason muuttujia tunnistettiin 

24 kappaletta, K-Menu –tuotesarjasta 15. Tuotteiden käytön seuraukset luokiteltiin 

molempien osalta kymmeneen positiiviseen ja viiteen negatiiviseen haastatteluiden 

perusteella tunnistettuun tekijään. Myös tuotteiden käytön seurausten kautta 

tavoitellut lopputilat eli arvot saatiin jaoteltua haastatteluiden perusteella viiteen eri 

kategoriaan.  

 

Asiakasarvon hierarkkisen jaottelun jälkeen havaitut attribuuttien, seurausten ja 

tavoiteltujen lopputilojen väliset yhteydet on kuvattu taulukossa 5. Asiakasarvon 

rakentumista voi tulkita ylhäältä alas tai teoreettisen viitekehyksen mukaisesti alhaalta 

ylös rakentuvana arvona. Näin joko tuoteominaisuudet määrittelevät 

käyttöseuraamukset, jotka johtavat saavutettuun arvoon, tai haluttu lopputila 

määrittelee käytön seuraukset sekä tuoteominaisuudet, joita tuotteen tai kyseisen 

kaupan oman merkin halutaan sisältävän. Ensimmäisessä tapauksessa kuluttajan 

tavoittelema lopputila määrittelee käytön seuraamukset ja jälkimmäisessä kuluttaja 

tavoittelee haluttua lopputilaa valitsemalla tiettyjä attribuutteja sisältäviä  tuotteita. 

Tutkimustulokset esitetään selvyyden vuoksi lopputuloksista eli tavoitelluista arvoista 

lähtien kohti seurauksia ja attribuutteja.  
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4.4.1 Hyvä terveys 
	  
Haastatteluiden perusteella yhdeksi merkittäväksi arvoksi tunnistettiin hyvä terveys. 

Sen positiiviseksi seuraukseksi saatiin ”puhtaan ja tuoreen ruoan tuottama nautinto”. 

Hyvä terveys tunnistettiin kaikkien haastateltavien osalta tärkeäksi. ”puhtaan ja 

tuoreen ruoan tuottama nautinto” –seurauksen toteutuminen nähtiin täyttyvän 

sellaisen merkin kohdalla, joka tarjoaa terveellisiä ja tuoreita elintarvikkeita. Tällaiset 

mielipiteet assosioituivat yksinomaan Pirkkaan ja erityisesti haastateltavien A ja B -

osalta. Haastateltavat A ja B kuvasivat Pirkkaa seuraavanlaisesti: 

 

A: ”…mul tulee Pirkasta sellanen mielikuva et se on tuoreempi, Pirkalta löytyy 

salaatteja ja tomaatteja ja muita tuoreita [elintarvikkeita]” 

 

B: ”…et sit Pirkasta sä oikeesti saat ne kevyttuotteet, tuoretta lohta ja sun ei tarvii 

ostaa sitä marinoitua kanaa, kun vaihtoehtona on myös ne puhtaat marinoimattomat” 

 

K-Menun osalta havaittiin vain negatiivisia seurauksia. Haastattelussa ilmeni, että K-

Menun tylsä/ ei houkutteleva pakkaus sekä vähäinen tuoretuotteiden määrä loi 

mielikuvan tuotesarjasta, joka ei tarjoa riittävän täysipainoista ravintoa, mikä näin 

ollen myös estää asiakkaita saavuttamasta tavoiteltua arvoa. Haastateltavat kuvailivat 

K-menua seuraavanlaisesti: 

 

A: ”Mul tulee Koosta [K-Menusta] mieleen sellanen jenkkimerkki… hirveen sellanen 

massa pelkistetty merkki, missä ehkä ravintoarvot ei oo niin kohdallaan […] ne 

näyttääkin ihan sellasilta et ne sisältää jotain, mikä pitää ne pitkään hengissä. Mä en 

oo muistaakseni myöskään törmänny Koon [K-Menun] niinku mihinkään tuoreisiin 

tuotteisiin” 

 

B: ”… mul on sellanen mielikuva et se [K-Menu] ei oo sellasta puhdasta vaan et se on 

sellasta vähän niinku käsiteltyy. K-Menusta mul tulee mieleen vaan sellanen vähän 

epäterveellisempi. […] K-Menuta mä luulen et ei löydy tuoreita, esimerkiks 

vihannekset ja salaatit ja kaikki tälläset ni ei kyl löydy K-Menulta” 
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C: ”…jotenki toi K-Menun pakkaus on niinku tosi halpamerkkimäinen ja sellanen et 

tulee mieleen et niissä on pakko olla jotain ylimäärästä” 

 

4.4.2 Taloudellisuus 

	  
Taloudellisuuteen johtavana positiivisena seurauksena nähtiin olevan ”rahansäästö”. 

Rahansäästöön johtavat attribuutit tunnistettiin olevan tuotteiden hyvä hinta-laatu-

suhde sekä edullisuus. Molemmat muuttujat tunnistettiin kaikkien haastateltavien 

osalta Pirkka merkin kohdalla, kuitenkin K-Menu tuotesarjassa vain tuotteiden 

edullisuus tunnistettiin edesauttavan tavoitellun arvon saavuttamista. 

 

A: ”…et just K-Menussa ja vastaavissa ni hinta on ehkä just yks tärkee syy [minkä 

takia haastateltava ostaa tuotteita].” 

 

B: ”Pirkasta mulla on hyvä mielikuva, siinä on niinku laatu ja hinta kohdallaan” 

 

C: ”No siis se [Pirkka] on periaatteessa sellanen edullinen, mutta kuitenki hyvä 

halppismerkki” 

 

Rahansäästön negatiivia seurauksia tunnistettiin vain K-Menun osalta, jossa todella 

halpojen tuotteiden nähtiin luovan mielikuvaa heikosta laadusta. Halvan hinnan 

nähtiin aiheuttavan myös mielikuvaa tuotteiden epäterveellisyydestä ja aiheuttavan 

siten epäluottamusta tuotesarjaa kohtaan.  

 

B: ”K-Menu on just sellanen tosi halpatuote, et siltä saa vaan esim. valkosta leipää 

vaan tai jos on lihaa niin se on jossain marinadissa lilluu” 

 

A: ”…en oo ostanu K-Menun jauhelihoja vaikka oon niitä nähny, …mä en tiedä 

johtuukse tosta kuvasta, ku toi on niin… toi [K-Menun] logo on niin tollanen halpa ja 

ehkä jotenki huonolaatunen.” 
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4.4.3 Hyvä mieli / elämän laatu 
	  
Hyvään mieleen ja elämän laatuun vaikuttavat positiiviset seuraukset voidaan 

haastattelujen perusteella luokitella kuuluviksi neljään mahdollistavaan seuraukseen: 

”puhtaan ja tuoreen ruoan tuottama nautinto”, ”mielihyvä” sekä ”hyvä omatunto” ja 

”tietoisuus ruoan alkuperästä sekä turvallisuudesta”. Puhtaan ja tuoreen ruoan 

tuottama nautinto käsittää puhtaat ja tuoreet tuotteet sekä terveelliset 

tuotevaihtoehdot.  

 

Haastateltavat mainitsivat kaikki tavoiteltuun hyvään mieleen ja elämänlaatuun 

vaikuttavat tekijät Pirkka-sarjan kohdalla. K-Menu-sarjasta tunnistettiin hyvään omaan 

tuntoon vaikuttava kaupan oman tuotteen valitseminen. Puhtaan ja tuoreen ruoan 

merkitys Pirkka-tuotesarjan kohdalla nousi kaikkien haastateltavien haastatteluissa 

esille. Erityisesti haastateltavat B ja C nostivat ruoan puhtauden ja tuoreuden esille 

yhtenä tärkeimpänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Haastateltavat kuvailevat 

muuttujia seuraavanlaisesti: 

 

B: ”Kyl mä Pirkkaa ostan just usein sen takia, et sieltä löytyy myös niitä sellasia 

tuoreita ja terveellisiä vaihtoehtoja…”  

 

C: ”…kyl mulle tulee Pirkasta mieleen et se on tuoreempi, mikä parantaa sen 

mielikuvaa” 

 

Mielihyvää nähtiin edesauttavan maukkaat ja herkulliset elintarvikkeet, monipuolinen 

tuotevalikoima sekä miellyttävä ja houkutteleva pakkaus. Mielihyvään luokitellut tekijät 

tunnistettiin vain Pirkan kohdalla. Haastateltavat kuvailivat elintarvikkeita ja 

valikoimaa seuraavanlaisesti: 

 

A: ”En oo kyllä koskaan ostanu mitään pahaa Pirkalta, et kyl se maku on mulle 

tärkeetä” 

 

A: ”…et silt [Pirkalta] löytyy kyl ne perus elintarvikkeet, mut löytyy kans niinkun 

vaihtoehtoja” 
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B: ”Kyl Pirkan pakkaukset on mun mielestä ihan houkuttelevii ja ne käyttää niissä 

pakkauksissa just kuvia ja sellasii et ne pakkaukset ei oo ihan vaan yksvärisiä” 

 

C: ”…et en mä välttämättä haluu ostaa sitä tuotetta jos ne nyt näyttää ihan hirveeltä. 

Et musta Pirkan pakkaus ei oo ehkä niin halpamainen” 

 

Hyvä omatunto koostuu puolestaan kaupan oman tuotteen valitsemisesta, ostettujen 

tuotteiden kotimaisuudesta sekä ostetuista reilun kaupan tuotteesta. Hyvään 

omatuntoon luokiteltujen tekijöiden merkitys havaittiin hieman erilaiseksi. Kaupan 

oman tuotteen valitseminen ja reilun kaupan tuotteen ostaminen tulkittiin tuovan 

lisäarvoa asiakkaalle. Kotimaisuus nähtiin puolestaan haastateltavien kohdalla osin 

jopa erittäin tärkeäksi tai välttämättömäksi attribuutiksi. Pirkka-tuotemerkin osalta 

kaikki hyvään omatuntoon vaikuttavat tekijät tunnistettiin. K-Menun osalta tunnistettiin 

vain kaupan oman merkin ostamisesta syntyvä hyvä omatunto. Haastateltavien A ja 

C haastatteluissa myös luomutuotteet nousivat esille, mutta kyseiset tuotteet kuuluvat 

tarkasteltavan brändin ulkopuolelle. 

 

A: ”…jotenki mul tulee sellanen olo, että kertakun käy siellä kaupassa, niin tekee mieli 

ostaa sitä niiden omaa tuotetta eikä vaan niitä [kaupan muita tuotteita] tiiätsä” 

 

A: ”Se on kyllä aina plussaa jos ne tuotteet liittyy jotenkin hyvään, et just niinku esim. 

reilunkaupan tuotteet tai luomutuotteet” 

 

C: ”Varmaan just yks tärkeimpiä kriteereitä [ostaessa elintarvikkeita] on, että tuotteet 

tulis läheltä ja olis kotimaisia, niinku mahdollisuuksien mukaan… et just Pirkallahan 

on niitä ainakin” 

 

K-Menu –tuotesarjasta tunnistettiin lisäksi yksi elämänlaatuun ja hyvään mieleen 

vaikuttava negatiivinen seuraus. Haastattelussa nousi haastateltavan A osalta esiin 

se, että tuotteet ovat piilossa. Tämä nähtiin turhauttavana ja vaikuttavan negatiivisesti 

muun muassa ostosten tekoon kuluvaan aikaan.   
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A: ”jotenki nää on silleen piilossa must tuntuu niinku kaupoissa, et näitä on välillä 

vaikee edes löytää, vaikka ehkä haluis käyttääkki” 

4.4.4 Nopea ostoprosessi 
	  
Nopeaan ostoprosessiin johtavana positiivisena seurauksena tunnistettiin ”helppous” 

ja ”ajan säästö”. Ensimmäisen seurauksen mahdollistava tuoteominaisuus on  

tuotteiden hyvä saatavuus ja tuotetietojen selvyys. Hyvällä saatavuudella  viitataan 

siihen, että asiakas löytää haluamansa tuotteen helposti ja nopeasti sekä siihen, että 

tuotteiden saatavuus ei rajoitu vain tiettyyn kauppaan tai alueeseen. Ajan 

säästämiseen liittyvä ominaisuus on varma valinta. Sillä viitataan asiakkaalle tuttuun 

tuotteeseen, jonka seuraustentuottokyky jo tunnetaan. Kaikki helppouteen ja ajan 

säästöön liittyvät attribuutit tunnistettiin Pirkan osalta, K-Menun osalta tunnistettiin 

helppouteen vaikuttava tuotetietojen selvyys. Yhtäkään negatiivista seurausta ei 

tunnistettu 

 

A: ”…kyl Pirkkaa saa just vähän niinku kaikkialta.” 

 

A: ”…musta noi pakkaukset aika selkeitä molemmissa, et näkee just tiedot...” 

 

B: ”…Pirkalla on ehkä sellanen vakiintunu mielikuva mun mielessä, et ku se on jo 

valmiiks halpaa ja mä tiedän et se on hyvää, ni helposti sit sen siitä valitsee” 

 

4.4.5 Luottamus ja varmuus tuotemerkkiä kohtaan 
	  
Seuraukset jotka parantavat luottamusta ja varmuutta tuotesarjaa kohtaan ovat 

”tietoisuus ruoan alkuperästä” ja ”luotettavuus”. Tietoisuutta ruuan alkuperästä nähtiin 

edesauttavan tuotteen kotimaisuus. Luonnollisesti sitä paransivat myös, jos 

tuotesarja/tuote on tuttu tai jos tuotetiedot ovat helposti nähtävissä. Luotettavuutta 

parantavat jos tuotesarja/tuote on asiakkaalle tuttu, tuotteiden laatu koetaan 

tasaiseksi, tuotteet ovat kotimaisia tai jos tuote on mainostettu. Kaikki edellä luetellut 

positiiviset seuraukset tunnistettiin Pirkka-tuotesarjassa, K-Menun osalta tietoisuutta 

ruoan alkuperästä vahvisti tuotetietojen näkyvyys ja luotettavuutta hyvän peruslaadun 

mielikuva, tasainen laatu sekä tuotetietojen nähtävyys. 
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A: ”Pirkkaa mainostetaan mun mielestä edelleen paljon enemmän kun K-Menuuta” 

 

A: ”Mä tykkään siitä et näkee heti siitä etiketistä et mitä se on, mitä siinä on… ja että 

sen pakkauksen läpi näkee, jos vaan mahdollista. […] musta noi pakkaukset aika 

selkeitä molemmissa, et näkee just tiedot, mut toi K-Menun pakkaus on aika 

peittävä.”	  

 

C: ”No varmaan toi kotimaisuus ja se että se tulee läheltä vois olla sellasii tärkeitä et 

miks valitsee just Pirkkaa… et noi tuo just sellasen kunnollisen kuvan siitä.” 

 

B: ”…en oo kyllä koskaan saanut mitään huonoa Pirkalta tai Menuulta.” 

 

Negatiivisia seurauksia tunnistettiin niin Pirkan kuin K-Menunkin osalta. Pirkan 

negatiiviset seuraukset liittyivät tuotteiden epätasaiseen laatuun. Haastateltavat A ja 

C mainitsivat, että laatu saattaa vaihdella joidenkin tuotteiden kohdalla. Lisäksi C 

mainitsi, että Pirkka-tuotteiden kokeilualttius on muiden halpamerkkien lailla hieman 

korkeampi, kuin laadukkaammilla brändituotteilla. Kuitenkin haastateltavien yleinen 

mielipide oli, että tuotteiden kokeilualttius oli K-Menu sarjan kohdalla selvästi 

korkeampi kuin Pirkan kohdalla. K-Menu sarjan luottamuksen ja varmuuden osalta 

negatiiviset seuraukset liittyivät heikon laadun mielikuvaan, epävarmuuteen 

tuotesarjaa kohtaan sekä pettymykseen toteutumattomuuteen tuotesarjan kohdalla. 

Haastateltavat mainitsivat muun muassa seuraavia tekijöitä: 

 

A: ”…ku K-Menussa ei taida olla tollasii merkkei, [puhuttu luomu ja reilunkaupan 

merkeistä] ni jotenki se et ei oikeen tiiä et mistä ne on peräsin” 

 

A: ”Pirkassa en ehkä ostais esim karkkeja. Ne ei musta oo ollu kauheen hyviä.” 

 

C: ”[Laatu] ei oo mun mielestä tasasta että kumminki mun mielestä Pirkassaki on 

kuitenki joitain sellasia tuotteita mitä en välttämättä ostais sit niinku Pirkka-tuotteena” 

 

C: ”…en lähtis kokeilemaan K-Menuta ihan huoletta”  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkielmassa tarkoituksena oli tarkastella sitä, minkälaista asiakasarvoa 

Ruokakeskon Pirkka ja K-menu –tuotemerkit tuottavat asiakkaille. Ensimmäisenä 

alatutkimusongelmana selvitettiin, mitä private label –tuotteella tarkoitetaan. Private 

label –tuotteiden tarkastelun avulla saatiin käsitys siitä, miten kaupan omien 

tuotteiden merkitys on kasvanut tähän päivään mennessä. Lisäksi havainnollistettiin 

niiden kehityksen seurauksena syntyneitä private label –tuotteiden strategisia 

asemointivaihtoehtoja. Näiden asemointivaihtoehtojen esittelyn jälkeen 

tarkasteltavista Pirkka ja K-menu –tuotesarjoista luotiin niiden ominaispiirteiden 

mukaisesti taulukko (taulukko 3, sivu 19), jossa havainnollistettiin tuotemerkkien 

tunnistettavat ominaisuudet. Kyseiset tuotemerkkien ominaisuudet toimivat pohjana 

tuotemerkkien rakentamalle asiakasarvolle. 

 

Omien tuotemerkkien tarkastelun jälkeen vastattiin tutkielman toiseen 

alakysymykseen, eli tarkennettiin tutkielmassa käytettävän asiakasarvon käsitettä ja 

sitä miten asiakasarvon voidaan nähdä muodostuvan. Asiakasarvon rakentumista 

kuvattiin Woodruffin ja Gardialin (1996) kuvaaman mallin avulla, jossa asiakkaan 

kokeman arvon nähtiin muodostuvan alun perin Jonathan Gutmanin (1982) 

esittelemän keino-tavoite-ketjun avulla. Asiakasarvo nähdään siis syntyvän 

hierarkkisesti, niin että tuotteen ominaisuudet mahdollistavat tietyt käyttöseuraukset, 

joiden avulla pyritään saavuttamaan tietty lopputulema eli arvo. Asiakkaan kokema 

lopullinen arvo muodostuu asiakkaalle koituvien hyötyjen ja kustannusten summana.  

 

Tutkielman empiirisessä osuudessa toteutettiin kvalitatiivinen kuluttajahaastattelu, 

mikä yhdistettiin asiakasarvon rakentumisen teoriaan. Empiirisen osuuden 

tarkoituksena oli vastata tutkimuksen päätutkimuskysymykseen, eli selvittää 

minkälaista asiakasarvoa Ruokakeskon Pirkka ja K-menu -tuotemerkit luovat 

asiakkaille. Tässä käytettiin hyväksi teemahaastatteluita, jotka toteutettiin kolmelle 

henkilölle yksilöhaastatteluina. Haastatteluiden tulosten perusteella koettu 

asiakasarvo havainnollistettiin keino-tavoite-malli tyyppisesti attribuuttien, seurausten 

ja lopputulemien yhdistelmänä. Haastatteluiden avulla Pirkan osalta tunnistettiin 24 

arvoattribuuttia, 10 positiivista ja 5 negatiivista seurausta sekä 5 lopputulemaa eli 
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tavoiteltua arvoa. K-Menun osalta arvoattribuutteja löytyi 15, positiivisia seurauksia 10 

ja negatiivisia 5 sekä 5 tavoiteltua lopputulemaa. Näiden tulosten perusteella 

tuotemerkeille rakennettiin arvohierarkiataulukot (liitteet 1 ja 2) havainnollistamaan 

lopputuloksia. Lopulta tulokset koottiin hierarkiakarttoihin (liitteet 3 ja 4), joiden avulla 

pystyttiin havainnollistamaan tutkimuksen avulla löydetyt, asiakasarvon syntymistä 

kuvaavat ketjut ja niiden väliset yhteydet sekä syntynyt asiakasarvo.  

 

Haastatteluiden lopputuloksena ilmeni, että tarkastelujen private label –tuotesarjojen 

luoma asiakasarvo perustuu viiteen eri arvotekijään, jotka ovat: hyvä terveys, 

taloudellisuus, nopea ostoprosessi, elämänlaatu ja hyvä mieli sekä luottamus ja 

varmuus tuotemerkkiä kohtaan. Kokonaisuudessaan asiakasarvoa luovia tekijöitä 

löydettiin haastatteluaineiston perusteella kiitettävästi. Näiden arvotekijöiden lisäksi 

havaittiin, että asiakkaiden kokemaan arvoon negatiivisesti vaikuttavia 

arvokomponentteja löydettiin erityisen paljon Ruokakeskon K-Menu –tuotemerkin 

osalta. Pirkan osalta niitä löydettiin vain hyvin vähän. Havaintoa voidaan pitää osittain 

odotettuna, sillä tuotemerkki ei ole ollut markkinoilla kovin pitkään ja odotetusti 

perinteistä private label -strategiaa noudattavan tuotemerkin kyky tuottaa asiakkaalle 

arvoa ei ole niin monipuolinen kuin Pirkan, jonka brändistrategia käsittää monien eri 

strategiatyyppien piirteitä. Tutkimustulosten perusteella huomionarvoista on kuitenkin 

se, että K-Menun negatiiviset seuraukset vähentävät huomattavasti asiakkaiden 

kokemaa arvoa, mikä puolestaan vähentää tuotemerkin kykyä tuottaa arvoa 

Ruokakeskolle. Tehdyn tutkimuksen perusteella mitään täsmällisiä toimenpiteitä K-

Menun tuottaman asiakasarvon kasvattamiseksi ei voida luotettavasti esittää, mutta 

jatkotutkimuksen kannalta huomionarvoista on, että yhdeksi merkittäväksi 

asiakasarvoa alentavaksi tekijäksi tunnistettiin haastatteluissa tuotemerkkiin liittyvä 

epätietoisuus ja sen tuntemattomuus. Tuotemerkin tuntemattomuus aiheutti 

epävarmuutta ja epäluotettavuutta tuotemerkkiä kohtaan monessa eri tapauksessa. 

Siten voidaan esittää, että mahdolliset panostukset K-Menun markkinointiin ja sen 

tunnettavuuden kasvattamiseen, voisivat mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti myös 

moneen tuotemerkin asiakasarvoa vähentävään tekijään.  
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5.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin teemahaastatteluna, sillä kuten 

myös Woodruff ja Gardial (1996, 204) kirjassaan esittävät, laadulliset menetelmät 

ovat lähtökohta, kun pyritään ymmärtämään asiakkaiden kokemaa arvoa tarpeeksi 

syvällisesti. Vasta tämän ymmärryksen saavuttamisen jälkeen asiakasarvosta 

vedettävät johtopäätökset tarjoavat luotettavia vastauksia. Näin myös tämän 

tutkimuksen haastattelumenetelmän valinta perustui siihen, miten asiakkaiden 

kokema arvo saataisiin havainnoitua niin, että myös haastateltavien merkityksenannot 

ja tulkinnat pystyttäisiin ottamaan tutkimuksessa huomioon.   

Tehty tutkimus ei kuitenkaan ole yleistettävissä koskemaan koko tutkimuksen 

kohderyhmää, sillä tutkielman tarkoituksena on selvittää private label –tuotteiden 

tuottamaa asiakasarvoa vain toteutettujen tapaustutkimusesimerkkien avulla. Jotta 

pystyttäisiin luomaan mahdollisimman kattava ymmärrys asiakkaiden kokemasta 

arvosta, tutkimusta olisi mielekästä laajentaa koskemaan suurempaa kohderyhmää. 

Haastateltavien määrän lisääminen parantaisi myös tutkimuksen luotettavuutta ja 

mahdollistaisi niiden tekijöiden selvittämisen, jotka vaikuttavat eniten asiakkaan 

ostopäätökseen. Lisäksi kuluttajan kokemien hyötyjen ja kustannusten arviointi on 

haastavaa niiden subjetiivisen luonteen takia. Siten tutkimuksen kokonaisuuden 

kannalta on tiedostettava, että asiakasarvo riippuu tutkittavan arvomaailmasta ja 

arvostuksista, ja että syntyneen asiakasarvon tulkitseminen on riippuvaista myös 

tutkijan tulkinnasta (Perttula 2006, 140-144). 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaista asiakasarvoa kaupan omat 

tuotemerkit tuottavat asiakkaalle. Jatkotutkimusten kannalta tutkimuksen voisi 

toteuttaa vielä suuremmalla otannalla niin, että saataisiin vielä tarkempaa tietoa 

muodostuvasta asiakasarvosta tuotemerkkikohtaisesti. Jatkotutkimusta voisi 

täydentää myös tutkimalla tarkemmin sitä, kuinka merkittävinä kuluttajat pitävät 

löydettyjä asiakasarvoa rakentavia tekijöitä tai miten Pirkka ja K-Menu-tuotesarjat 

vastaavat kuluttajien tarpeisiin, toiveisiin ja arvostuksiin. Näin erilaiset lähestymistavat 

tutkimuskysymyksen ympärillä tukisivat tehtyä tutkimusta ja sen luotettavuutta. 

Ideaalitapauksessa tutkimus voisi tarjota uudenlaista asiakkaisiin liittyvää tietoa, jota 
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voitaisiin hyödyntää entistä houkuttelevimpien private label –tuotemerkkien 

kehittämisessä. 
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Liite 1. Pirkka arvohierarkiataulukko 
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LIITE 2. K-Menu arvohierarkiataulukko 
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LIITE 3. Pirkka hierarkiakartta 
 

 
 
 
 



	  
	  
	  

	  
	  
	  

48	  

 
LIITE 4. K-Menu hierarkiakartta 
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LIITE 5. Teemahaastattelurunko 

 
 
 
 
 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO	  
	  
	  

1. HAASTATELTAVAN	  TAUSTA	  
-‐ Nimi	  
-‐ Ikä	  
-‐ Sukupuoli	  
-‐ Työtön/työllinen	  
-‐ Oma/	  yhteinen	  talous	  

	  
2. KOKEMUS	  KAUPAN	  OMISTA	  TUOTTEISTA	  

	  
-‐ Miten	  tuttu	  Pirkka/	  K-‐Menu-‐tuotesarja	  on?	  	  
-‐ Tuotesarjan/	  tuotteiden	  kuvailu	  (ominaisuuksien/suorituskyvyn	  yhdistelmänä)	  
-‐ Mikä	  on	  haastateltavan	  kokemus	  Pirkasta/	  K-‐Menusta?	  

	  
3. KÄYTTÖ	  

-‐ Minkälaisissa	  tilanteissa	  käytät	  Pirkan/K-‐menun	  tuotteita?	  
	  

4. OMINAISUUDET	  
-‐ Mitä	  ominaisuuksia	  pidät	  välttämättöminä	  ostaessasi	  elintarvikkeita?	  
-‐ Näetkö	  että	  Pirkka/	  K-‐Menu	  tarjoavat	  näitä	  ominaisuuksia?	  
-‐ Näetkö	  että	  kaupan	  omat	  merkit	  tarjoavat	  joitain	  kuvailemiasi	  ominaisuuksia	  

enemmän/vähemmän	  kuin	  muut	  kaupan	  tuotteet?	  
	  

5. VERTAILU	  
-‐ Jos	  vertaat	  tuotemerkkejä	  toisiinsa,	  millaisia	  eroja	  koet	  tuotemerkkien	  välillä	  

olevan?	  (fyysisiä,	  aineettomia?)	  
-‐ Millä	  sanoilla	  kuvailisit	  tuotesarjoja?	  (ensimmäiseksi	  mieleen	  tulevia	  asioita)	  	  
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LIITE 6. Haastateltaville annettu kuva-aineisto: Pirkka 
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LIITE 7. Haastateltaville annettu kuva-aineisto: K-Menu 
 
 

 


