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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia M.E.C-brändin tunnettuutta ja brändi-identi-
teettiä. M.E.C-brändin alla myydään ja markkinoidaan koulu-, toimisto- ja askartelutarvik-
keita. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen M.E.C.-brändin tunnettuuden taso 
on, millainen sen brändi-identiteetti on ja vastaako brändin tavoitemielikuva kuluttajien 
brändimielikuvaa, mistä kuluttajat ovat ostaneet tuoteryhmien tuotteita, joissa se on edus-
tettuna, ja mistä kuluttajat pitävät tai eivät pidä M.E.C-tuotteiden ulkoasussa. Tutkimustu-
losten perusteella luotiin johtopäätökset siitä, onko brändiä järkevää lähteä kehittämään ja 
uudistamaan, vai tulisiko se lopettaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen 
monialakonserni Berner Oy. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta pääteemasta: brändistä ja brändin 
rakentamisesta. Opinnäytetyössä käsiteltäviä aihealueita ovat brändi, brändi-identiteetti, 
brändin tunnettuus ja siihen vaikuttavat tekijät, brändin rakentamiseen liittyvät analyysit ja 
positiointi. 

Opinnäytetyötä varten toteutettiin kaksi erillistä kyselytutkimusta. Kyselytutkimukset toteu-
tettiin toimeksiantajan yhteistyökumppanin Oppobot Oy:n konseptitestaustyökalulla. Kysely-
tutkimuksia tuotettiin kaksi, jotta niillä pystyttiin tavoittamaan oikea kohderyhmä. Brändillä 
on kaksi pääkohderyhmää, lapsiperheet, joissa askarrellaan, ja koululaiset ja aikuiset, jotka 
käyttävät koulu- ja toimistotarvikkeita. Kyselytutkimukset jaettiin koulu- ja konttoritarvike-
tutkimukseen ja askartelutarviketutkimukseen. Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää M.E.C-
brändin tunnettuuden taso, millaisia mielikuvia brändiin yhdistetään ja vastaavatko ne brän-
din tavoitemielikuvaa, mitkä ovat brändin pakkasten vahvuudet ja heikkoudet ja mistä kulut-
tajat ostavat kyseisten tuoteryhmien tuotteita. Tutkimuksissa myös selvitettiin mitkä asiat 
vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen heidän ostaessaan kyseisten tuoteryhmien tuotteita. 
Askartelutarviketutkimuksessa vastaajia oli 297 ja koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 300. 

Kyselytutkimuksissa brändistä nousi esille selkeitä kehityskohteita sekä vahvuuksia. Tutkimuk-
sien tulokset antoivat kattavan kokonaiskäsityksen brändin nykytilasta ja brändin kohderyh-
mästä. 

Tutkimusten tulosten perusteella brändiä tulisi lähteä kehittämään ja uudistamaan. Tutki-
musten tulosten perusteella ehdotettiin brändin tuotteiden ja logon uudistamista, tunnettuu-
den parantamista markkinointitoimenpiteillä ja brändi-identiteetin vahvistamista. 
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The purpose of this thesis was to examine brand awareness and brand identity of M.E.C. Un-
der the brand M.E.C sells and markets stationary, office and hobby products. The target of 
the thesis was to gain knowledge about the level of M.E.C brand awareness, what is the brand 
identity of M.E.C and how well does the brand target image match with consumers image of 
the brand, where consumers have bought M.E.C products, and what consumers like or dislike 
about brand products appearance. Conclusions were drawn based on the research results, 
whether the brand should start to renew and develop the brand, or should the brand be dis-
continued. The commissioner of this thesis is Finnish conglomerate Berner Oy. 
 
The theoretical framework of this thesis consists from two main themes: brand and brand 
building. The topics to be addressed in the thesis are brand, brand identity, brand awareness 
and factors affecting it, brand building related analyses and positioning.  
 
There were two separate surveys made for the thesis. The surveys were implemented with 
commissioner’s partner Oppobot Oy’s concept testing tool. There were two different surveys 
implemented, so that it was possible to reach the right target group. The surveys were di-
vided into school and stationary product survey and hobby product survey. The target of the 
surveys was to examine M.E.C brand identity, what kind of brand images consumers link to 
the brand and how well does the image of the brand match with consumers brand image, 
what consumers like or dislike in brands products appearance and where consumers have 
bought products where the brand is represented in. The surveys also included a part that 
studied the consumers purchase motives when he or she is purchasing products in the cate-
gory where the brand is represented. The hobby survey received 297 responses and the sta-
tionary and office survey received 300 responses. 
 
The surveys provided information about the brand weaknesses and strengths. The surveys 
provided a broad view about the current state of the brand and information about the brand 
target group. 
 
Based on the surveys, the brand should be renewed and developed. Based on the research, 
there were proposed that the brand products and logo should be renewed, the brands aware-
ness should be raised with marketing measures and brand should reinforce its brand identity. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö keskittyy Berner Oy:n koulu-, konttori- ja askartelutarvikebrändi 

M.E.C:iin. M.E.C on vuonna 1994 perustettu Berner Oy:n oma brändi. Toimeksiantajayritys on 

pohtinut tulisiko brändiä alkaa kehittämään ja uudistamaan, vai tulisiko se lopettaa. Brän-

distä ei ole koskaan tehty mitään tutkimusta, eikä sitä ole juuri uudistettu. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on tutkia M.E.C-brändin tunnettuutta ja brändi-identiteettiä. Opinnäytetyön ta-

voitteena on selvittää, millainen M.E.C.-brändin tunnettuuden taso on, millainen sen brändi-

identiteetti on ja vastaako brändin tavoitemielikuva kuluttajien brändimielikuvaa, mistä kyse-

lyn vastaajat ovat ostaneet tuoteryhmien tuotteita, joissa brändi on edustettuna, ja mistä ku-

luttajat pitävät tai eivät pidä brändin tuotteiden ulkoasussa. Tutkimustulosten perusteella on 

tarkoitus luoda johtopäätökset siitä, onko brändiä järkevää lähteä kehittämään ja uudista-

maan, vai tulisiko brändi lopettaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen mo-

nialakonserni Berner Oy, joka myy ja markkinoi M.E.C-brändiä Suomessa. Opinnäytetyötä var-

ten on tarkoitus tuottaa kaksi kyselytutkimusta toimeksiantajayritykselle, joiden avulla voi-

daan selvittää brändin tunnettuuden taso, millaisia mielikuvia brändiin liitetään, kuinka hou-

kuttelevana brändiä pidetään ja miten brändi erottuu sen kilpailijoista. Opinnäytetyössä käsi-

teltäviä käsitteitä ovat brändi, brändi-identiteetti, brändin rakentaminen, brändin tunnet-

tuus, positiointi, ja brändin tuoma lisäarvo yritykselle. 

Kyselytutkimukset toteutetaan hyödyntämällä Berner Oy:n yhteistyökumppanin Oppobot Oy:n 

konseptitestaustyökalua. Aiheesta tehdään kaksi eri tutkimusta, koska M.E.C.-brändin tuote-

ryhmillä on hyvin erilaiset kohderyhmät. Tutkimukset jaetaan askartelutarvikkeen ja koulu- ja 

konttoritarvikkeen välillä. Kohderyhmänä askartelutarviketutkimuksessa ovat lapsiperheet, 

joissa askarrellaan ja koulu- ja konttoritarviketutkimuksessa henkilöt, jotka ovat ostaneet ko. 

tarvikkeita viimeisen 12 kuukauden aikana. Kohdealueeksi tutkimukseen rajataan alueeksi 

Suomi. Kumpaankin tutkimukseen on tavoitteena tavoittaa 300 vastaajaa per tutkimus. Kysei-

nen tutkimusmenetelmä valittiin, koska tunnettuutta ja brändi-identiteettiä käsittelevässä 

bränditutkimuksessa parhaat tulokset saadaan aikaiseksi mahdollisimman suurella otoksella. 

Kuviossa 1 esitetään opinnäyteyön rakenne: 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

2 Toimeksiantaja ja brändi 

2.1 Toimeksiantaja 

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä toimii suomalainen perheyhtiö Berner Oy. Berner Oy 

on opinnäytetyön tekijän työnantaja, ja tästä syystä Berner Konserni on tuttu yritys opinnäy-

tetyön tekijälle. 

Berner on vuonna 1883 perustettu suomalainen monialakonserni, jolla on viisi liiketoimintayk-

sikköä. Nämä viisi liiketoimintayksikköä ovat kuluttajatuotteet, agentuuri, koneet, Viljelijän 

Berner ja Berner Pro. Tämän lisäksi liiketoiminnan tukena ovat yhteiset Hallintopalvelut, 

Osto, Logistiikka ja Tuotekehitys. (Berner Oy, Vuosikatsaus 2018.) 

Bernerin tunnetuimpia brändejä kuluttajatuotteissa ovat mm. XZ, Oxygenol, GreenCare, 

Clarins, Sensai, Kikkoman, Omron, Lasol, Korrek, Free ja Bic. Tämän lisäksi yritys tekee pal-

jon kauppaa teollisuuden aloilla. Se maahantuo ja myy agentuuriosastonsa kautta raaka-ai-

neita elintarvike-, lääke-, viljely- ja teollisuusalalle. Viljelijän Avena Berner myy palveluita ja 

tuotteita viljelyyn. Berner Pro-yksikkö myy tuotteita ja palveluita hyvinvointi-, laboratorio-, 

keittiöhygienia- ja ammattisiivousaloille. Yritys myy myös yrityksille kokonaisvaltaisia ratkai-

suja konekannan hallintaan. Se myy trukkeja, lakaisukoneita ja kiinteistönhoitokoneita sekä 

huolto- ja varaosapalveluita. (Berner Oy, Vuosikatsaus 2018.) 

Yrityksen tuotekehitysyksikkö sijaitsee Helsingissä Herttoniemessä, jossa myös sen pääkont-

tori sijaitsee. Tuotantolaitokset toimivat Itä-Suomessa Heinävedellä. Heinävedellä valmiste-

taan mm. XZ-hiustenhoitosarja, LV- ja Herbina-hygieniasarjat, Lasol- ja Korrek-autonhoitosar-

jat ja Rajamäen-etikka. Tehtaalla valmistetaan myös puhdistustuotteita kuluttajien ja am-

mattilaisten käyttöön. Berner Oy:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Baltiassa. (Berner Oy, Vuosi-

katsaus 2018.) 
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2.2 M.E.C-brändi 

Tämä opinnäytetyö keskittyy Berner Oy:n omaan brändiin M.E.C:iin. M.E.C-brändin alla myy-

dään ja markkinoidaan koulu-, toimisto- ja askartelutarvikkeita. M.E.C-brändi siirtyi Berner 

Oy:n omistukseen vuonna 2018 liiketoimintakaupan myötä, kun Berner Oy osti suomalaisen 

Make-Trade Oy:n koko liiketoiminnan. M.E.C-brändi on perustettu vuonna 1994 ja sitä myy-

dään Suomessa kaikissa suurimmissa vähittäiskauppaketjuissa. M.E.C-brändin myynnistä ja 

markkinoinnista vastaa Berner Oy:n organisaatiossa Kuluttajatuotteet-osasto. Opinnäytetyön 

tekijä on aiemmin työskennellyt Make-Trade Oy:n palveluksessa, ja siirtynyt yrityskaupan 

myötä vanhana työntekijänä Berner Oy:n palvelukseen. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt 

M.E.C-brändin parissa vuodesta 2014. 

2.3 Kuluttajapuolen koulu-, toimisto- ja askartelumarkkina Suomessa 

Kuluttajapuolella tuoteryhmien eli koulu-, konttori- ja askartelutarvikkeiden, suosituimmat 

ostopaikat ovat hypermarketit kuten K-Citymarket ja Prisma ja halpahintamyymälät kuten 

esimerkiksi Tokmanni ja Puuilo. Näiden jälkeen suosituimmiksi ostopaikoiksi nousevat super-

marketit kuten K-Supermarket ja S-Market ja kirjakaupat kuten Suomalainen Kirjakauppa ja 

Akateeminen Kirjakauppa. Suomessa kyseisten tuoteryhmien verkkokauppamyynti on vielä hy-

vin pientä, mutta tulevaisuudessa verkkokaupan suosion kasvun myötä sen osuus tulee var-

masti kasvamaan. Suomi eroaa hyvin paljon monesta muusta maasta näissä tuoteryhmissä, 

sillä Suomessa on erittäin vähän erikoisliikeitä (ns. paperikauppoja), jotka olisivat erikoistu-

neet kyseisiin tuoteryhmiin, muutamaa yksittäistä askarteluliikettä lukuun ottamatta. Suo-

messa B2B myynti tapahtuu yleisimmin erilaisten konttoritarviketukkujen kuten Staplesin 

kautta. (Marko Hanski, Berner Oy.) 

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, perinteiset koulu- ja konttoritarvikebrändit hallitse-

vat markkinoita. Koulu- ja konttoritarvikemarkkinoille ilmaantuu hyvin harvoin uusia brän-

dejä, koska markkinaa hallitsevat jo vanhat perinteikkäät suuret brändit, ja varsinkin edellä 

mainittujen tuoteryhmien markkina ei ole kasvussa. Tähän vaikuttaa hyvin paljon digitalisaa-

tio ja tietokonekirjoittamisen kasvu. Askartelutarvikkeessa markkinan lasku ei ole niin jyrk-

kää, mutta uusia vahvoja brändejä ilmaantuu markkinoille hyvin vähän. (Marko Hanski, Berner 

Oy.) 

Suomessa myydyimpiä koulu- ja konttoritarvikebrändejä ovat muun muassa BIC, Stabilo, Her-

litz, Ballograf, Staedler, Pilot, Foldermate ja Esselte. (Marko Hanski, Berner Oy.) 

Askartelutarvikkeessa suuria brändikokonaisuuksia ja tunnettuja brändejä on hyvin vähän. As-

kartelutarvikkeessa markkinat ja tuotteet jakautuvat hyvin usealle tavarantoimittajalle. To-

della harva tavarantoimittaja tarjoaa suuria brändikokonaisuuksia, vaan he ovat usein keskit-

tyneet yhteen tai muutamaan tuotteeseen tuoteryhmän sisällä. Suomessa tunnetuimpia brän-

dejä askartelutarvikkeessa ovat Play-Doh, M.E.C ja Heyda. (Marko Hanski, Berner Oy.) 
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Kaikissa edellä mainituissa tuoteryhmissä on myös trendinä päivittäistavarakauppojen oma 

maahantuonti, jonka avulla he myyvät omien brändiensä tuotteita (private label) kuten Pirk-

kaa tai brändittömiä (non-label) tuotteita. Private label- ja non-label-tuotteet ovat kasvatta-

neet osuuttaan huomattavasti 2010-luvulla. (Marko Hanski, Berner Oy.) 

Suomi eroaa tuoteryhmissä todella paljon monista muista maista siinä, että näissä tuoteryh-

missä on hyvin paljon välikäsiä, eivätkä suuret brändit toimi suoraan Suomessa. Suomessa toi-

mii paljon erilaisia tukkumyyjiä ja agentteja, joiden kautta brändejä myydään ja markkinoi-

daan. Tämä johtuu hyvin pitkälle Suomen markkinan pienuudesta, joten suurten brändien on 

kustannustehokkaampaa toimia välikäsien kautta. Maailmalla, varsinkin kirjoitusvälineissä, 

markkinajohtajat vaihtelevat hyvin paljon eri maiden välillä ja monet brändit ovat vahvoja 

paikallisesti. Tästä esimerkkeinä ovat esimerkiksi kirjoitusvälineissä Sharpie Yhdysvalloissa tai 

BIC Ranskassa. Suomi kuuluu sekundääriseen markkinaan, jossa kilpailu on huomattavasti ko-

vempaa kuin maissa, joissa kategoriassa on selkeä markkinajohtaja. (Marko Hanski, Berner 

Oy.) 

3 Brändi 

3.1 Termi 

Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on tuotteesta valmis maksamaan lisää verrattuna taval-

liseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoituksen. Merkitön tuote 

on vain hyödyke. Kun brändi ei pysty tarjoamaan kuluttajalle parempaa etua kuin kilpailijat, 

se muuttuu hyödykkeeksi. Hyödykkeiden kohtalon määrää markkinahinta. (Laakso 2004, 22.) 

Tuotemerkkiä tarkoittavan englanninkielen sanan ”brand” kohdalla lukee sanakirjassa: poltto-

rauta, polttomerkki, merkki, tavaramerkki. Varhaisin kirjallisuudesta löydetty, brändin tun-

nusmerkit täyttävä tuote – öljylamppu – on lähtöisin Kreikan saarilta paljon ennen Kristuksen 

syntymää. Aikana, jolloin hyvä öljylamppu erottui huonosta vasta pitkän käyttöikänsä myötä. 

Ostohetkellä oli mahdotonta erottaa hyvää lamppua huonosta. Tarinan mukaan yhdellä Krei-

kan saarella tuotettiin käyttöiältään pitkäikäisempiä öljylamppuja, koska saarella oli käytet-

tävissä parempaa savea ja parempia käsityöläisiä kuin muualla. Saaren lampuntekijät alkoivat 

merkitä tuotteensa omalla symbolillaan. Merkittyjä lamppuja myyvät kauppiaat alkoivat 

saada tuotteista parempaa hintaa, koska tieto tuotteen hyvästä kestävyydestä oli vähitellen 

levinnyt. Vaikka tarina ei tunne tuotteen nimeä, maailman ensimmäinen brändi oli syntynyt. 

(Laakso 2004, 41-42.) 

Brändäys esiintyi markkinointikäsitteenä ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1800-luvun lo-

pulla. Yli sadan vuoden aikana käsite on kuitenkin kehittynyt pelkästä kääreestä ja mainok-

sista käsittämään koko tuotteen tai kohteen persoonallisuuden. (Sounio 2010, 25.) 
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Kirjassa Brand Imitation esitetään American Marketing Associationin määritelmä brändille seu-

raavalla tavalla ”Brändi on nimi, termi, merkki, symboli tai kuvio tai yhdistelmä näitä, jonka 

tarkoitus on tunnistaa myyjän tai myyjien tuotteet tai palvelut ja erottaa ne kilpailijoistaan.” 

(Kaptan & Pandey 2010, 9.) 

Brändi voi identifioida yhden tuotteen, tuoteperheen tai kaikki myyjän tarjoamat tuotteet. 

Brändi syntyy, kun asiakas antaa tuotteelle brändin arvon. (Isohookana 2007, 24.) 

Kirjassaan Brändikäs Sounio kuvaa brändiä omintakeisella, mutta osuvalla kuvauksella: Brändi 

= kohteen herättämä mielikuva + itse asia tai tuote. Brändi koostuu kahdesta osasta. Ensinnä 

pärstästä eli ulkoisesti näkyvistä asioista, kuten pakkauksesta tai ulkonäöstä. Toiseksi sielusta 

eli henkilön tai tuotteen persoonasta, taustasta, historiasta ja käytöksestä. Brändin pärstä on 

helppo luoda visuaalisin keinoin. Sielun tavoittaminen on vaikeampaa, se vaatii uskallusta pal-

jastaa myös se heikompi puoli. Brändi voi olla ihminen, tuote, palvelu, puolue, maa, kylä tai 

kaupunki. Se ei ole koskaan pelkkä pintaa. Sielu tarkoittaa, että parhaassa brändissä on sydän 

mukana; paras brändi ylittää vastapuolen odotukset. (Sounio 2010, 17-18.) 

3.2 Brändin tuoma lisäarvo yritykselle 

Brändi on keskeinen puolustautumiskeino hintakilpailua vastaan. Mitä vahvempi brändi, sitä 

enemmän se herättää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta sekä mielikuvan tuotteen pa-

remmasta laadusta. Tästä syystä ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän vahvojen brän-

dien tuotteista. On hyvä muistaa, että brändi ei ole ainoastaan vahva vain sen takia, että sen 

mainontaan on käytetty paljon rahaa. Brändin varsinainen vahvuus perustuu sen suoritusky-

vylle. Brändin syntyminen ja rakennusvaihe syntyy julkistamisella ja mainonnalla, mutta sen 

jatkuva menestys riippuu tuotteen laadusta. (Kotler 2005, 61.) 

Brändi on lupaus arvosta, ja yritykset ovatkin oppineet ymmärtämään, että tuotemerkit ovat 

niiden ainoa toivo saada osakseen arvotusta ja huomiota jatkuvasti kilpaillummilla markki-

noilla. Brändistä muodostuu ohjaava johtoteema kaikille yrityksen toiminnoille, jotka ovat te-

kemisissä tuotemerkin kanssa. Brändi on yhtä kuin parhaana olemista jossakin asiakkaille tär-

keässä suhteessa. Tuotemerkeistä on tullut yrityksen strategiaa säätelevä ja sen markkinointi-

toimintoja ohjaava tekijä. Onnistunut brändi siirtää yrityksen tuotteen kysyntäkäyrää niin, 

että se voi myydä enemmän samaan hintaan, tai nostaa hintaa pitämällä volyymin ennallaan. 

(Kotler 2005, 61-62.) 

Brändi on merkittävä osa niin yrityksen kilpailustrategiaa kuin sen arvon kehitystäkin. Arvokas 

brändi ennakoi kykyä generoida ja kasvattaa tulevaisuuden kassavirtaa. Mitä parempi tunnet-

tuus ja positiivisempi yritysmielikuva, sitä otollisemmat mahdollisuudet liiketoiminnan menes-

tymiseen. (Heliskoski & Niinimäki 2005.) 
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Mäkinen (Mäkinen 2010, 28.) listaa yritysjohdon näkökulmasta neljä pääkohtaa brändin tär-

keydestä yritykselle: Hyvä brändi saa paremman hinnan tai volyymietua, hyvä brändi suojaa 

yritystä vaikeuksissa, hyvä brändi säästää kustannuksia ja hyvä brändi auttaa rekrytoimaan 

parhaat ihmiset. Lisäksi hän toteaa, että brändin merkittävin tehtävä on auttaa yritystä kas-

vamaan luomalla erottuvuutta kilpailijoista. 

Yritysten arvosta suuren osan muodostavat aineettomat tekijät, kuten brändit, immateriaali-

oikeudet ja asiakassuhteet. Brändien arvo on erityisen tärkeä yritystä myytäessä. Ostaja jou-

tuu maksamaan yrityksestä selvästi enemmän kuin aineellisten omaisuuserien arvon. Yksinker-

taisimmillaan brändin arvolla tarkoitetaan yrityksen taseessa olevien reaalisten omaisuuserien 

ja yhtiön markkina-arvon välistä erotusta. Näiden erien arvoa ei kuitenkaan määritellä päivit-

täin. Yrityksen arvo arvioidaan tarkasti ainoastaan yritystä myytäessä. Kaupan yhteydessä 

arvo muodostuu yrityksen hallussa olevista aineellisista omaisuuseristä, kuten tuotantolaitok-

sista, patenteista, kiinteistöistä ja kassasta, sekä niiden lisäksi maksettavasta liikearvosta. 

Liikearvo koostuu kaikista aineettomista tekijöistä, esimerkiksi yrityksen kasvua, asiakassuh-

teiden arvoa ja tulevia lanseerauksia koskevista arvioista. Kaikki nämä ovat asioita, jotka liit-

tyvät ostajan mielikuvaan ostettavasta yrityksestä, siis yrityksen brändiin. (Ahto 2016, 34.) 

3.3 Brändi-identiteetti 

Brändin identiteetillä on ratkaiseva merkitys sille, kehittyykö tuotteesta tai palvelusta brändi. 

Brändin identiteetillä tarkoitetaan kaikkia niitä mielleyhtymiä, joita siihen toivotaan liitettä-

vän ja joita ylläpidetään. Identiteetin avulla on mahdollista luoda brändin ja sen käyttäjän 

välille oma erityinen suhde. (Isohookana 2007, 25.) 

Brändin identiteetti voidaan jakaa kolmeen eri tasoon: brändin syvin olemus eli sielu, 

ydinidentiteetti ja laajennettu identiteetti (Aaker & Joachimsthaler 2000, 44). Brändin syvin 

olemus tarkoittaa yhtä ydinajatusta, johon tiivistyy koko brändin sielu ja se mitä brändi tar-

joaa käyttäjälleen. Se on ydinlupausten summa. Käyttäjän näkökulmasta ydinlupaus tiivistyy 

sloganiin, esimerkiksi: ”Nokia – Connecting People” tai ”BBC – Putting News First” tai ”Lu-

mene – The Secret of Nordic Beauty” tai ”Igglo – uusi tapa tehdä asuntokauppaa”. (Isohookana 

2007, 25.) 

Brändin ydinidentiteetti muodostuu 2–4 dimensiosta. Näiden tekijöiden tulee heijastaa yrityk-

sen arvoja ja strategiaa ja ainakin yhden niistä tulee kertoa, miten erottaudutaan kilpaili-

joista ja millä luodaan yhteys asiakkaaseen. Ydinidentiteetin ominaisuuksilla tulee siten olla 

merkitystä sekä yritykselle itselleen että asiakkaille. Esim. Bodyshopin slogan on ”Made with 

Passion”. Seuraavilla tekijöillä korostetaan eettisyyttä: ”against animal testing, support com-

munity trade, activate self esteem, defend human rights, protect our planet”. (Isohookana 

2007, 25.) 
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Laajennettuun identiteettiin kuuluvat mm. brändin symbolien määrittäminen, brändin visuali-

sointi ja myös kannanotto siihen, miltä brändi ei saa näyttää eli mitä tulee välttää. (Isohoo-

kana 2007, 25.) 

Brändi-identiteetti on konkreettista ja se vetoaa jokaiseen aistiin. Voit nähdä sen, koskettaa 

sitä, pidellä sitä, kuulla sen, katsoa sen liikkumista. Brändi-identiteetti herättää kiinnostusta, 

vahvistaa erottautumista, ja tekee suuret ideat ja merkitykset saataviksi. Brändi-identiteetti 

ottaa eri elementit ja yhdistää ne kokonaiseksi järjestelmäksi. (Wheeler 2009, 4.) 

Brändi-identiteetti on yhdistelmä brändiin liittyviä mielleyhtymiä, joita brändin rakentaja 

pyrkii luomaan tai ylläpitämään. Nämä mielleyhtymät sisältävät itsessään lupauksen asiak-

kaille organisaatiolta. Koska brändi-identiteettiä käytetään ajamaan kaikkia brändin raken-

nuksen pyrkimyksiä, siinä tulisi olla syvällisyyttä ja runsautta; se ei ole mainoslause eikä edes 

positioinnin viesti. (Aaker & Joachimsthaler 1991, 43.) 

Brändi-identiteetin tulisi auttaa brändiä luomaan yhteys asiakkaan ja brändin välille luomalla 

arvoehdotus, joka mahdollisesti sisältää lupauksen brändin toimivuuden, tunteen tai itseilmai-

sun hyödyistä tai uskottavuudesta. (Aaker & Joachimsthaler 1991, 43.) 

Jotta brändi-identiteetti välittyisi tehokkaasti, sen on oltava iskevä, tarkoin kohdennettu ja 

motivoiva. Liian niukasti kuvattu identiteetti jää helposti epämääräiseksi, jolloin on vaarana, 

että se ei kykene hoitamaan sille kuuluvaa ohjaamistehtävää. Niin ikään, jos identiteetin laa-

dinnasta siirrytään suoraan viestittämiseen, tuloksena on helposti strategiasta irrallisia ohjel-

mia, joilla ei ole todellista yhteyttä brändi-identiteettiin. Laventamalla ja tarkentamalla 

brändi-identiteettiä organisaatio pystyy monipuolistamaan ja jäsentämään sitä niin, että se 

voi toimia viestintäohjelmien tuloksellisena ja johdonmukaisena ohjenuorana. (Aaker 2000, 

139.) 

3.4 Brändipääoma 

Kirjassaan Yrityksen markkinointiviestintä Isohookana kuvaa brändipääoman osatekijöitä viita-

ten Aaker & Joachimsthalerin (2000, 38) teoriaan seuraavasti: 

 

Kuvio 2. Brändipääoman osatekijät (Isohookana 2007, 26) 

Brändipääomaa muodostavien tekijöiden taustalla on paljon johdon päätäntävaltaan kuuluvia 

asioita. Se, lähdetäänkö rakentamaan pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkaalle, on johdon strate-

ginen päätös. Avainasemassa ovat yritys ja sen koko henkilökunta sekä varsinainen tuote tai 
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palvelu – nämä kaikki yhdessä lunastavat brändin antamat lupaukset. Brändin rakentumiseen 

vaikuttavat myös alihankkijat, partnerit, osto-osasto ja tuotanto. Jos esimerkiksi tuotteen 

raaka-aineet tai asiakaspalvelu ovat huonoja, laadukasta brändiä ei voi rakentaa. (Isohookana 

2007, 26.) 

Brändin tunnettuus on usein aliarvioitu varallisuuserä. Sen on kuitenkin osoitettu vaikuttavan 

asiakkaiden käsityksiin ja jopa makuelämyksiin. Tuttuus miellyttää ihmisiä ja tuttuihin tuot-

teisiin liitetään helpommin myönteisiä asenteita. (Aaker & Niinimäki 2000, 38.) 

Brändin koettua laatua voidaan pitää brändimielleyhtymien erikoistapauksena, koska sen vai-

kutus brändin mielleyhtymiin ilmenee useissa eri yhteyksissä ja koska sen on käytännössä osoi-

tettu vaikuttavan kannattavuuteen silloin, kun mittareina ovat ROI ja osakkeen tuotto. (Aaker 

& Niinimäki 2000, 39.) 

Brändiin liittyvät mielleyhtymät voivat olla mitä tahansa, mikä yhdistää asiakasta brändiin. 

Ne voivat olla käyttäjämielleyhtymiä, tuoteominaisuuksia, käyttötilanteita, organisaatiomiel-

leyhtymiä tai brändin persoonallisuuden piirteitä. Brändien johtamisen keskeisiä tehtäviä on 

ratkaista, mitä mielleyhtymiä halutaan kehittää, ja laatia sen jälkeen ohjelmat näiden miel-

leyhtymien liittämiseksi brändiin. (Aaker & Niinimäki 2000, 39.) 

Brändiuskollisuus on brändin arvon olennaisimpia tekijöitä. Perusajatuksena on sekä laajentaa 

jokaista uskollisuuteen perustuvaa segmenttiä että lujittaa näiden segmenttien brändiuskolli-

suutta. Suppean, mutta erittäin uskollisen asiakaspohjan omaavalla brändillä voi olla huomat-

tavasti brändipääomaa. (Aaker & Niinimäki 2000, 39.) 

3.5 Brändin tunnettuus 

Brändiä rakentaessa sille halutaan rakentaa perustunnettuus, ennen kuin sitä aletaan positi-

oinnilla ankkuroimaan johonkin tiettyyn kuluttajille merkitykselliseen seikkaan. (Laakso 2004, 

110.) 

Brändin tunnettuus lähtee liikkeelle siitä, että kuluttaja ylipäätään muistaa joskus kuulleensa 

tai nähneensä brändin nimen. Tästä seuraavalle tasolle päästään, kun kuluttaja muistaa brän-

din nimen ja osaa yhdistää sen oikeaan tuoteryhmään. Korkeimmalla tasolla, joka kuvastaa 

tuoteryhmän hallitsevaa brändiä, on brändi, jonka kuluttaja kysyttäessä mainitsee spontaa-

nisti ensimmäisenä ja osaa luonnollisesti yhdistää sen oikeaan tuoteryhmään. (Laakso 2004, 

125.) 

Kirjassaan Managin Brand Equity David Aaker kuvaa brändin tunnettuuden neljää tasoa pyra-

midin muodossa, niin sanotulla tunnettuuspyramidilla seuraavasti: 
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Kuvio 3. Brändin tunnettuuden tasot (Aaker 1991, 62) 

Tunnettuuden pyramidin alimmalla tasolla on tunnettuuden taso ”Brändin nimeä ei tunnisteta 

ollenkaan.” Tämä tunnettuuden taso kuvastaa sellaista tasoa, jossa brändi on kuluttajalle täy-

sin tuntematon, eikä hän tunnista sitä laisinkaan. Yrityksien lanseeratessa uuden brändin, 

kaikki brändit aloittavat tältä tasolta. Olemassa olevia brändejä tutkittaessa, tilanne on hä-

lyttävä, jos kuluttaja ei tunnista brändin nimeä ollenkaan. Tämä tunnettuuden taso olemassa 

olevalla brändillä voi kertoa siitä, että kyseisellä brändillä on melko huonot mahdollisuudet 

olla harkittavien merkkien joukossa, kun kuluttaja tekee ostopäätöstä. (Aaker 1991, 62.) 

Seuraava taso, autettu tunnettuus, on tunnettuuden taso, jossa kuluttajille esitetään joukko 

brändien nimiä jostain tietystä tuoteryhmästä. Kuluttajaa pyydetään nimeämään ne brändit, 

jotka hän muistaa kuulleensa tai nähneensä. Tämä on autettua muistamista, ja se ei vielä 

kerro siitä, osaavatko kuluttajat yhdistää brändin johonkin tiettyyn tuotteeseen tai tuoteryh-

mään tai siitä, miten brändi eroaa tuoteryhmän muista tuotteista. (Laakso 2004, 125-126.) 

Spontaanin tunnettuuden tasolle päästään, kun kuluttajaa pyydetään nimeämään jonkin tie-

tyn tuoteryhmän brändejä, ja tunnettuutta testattavan brändin nimi sisältyy kuluttajan vas-

taukseen. Tämä tunnettuuden taso on jo huomattavasti korkeampi, kuin autetun tunnettuu-

den taso, koska kuluttajat muistavat paljon helpommin tuotemerkkejä, kun heille esitetään 

valmis lista brändeistä. (Laakso 2004, 126.) 

Aakerin tunnettuuspyramidin huipulla olevalla tasolla, tuoteryhmänsä tunnetuin, ovat kaikista 

tunnetuimmat brändit. Yleisesti autetun tunnettuuden listan ensimmäisenä nimetty brändi 

kuuluu tähän tunnettuustasoon. Brändi on tällöin tuoteryhmänsä tunnetun, eli ns. top of 

mind. (Aaker 1991, 62.)  

Brändillä on usein kuluttajien mielessä erityinen asema, ja se esiintyy hyvin usein ostopäätös-

valintana. Paras mahdollinen tilanne brändillä on silloin, jos se esiintyy ainoana brändinä, 
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jonka kuluttaja osaa nimetä. Tällöin brändillä on selkeä markkinajohtajan asema. Silloin kun 

brändi kuuluu tuoteryhmään, jossa kilpailu on todella kovaa, asema tuoteryhmänsä tunne-

tuimpana brändinä korostuu. (Laakso 2004, 127-129.) 

3.5.1 Tunnettuuden tuoma lisäarvo brändille 

Brändin tunnistaminen on yleensä ensimmäinen askel brändin viestimisessä kuluttajille. Brän-

din nimi on ensimmäinen asia, joka kuluttajien tulisi muistaa. Yleensä ilman brändin nimen 

muistamista on turhaa yrittää viestiä muita brändin ominaisuuksia. Nimi on yleensä se, minkä 

kautta kuluttajat osaavat yhdistää brändin muihin asioihin. (Aaker 1991, 63.) 

Tästä esimerkkinä on McDonalds: Kuulleessaan brändin nimen, ihmiset yhdistävät sen mm. 

kultaisiin kaariin, siisteyteen, lapsiin, hauskuuteen, Big Mac-hampurilaiseen ja muihin McDo-

nalds-brändiin liittyviin attribuutteihin eli ominaisuuksiin. Kuviossa 4. Aaker kuvaa brändin 

tunnettuuden arvoa muihin siihen liittyviin asioihin ns. ankkurimallilla seuraavasti: 

 

Kuvio 4. Brändin tunnettuuden arvo (Aaker 1991, 63) 

Tutuista asioista on helpompi pitää – tämä käyttäytymisen peruspiirre vaikuttaa merkittävästi 

myös tunnettuuteen. Brändin tunnettuus korostuu erityisesti ns. alhaisen mielenkiinnon tuote-

ryhmissä, koska niitä ostaessaan kuluttaja tekee ostopäätöksensä usein nopeasti. Alhaisen 

kiinnostuksen tuoteryhmiä ovat monet päivittäistuotteet, kuten shampoo, hoitoaine, pesu-

aine, makeiset, talous- ja wc-paperi.  Tunnettuus auttaa myös tilanteessa, missä kuluttajalla 

on valittavanaan useampi tuote samoilla tuoteominaisuuksilla. Tällöin hän usein päätyy tuot-

teeseen, joka on tuotteista korkeimmalla tunnettuuden tasolla. Tunnettuihin brändeihin pys-

tytään usein yhdistämään jokin tai jotkin seuraavista asioista: brändiä on mainostettu laa-

jasti, brändi on ollut toimialalla pitkään, laaja jakelu mahdollistaa helpon saatavuuden ja 

brändi on menestyksekäs, jonka kautta siitä tulee haluttu. (Laakso 2004, 130.) 

Markkinointi & Mainonnan vuoden 2017 arvostetuimmista brändeistä kertovassa artikkelissa 

Markkinoinnin professori Jaakko Aspara Hankenilta korostaa tunnettuuden merkitystä. Ihmiset 

eivät unohda herkästi brändejä, jotka he kerran ovat oppineet tuntemaan. Taustalla on Aspa-

ran näkemyksen mukaan myös psykologisia syitä. ”Suurin osa ihmisten 
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kuluttajakäyttäytymisestä on rutiinia. Tänään kaupassa ostetaan samaa kuin eilen. On psyko-

logisesti inhimillistä, että kyselyssä sanot arvostavasi sitä, mitä olet eilen sattunut jääkaap-

piisi ostamaan. Et halua myöntää itsellesi, että ostaisit rutiinilla jotakin, mitä et itse asiassa 

arvosta”, Aspara arvioi. (Aspara 2017.) 

Yritysjohdon olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, millainen on yrityksen oman brän-

din tunnettuus kohderyhmän keskuudessa. Tärkeä on tietää myös sijoitus, eli kuinka tunnettu 

oma brändi on suhteessa kilpailijoihin. Toisin kuin ”arvostettu” tai ”laadukas”, ”tunnettuus” 

on oikeastaan ainoa mittari, joka on kaikille brändeille yhteinen ja aina tärkeä. Tunnettuu-

dessakin pitää ottaa lukuun kilpailuympäristö ja brändin elinkaari. Se voidaan jakaa top-of-

mindiin, spontaaniin tunnettuuteen ja autettuun tunnettuuteen. Tunnettuudella on suora yh-

teys markkinaosuuteen. Korkean top-of-mind-tuloksen saaneet brändit pystyvät yleensä käyt-

tämään esimerkiksi markkinointitoimenpiteisiin huomattavasti vähemmän rahaa kuin seuraili-

jat markkinaosuudesta tinkimättä. (Ahto 2016, 206.) 

3.5.2 Koulu-, konttori- ja askartelutarvikkeen tunnettuus 

Koulu-, konttori- ja askartelutarvikkeessa brändin tunnettuus korostuu, koska yleisesti näissä 

tuoteryhmissä spontaanin tunnettuuden taso on hyvin alhainen. Tuotteet kuuluvat alhaisen 

kiinnostuksen tuoteryhmiin kuten suurin osa päivittäistavaroista. Monet näiden tuoteryhmien 

tuotteista voidaan laskea jopa hyödykkeiksi, kuten esimerkiksi paperiliittimet ja kumilenkit. 

Lisäksi kaikki tuoteryhmät ovat hyvin kilpailtuja, joissa brändin tunnettuus auttaa sitä erottu-

maan kilpailijoista. Näissä tuoteryhmissä kilpailueduksi nousevat esiin tuotteen hinta, tun-

nettu brändi, laatu ja esillepano myymälässä. Huomioon otettavaa on, että varsinkin koulu- ja 

konttoritarvikkeessa päivittäinen käyttöaste on hyvin korkea. Lisäksi kaikkien tuoteryhmien 

käyttäjäryhmä on todella laaja. (Marko Hanski, Berner Oy.) 

3.5.3 Tunnettuuden rakentamisen keinot 

Jotta tuotteesta tulisi brändi, jota kohtaan kuluttajat kokevat mielessään lisäarvoa muihin 

kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna, tulee tunnettuuden saavuttamisen olla sen rakentamisen 

peruslähtökohtana. On olemassa useita eri keinoja erottua kilpailijoista.  

Erilaiset markkinointitoimenpiteet ovat yksi tunnettuuden rakentamisen tärkeimmistä asi-

oista. Mainostoimisto Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen viittaa 2017 kirjoittamas-

saan blogissa markkinoinnin ja tunnettuuden suhteesta seuraavasti: ”Ilman tunnettuutta 

brändi ei ole olemassa. Siksi tunnettuus on brändin markkinoinnin menestyksen keskeisin mit-

tari. Kuluttajan ostoprosessin ensimmäinen vaihe on Attention (”huomio”). Mikäli potentiaali-

nen asiakas ei tunne kategoriaa, tuotetta/palvelua tai brändiä, hän ei voi edetä ostopolulla. 

Vain tuttu brändi pääsee harkintajoukkoon. Ihmiset myös alitajuisesti suhtautuvat positiivi-

semmin itselleen tuttuihin brändeihin.” Blogissaan Panu Laaksosen väittää, että markkinoin-

nin tärkein mittari on tunnettuus. Hän siis kääntää ajatuksen päälaelleen: ilman 
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markkinointia ei ole tunnettuutta ja jos taas brändillä on huono tunnettuus, sen markkinointi-

viestintä ei ole tehokasta, tai sitä ei ole. (Markkinointi & Mainonta 2017.) 

Tämän hetken nopeimmin kasvava markkinoinnin keino on sisältömarkkinointi. Content Marke-

ting Instituten määritelmä sisältömarkkinoinnista on: ”Sisältömarkkinointi on strateginen 

markkinointitapa, jossa keskitytään tuottamaan ja jakamaan arvokasta, asiaankuuluvaa ja 

johdonmukaista sisältöä, joka houkuttelee ja säilyttää selkeästi määritellyn kohderyhmän – ja 

lopulta johtaa ostopäätökseen.” Sisältömarkkinointiin kuuluu mm. sosiaalisen median markki-

nointi, hakukoneoptimointi, podcastit, videot ja internetsivut. (Content Marketing Institute 

2019, Forbes 2019.)  

Omasta mielestäni yksi tämän hetken suurimmista tunnettuuden rakentamisen kanavista on 

sosiaalinen media. Sosiaalisen median markkinoinnissa hyödynnetään paljon kohdennettuja 

mainoksia, joiden avulla yritys pystyy tavoittamaan oikean kohderyhmän helpommin kuin pe-

rinteisellä massamarkkinoinnilla kuten television tai radiomainonnan kautta. Toinen tunnettu 

some-markkinoinnin keino on vaikuttajamarkkinointi. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset te-

kevät kaupallista yhteistyötä erilaisten julkisuuden henkilöiden ja sosiaalisen median vaikut-

tajien kanssa. Normaalisti vaikuttajamarkkinointiin kuuluu, että henkilö kenen kanssa yritys 

on sopinut yhteistyösopimuksen, mainostaa yrityksen tuotteita omissa sosiaalisen median ka-

navissaan. Tunnetuimpia sosiaalisen median markkinointikanavia ovat Facebook, Instagram ja 

Youtube. 

Yksi keino on erottua kilpailijoista, on olla erilainen ja mieleenpainuva. Viesti, jolla haluat 

lisätä tunnettuutta, tulisi tarjota syy tulla huomatuksi ja sen tulisi olla mieleenpainuva. On 

olemassa monia eri tapoja erottautua kilpailijoista, mutta yksi parhaimmista on olla erilainen. 

(Aaker 1991, 72.) 

On olemassa monia tuotemerkkejä, joiden markkinointiviestintä on hyvin samankaltaista, joka 

tekee erottautumisesta hyvin vaikeaa. (Laakso 2004, 137-138) Esimerkiksi monet automerk-

kien mainokset noudattavat hyvin samankaltaista kaavaa, joka tekee erottautumisen vaike-

aksi. 

Brändille voi kehittää tunnusmusiikin tai sloganin. Monella menestyvällä brändillä on vahva 

tunnusmusiikki tai tunnuslause. (Laakso 2004, 13.) 

Hyviä esimerkkejä tunnetuista tunnuslauseista ovat mm. Niken ”Just Do It” tai McDonaldsin 

”I´m loving it”. Tunnusmusiikista hyvä esimerkki on Jäätelöauton tunnusmusiikki.  

Tunnusmusiikki tai tunnuslause ovat hyviä keinoja tunnettuuden rakentamisessa, koska ne 

jäävät helposti ihmisten mieleen, ja helpottavat kuluttajaa yhdistämään brändin tiettyyn 

tuotteeseen tai tuoteryhmään. (Aaker 1991, 72-73.) 
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Brändille voi kehittää symbolin. Brändin symboli voi olla todella merkittävä osa brändin tun-

nettuutta. Kuluttajien on paljon helpompaa muistaa ja palauttaa mieleen jokin kuva tai sym-

boli, kuin jokin sana tai lause. Symbolien käytön etu on siinä, että niitä voidaan sisällyttää 

moniin eri paikkoihin, jonka takia niiden käyttö ei vaadi normaalia mediamainontaa. (Aaker 

1991, 73) Hyviä esimerkkejä tunnetuista symboleista on Applen omena-symboli tai Mercedes-

Benzin tähtisymboli. Symboleita on helppoa käyttää esimerkiksi urheilussa sponsorisopimuk-

sien kautta. 

Mielestäni normaalin mainonnan lisäksi myös muu medianäkyvyys ja julkisuus on tärkeää, ja 

se voi myös olla paljon edullisempaa kuin ns. normaali mainonta. Nykyään brändien julkisuus 

kulkee hyvin käsi kädessä aiemmin mainitun vaikuttajamarkkinoinnin kanssa. Yleisimpiä esi-

merkkejä tästä ovat esim. julkisuuden henkilöiden käyttämät vaatebrändit ja heidän aja-

mansa autot. Usein tällä tavoin yritys saa brändilleen julkisuuden henkilön kautta medianäky-

vyyttä. 

Joskus yritykset ovat sopineet julkisuuden henkilön kanssa yhteistyösopimuksen siitä, että hän 

käyttää heidän brändiään, mutta myös joskus yritys saattaa olla onnellisessa asemassa sen 

suhteen, että julkisuudessa merkittävä henkilö käyttää tai puhuu positiivisesti heidän brändis-

tään ilman yhteistyösopimusta. Yksi tapa saada brändille tunnettuutta median kautta on myös 

uutiskynnyksen ylittäminen. Aika ajoin jokin brändi ylittää uutiskynnyksen ja siitä tehdään uu-

tinen. (Aaker 1991, 73-74.) 

Mielestäni hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi erilaiset uusien autojen testiajo-artikkelit ja 

erilaiset kosmetiikka-tuotetestaukset. Näissä tapauksissa brändit ylittävät uutiskynnyksen, ja 

saavat edullista, ellei ilmaista, näkyvyyttä. 

Sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin päätarkoituksena on lisätä tai ylläpitää brändin 

tunnettuutta. Tämän lisäksi sillä pyritään yhä enemmän myyntiin vaikuttamiseen. (Laakso 

2004, 142-143.)  

Sponsorointi nähdään kuluttajien silmissä yhtenä mainonnan muotona, mutta sellaisena, joka 

myös antaa takaisin. Sponsorointi on ollut jo pitkään yksi merkittävä markkinoinnin keino, ja 

esimerkiksi suuret urheiluvälinevalmistajat kuten Nike ja Adidas kilpailevatkin jatkuvasti siitä, 

ketä urheilijaa he pääsevät sponsoroimaan. Sosiaalisen median myötä sponsoroinnin merkitys 

on kasvanut, koska urheilijat ja muut julkisuuden henkilöt ovat entistä enemmän näkyvillä ku-

luttajille. Tapahtumamarkkinoinnissa tarkoituksena on saada yrityksen brändi suurimmaksi 

edunsaajaksi. (Laakso 2004, 142-143.) 

Monia urheilutapahtumia esimerkiksi nimetään erilaisten brändien mukaan. Näistä hyviä esi-

merkkejä ovat Englannissa pelattava jalkapallon Englannin liigacup, jonka virallinen markki-

nointinimi on thaimaalaisen energiajuomayhtiön mukaan nimetty Carabao Cup tai suuri 
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purjehdustapahtuma Volvo Ocean Race. Näissä tapahtumissa on myös hyvin yleistä, että pääs-

ponsorina toimivat yritykset mainostavat uusia tuotelanseerauksiaan tai muita brändiin liitty-

viä asioita. 

3.6 Brändin laajentaminen 

Brändin laajennus jakaa vahvasti mielipiteitä. Tämä on ymmärrettävää, koska maailma on 

pullollaan sekä onnistuneita että epäonnistuneita brändilaajennuksia. 

Brändilaajennuksen perusidea on se, että brändin nimeä aletaan käyttää muissa tuoteryh-

missä kuin missä se on aiemmin toiminut. Brändin laajentamisessa on hyvin tärkeää, että 

brändin tunnettuus on sillä tasolla, että sitä voidaan käyttää hyväksi uusissa tuoteryhmissä. 

(Aaker 1991, 208.) 

Usein brändin laajennus laskee alkuperäisen tuotteen myyntiä ja mielikuvituksellista pää-

omaa. Toisaalta taas parhaimmassa tapauksessa se voi taata brändin tulevaisuuden. Epäonnis-

tumisen riski on suurimmillaan silloin, kun brändiin aletaan liittää sille ennestään tuntematto-

mia ja vieraita ominaisuuksia. (Laakso 2004, 143-144.) 

David Aaker esittää brändin laajentamisesta viisi erilaista skenaariota; hyvässä tilanteessa 

brändin nimi tukee laajennusta, ja parhaassa tilanteessa brändin nimi paranee laajennuksen 

myötä. Huonossa tilanteessa brändin nimi ei auta laajentumisessa, ja huonoimmassa tilan-

teessa laajentuminen pilaa brändin nimen. Laajentumisen riskinä on myös se, että ei synny 

uusia brändejä. Tästä hyvänä esimerkkinä on P&G, joka on luonut useita brändejä. Jos P&G 

olisi vain laajentanut P&G-brändiään uusiin tuoteryhmiin, eivät he olisi luoneet läheskään niin 

montaa uutta brändiä. (Aaker 1991, 206-209, 226.) 

Onnistuneita - vaikkakin melko riskialttiita - esimerkkejä brändilaajennuksista on Guinness-

olutmerkin laajentaminen Guinnessin Ennätysten Kirja-kirjasarjaksi tai ranskalaisen BIC-brän-

din laajentaminen kirjoitusvälineistä sytyttimiin ja varsiteriin. Maailma on myös pullollaan 

mitä kummallisempia brändilaajennuksia, jotka ovat epäonnistuneet. Yksi esimerkki on ham-

mastahnoistaan tunnetun Colgaten laajennus 1980-luvulla. Colgate laajensi brändiään silloin 

pakasteaterioihin. Kuluttajat vierastivat ajatusta Colgate-pakasteaterioista ja tuotelinja ei 

menestynyt. Toinen esimerkki epäonnistuneesta brändilaajennuksesta on vahvan, moottori-

pyöristään tunnetun brändin Harley-Davidsonin laajentaminen hajuvesiin ja kakkukoristeisiin. 

Vaikkakin Harley-Davidson brändillä on myyty jo pitkään tuotteita t-paidoista aurinkolaseihin, 

eivät heidän ydinasiakkaansa enää tunteneet kyseisiä tuotteita omakseen. (Cookson 2017.) 

Mielestäni brändilaajennukseen liittyy myös hyvin paljon tuuria, onnistuuko se vai ei. Myös-

kään markkinoinnin osuutta laajentamisessa ei voi tarpeeksi korostaa. Yritysten tulee pitää 

mielessä, mikä brändin ydinajatus on, ja kunnioittaa sitä tehdessään brändilaajennusta. Li-

säksi on hyvin tärkeää tuntea brändinsä arvo ja tunnettuuden taso, ennen kuin lähtee 
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tekemään brändilaajennusta. Richard Bransonin Virgin Group on hyvä esimerkki rohkeista, 

mutta onnistuneista brändilaajennuksista. Virgin aloitti levykauppana, mutta on vahvana 

brändinä onnistunut laajentamaan toimintaansa mm. levy-yhtiöksi, operaattoriksi, lentoyhti-

öksi ja risteily-yritykseksi. Branson on tunnistanut Virgin-brändinsä markkina-arvon, ja nähnyt 

järkevämpänä laajentaa yritystoimintaansa saman brändin alla, kuin luomalla jokaiselle liike-

toiminalleen uuden brändin. Lisäksi osa hänen liiketoiminnoistaan toimii myös lisenssillä, eli 

jokin muu yhtiö tuottaa hänen brändinsä alla tuotteita ja palveluita. (Virgin Group 2019.) 

4 Brändin rakentaminen 

4.1 Brändin rakentamisen vaiheet 

Brändin rakentamisessa on kyse koko tulevaisuuden liiketoiminnan luomisesta ja säilyttämi-

sestä. Brändin rakentaminen on strateginen asia, joka sisältää lukuisia strategisia päätöksiä. 

Brändin tulisi olla lupaus odotettavissa olevasta laadusta, ja asiakkaan tulisi pystyä luotta-

maan tähän lupaukseen. Brändin tulee siis pitää lupauksensa, tai asiakas pettyy. Toimiva 

brändi tarjoaa asiakkaalleen turvallisuutta. Brändi sisältää lupuksen odotettavissa olevasta 

laadusta. Laatubrändi luo asiakkaalle laatukokemuksen. (Silen 2001, 123.) 

Brändin rakentaminen on strategioista perinteisin. Siinä brändi on vahvasti yrityksen kontrol-

loima ja muuttuu vain hitaasti. Brändin johtamisen huomio kiinnitetään halutun mielikuvan 

yhteneväisyyteen kaikessa viestinnässä ja tarjonnassa. Yrityksen tavoittelema, ja sen kilpaili-

joista positiivisesti erottava, mielikuva halutaan juurruttaa osaksi asiakkaiden käsitys- ja 

asennemaailmaa. (Heliskoski & Pohjanmäki 2015.) 

Brändi on havaintojäännös kaikista kokemuksista mitä asiakas on imenyt itseensä tuotteen ni-

men ympäriltä. Nämä sisältävät tuotteen toimivuuden, sen hinnan, ja sen pakkauksen käytän-

nöllisyyden; sen grafiikat, sen markkinoinnin ja sen myynninedistämiseen käytetyt viestit; 

myös sen yhteyden yrityksen työntekijöihin – myyntiin, jälleenmyyjiin, jälleenmyyjien asia-

kaspalveluun ja mainoksiin; ja kaikkeen suusta suuhun tietoon puskaradiosta mediaan. (Kap-

tan & Pandey 2010, 15.) 

Brändi syntyy vasta, kun kuluttaja mielessään kokee tuotteella olevan jotakin lisäarvoa toi-

mialan muihin tuotteisiin nähden. (Laakso 2004, 83.)  

Kirjassaan Brandit kilpailuetuna Laakso (Laakso 2004, 83) esittää seuraavanlaisen kuvan brän-

din rakentamisesta ja sen eri vaiheista: 
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Kuvio 5. Brändin rakentamisen vaiheet (Laakso 2004, 83) 

4.2 Brändin rakentamiseen liittyvät analyysit 

Ensimmäinen vaihe brändin rakentamisessa on analyysivaihe. Analyysivaiheessa tehdään eri-

laisia tutkimuksia, joiden tuloksista tehdään analyysejä, joiden tavoitteena on parantaa brän-

diin liittyvän päätöksenteon laatua. Ne luovat hyvän pohjan brändiin liittyvälle strategiselle 

päätöksenteolle. Välttämättömiä analyysejä ovat asiakasanalyysi, kilpailija-analyysi ja oman 

brändin analyysi. (Laakso 2004, 88.) 

Kirjassaan Brandit kilpailuetuna Laakso (Laakso 2004, 93.) jakaa asiakasanalyysit neljään ryh-

mään: trendit, ostomotiivit, asiakaskunnan jakautuminen segmentteihin ja tyydyttämättömät 

tarpeet. 

Trendi-tutkimuksessa tutkimusongelmana on se, mitkä ovat toimialan uusimmat trendit. Tren-

dejä tutkimalla voidaan saada kuva muutoksista, jotka todennäköisesti tulevat vaikuttamaan 

myös omaan liiketoimintaan. (Laakso 2004, 91.) 

Ostomotiivit voidaan jäsennellä kolmeen eri ryhmään: funktionaaliset ostomotiivit, emotio-

naaliset ostomotiivit ja käyttäjästään viestivät ostomotiivit. Funktionaaliset ostomotiivit liit-

tyvät tuotteen käyttötarkoitukseen ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Ne ovat järkiperäisiä os-

tomotiiveja, jotka tyydyttääkseen kuluttaja etsii funktionaalisia tuote-etuja. Funktionaalisia 

ostomotiiveja tutkiessa tulisi selvittää mitä asioita kuluttaja arvostaa tuotteessa ja mitkä 

ominaisuudet vaikuttavat hänen ostopäätökseensä. Hyvin usein ostopäätöksemme ovat tunne-

peräisiä, ja tunteet sekoittuvat funktionaalisten ostomotiivien kanssa. Näitä tunteita selvite-

tään tutkiessa emotionaalisia ostomotiiveja. Käyttäjästään viestivät ostomotiivit korostuvat 

varsinkin silloin, kun taloudelliset suhdanteet ovat noususuunnassa. Näitä ostomotiiveja tut-

kittaessa tutkitaan viestivää kuluttamista. Kun ostoksen motiivina on lähettää ympäristölleen 

viestiä tuotteen käyttäjästä, tuotteet edustavat usein hintahaitarin yläpäätä. Käyttäjästään 

viestivä ostomotiivi saa täyttymyksen erityisesti, jos tuotetta ei saa joka kaupasta ja hinta on 

selvästi suurempi kuin tuoteryhmässä keskimäärin. Ostomotiiveja tutkittaessa on tarkoitus 

karsia lukuisat tuote-edut niin, että vain kaikkein oleellisimmat – tai mieluiten yksi oleellisin – 

jää jäljelle. (Laakso 2004, 93-97.) 

Brandiin liittyvät analyysit Tunnettuuden luominen

Haluttujen ominaisuuksien 

(mielleyhtymien) 

liittäminen tuotteen 

mielikuvaan Ostamisen aikaansaaminen

Brandiuskollisuuden 

aikaansaaminen

1. Vaihe                           

"Kisoihin valmistutuminen"

2. Vaihe                           

"Alkuerät"

3. Vaihe                             

"Välierät"

4. Vaihe                     

"Loppuottelu"

5. Vaihe                              

"Voiton uusiminen"
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Asiakaskunnan jakaminen segementteihin auttaa brändiä sen markkinointiviestinnän rakenta-

misessa. Samalla toimialalla löytyy useimmiten selviä segmenttejä, jotka eroavat toisistaan. 

Markkinointiviestintää on helpompi rakentaa, kun tiedetään millaisia ostomotiiveja asiakas-

kunnasta löytyy. Markkinointiviestinnästä voidaan rakentaa tämän avulla erialisia versioita 

kunkin asiakassegmentin ostomotiivien perusteella – kunhan varmistetaan, että brändin yti-

meksi valittu ostomotiivi on kuluttajille tärkeä. (Laakso 2004, 97.) 

Paras mahdollinen ostomotiivi saavutetaan, kun paikallistetaan merkittävä ostomotiivi, johon 

markkinoilla ei vielä ole tuotetta ollenkaan. Sellainen tilanne on yritykselle suuri mahdollisuus 

ja myös hyvin perusteltu lähtölaukaus tuotekehitykselle. Näitä ostomotiiveja tutkitaan selvit-

tämällä asiakkaiden tyydyttämättömiä tarpeita. Asiakkaat eivät välttämättä osaa itse vastata, 

millainen tuote markkinoilta vielä puuttuu, se on markkinoijan tehtävä. Tätä, ja edellä mai-

nittuja ostomotiiveja tutkittaessa tutkimuksen ei tarvitse olla teoreettista. Tärkeintä on oma-

kohtainen havainnointi ja asiakkaiden tutkiminen siellä, jossa ostopäätökset tehdään. (Laakso 

2004, 99-100.) 

Kilpailija-analyysi voidaan jakaa neljään kategoriaan: kilpailijoiden brändit, toimialan brän-

dien jäsentely, muutokset kilpailijoiden brändeissa ja kilpailevien brändien vahvuudet ja 

heikkoudet. (Laakso 2004, 105.) 

On tärkeää kartoittaa ensin toimialan tärkeimmät ostomotiivit. Sen jälkeen kartoitetaan kil-

pailijoiden brändit, jotka vastaavat kuluttajien ostomotiiveihin. Jos kaikille merkittäville os-

tomotiiveille on jo olemassa vastaava brändi, ongelma on olemassa. Paras tilanne on, jos kar-

toituksen jälkeen jäljelle jää ostomotiiveja, tai mikään brändi ei vielä tyydytä, on uusi brändi 

mahdollisesti saanut lähtölaukauksen. Kilpailutilannetta kartoittaessa pitää paikallistaa yri-

tykset ja brändit, jotka ovat varteenotettavia kilpailijoita. Pääkilpailijat ovat usein selvästi 

paikallistettavissa, mutta on hyvä selvittää, millaisia kilpailijoita löytyy perinteisten kilpaili-

joiden lisäksi. Tutkimuksen konkreettinen kysymys on silloin ”Mitä merkkiä ostaisit, jos mei-

dän tuotteemme olisi sattunut loppumaan varastosta?”. Vastauksista saadaan ensi- ja toissi-

jaiset korvaavat tuotteet, joita voidaan pitää brändin pääkilpailijoina. On myös hyödyllistä 

analysoida, miten kilpailijat mainostavat brändejään, sillä markkinointiviestintä heijastelee 

kilpailijan tahtotilaa tulevaisuudessa. Muutokset kilpailijoiden mainonnassa ennakoivat muu-

toksia brändin positioinnissa. Kilpailijoiden brändin heikkouksien ja vahvuuksien tunnistami-

nen on myös todella tärkeää tietoa. Jos kilpailijalla on kuluttajan mielissä vahva mielikuva, 

sitä vastaan hyökkääminen ei tunnu perustellulta, ellei käytössä ole lähes rajatonta markki-

nointibudjettia. (Laakso 2004, 105-109.) 

Laakso viittaa Jack Troutin ja Al Ries oivallukseen, että vahvistuessaan brändi-imago altistuu 

lopulta hyökkäyksille, koska sen merkitys on saattanut laajentua vaikeasti hallittavaksi. Mieli-

kuva erityisesti toimialaa hallitsevasta brändistä alkaa paisua, jos markkinajohtaja liittää 
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brändiin yhä useampia ominaisuuksia ja mahdollisesti kohderyhmiä on alettu laajentaa. 

Brändi saatetaan alkaa mieltämään liian moniulotteiseksi, joka tarkoittaa, että se on vähän 

kaikkea kaikille, ja lopulta ei enää mitään kenellekään. Vahvuudesta onkin tullut heikkous. 

(Laakso 2004, 105-109.) 

Brändiä rakentaessa oman brändin tutkimus on seikka, jota ei voi ohittaa. Koska brändi on ku-

luttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin tuotteisiin nähden, kuluttajan mielessä oleva 

brändimielikuva on ratkaisevan tärkeä, kun seurataan brändin rakentamiselle asetettujen ta-

voitteiden toteutumista ja kun suunnitellaan tulevaisuuden markkinointitoimenpiteitä. 

(Laakso 2004, 110.)  

Brändin analyysin voi jaotella kolmeen eri osa-alueeseen: brändin juuret, brändin vahvuudet 

ja heikkoudet eli mikä on brändin uskottavuusalue ja nykyinen brändi-imago. (Laakso 2004, 

110.) 

On tärkeää tutkia oman brändin juuria, ja pohtia sitä asiaa, miksi brändi on alun perin perus-

tettu. Brändin juuria tutkittaessa on hyvä perehtyä muihin, alalla jo pitkään toimineisiin 

brändeihin. Vaikkakin moni brändi on laajentanut toimintaansa, sen ydinajatus, joka sillä on 

alusta asti ollut, on sama. Näihin pioneeribrändeihin lukeutuu esimerkiksi Ray-Ban aurinkola-

seissa ja Lego lasten koottavissa leluissa. Nämä brändit ovat alusta asti olleet uskollisia juuril-

leen, vaikkakin ovat laajentaneet brändiään huomattavasti. Brändejä, jotka ovat mielikuvi-

tuksellisesti laajentaneet brändiään, on varsin hyvä verrata siihen, mitä ne edustivat alussa. 

Hyvin usein huomaa, että niiden perus ajatus on edelleen pysynyt samana. Tietenkin on myös 

tapauksia, jossa brändin tunnettuutta on alettu hyödyntää aivan toisissa tuoteryhmissä kuin 

alun perin. Tämä johtaa hyvin usein vaikeuksiin, vaikkakin tästä on myös hyviä esimerkkejä. 

Uusille brändeille on hyvin tärkeää miettiä, mitä brändi haluaa edustaa, mitkä sen arvot ovat 

ja mikä brändin tarkoitus on. (Laakso 2004, 110-112.) 

Brändin vahvuuksia- ja heikkouksia pohtiessa tulee miettiä missä brändi on vahvoilla ja missä 

se on heikoilla. Tätä tutkittaessa on hyvä muistaa, että kuluttajan kokemaa lisäarvoa mittaa 

vain kuluttajan mielikuvat. Tämä onkin ainoa totuus brändin vahvuuksista ja heikkouksista. 

Analyysi ei pidä sisällään faktoja kuten suorituskykyä, vaikka ne eroavaisivatkin kuluttajan 

mielikuvasta. Jokaisella brändillä on oma uskottavuusvyöhykkeensä, joka perustuu kuluttajien 

mielikuvaan. (Laakso 2004, 111.) 

 Esimerkiksi jos Apple alkaisi mainostamaan tuotteitaan jokaisen ihmisen saatavilla olevaksi 

”jokamiehen” teknologiaksi, se varmasti alentaisi heidän uskottavuuttaan. Apple on tietoi-

sesti brändännyt itsensä premium-luokan teknologiaksi, joka ei ole jokaisen saatavilla. 

Brändin erkaantuessa sen luontaisista, jo kuluttajan mielessä olevista vahvuuksista, se jättää 

myös uskottavuusvyöhykkeensä taakseen. Brändin mainonta saatetaan huomata, mutta se ei 
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ole enää oman mainontansa edunsaaja, vaan joku muu brändi saa ansiotonta arvonnousua. 

Yleensä arvonnousun saa se brändi, joka ns. omistaa kyseisen mielikuvan kuluttajan mielessä. 

Brändin perusarvot ovat tuotteen sielu, joita ei kannata riskeerata sen takia, että joku kilpai-

lija on onnistunut omimaan jonkun toisen ominaisuuden. Brändien heikkouksien tunnistaminen 

on myös yhtä tärkeää kuin sen vahvuuksien tunnistaminen. On hyvä tunnistaa ne kohdat, jossa 

brändi ei ole vahva ja keskittyä niihin vahvuuksiin, joilla vahvistetaan kuluttajan saamaa lisä-

arvoa. (Laakso 2004, 110.) 

Brändi-imagoa tutkittaessa tulee saada selville seuraavat asiat: millainen mielikuva kulutta-

jalla on brändistä, millaisia mielleyhtymiä brändiin liitetään, miten brändi eroaa kilpailijoista, 

miten brändin imago on ajan kuluessa muuttunut, eroaako brändi-imago sen mukaan, keneltä 

kysytään ja mitä lisäarvoa kuluttaja kokee saavansa brändiä käyttäessään. Kuluttajien mieli-

kuvia brändistä voidaan tutkia joko suoraan tai tutkimalla niitä epäsuorasti. Useimmiten suo-

rat kysymykset esitetään pienryhmissä, mutta joskus niitä saatetaan esittää myös laajemmissa 

tutkimuksissa. Kuluttajilta kysytään mitä brändejä he käyttävät ja miksi. Kuluttajia pyydetään 

kuvailemaan, millaisia mielleyhtymiä he brändiin liitävät. (Laakso 2004, 110-113.) 

5 Positiointi 

5.1 Positioinnin merkitys 

Timo Ropen (Rope 2000, 637) määritelmä positioinnista eli toiselta nimeltä asemoinnista on: 

Tuotteen suunnitelmallinen markkinoille sijoittuminen sopiviin markkinalohkoihin eri tuottei-

den joukkoon. 

 

Positiointi on tietoista pyrkimystä erilaistamiseen. Sillä halutaan vaikuttaa siihen, miten eri-

laisena ja ainutlaatuisena asiakas brändin näkee. Se on myös hyvin abstraktia toimintaa sillä 

ihmisten mielikuviin ei voi vaikuttaa suoraan, ainoastaan välillisesti, joko tekemällä tai sano-

malla jotain, jonka perusteella mielikuva muuttuu. (Heliskoski & Pohjanmäki 2015.) 

Positioinniksi kutsutaan toimenpiteitä, joilla tuotteeseen liitetään kuluttajan mielessä jokin 

kilpailijoista erottava ominaisuus – kilpailuetu, jonka vuoksi kuluttaja valitsisi juuri sen tuot-

teen. (Laakso 2004, 150.) 

Menestyvät brändit omistavat erinomaisen brändipositioinnin, jota jatkuvasti toteutetaan hei-

dän kohderyhmälleen. (Clifton & Ahmad 2009, 73.) 

Potentiaalisen asiakkaan saaminen asiakkaaksi vaatii paljon panostuksia yritykseltä. On tie-

dettävä kuka ja millainen on tavoiteltu asiakas ja miten häneen voidaan luoda vuorovaikutus-

yhteys. Markkinoinnin segmentointi, kohdemarkkinoiden valinta ja tarkka positiointi on teh-

tävä huolellisesti, jotta potentiaaliseen asiakkaaseen on mahdollisuus luoda kontakti. (Isohoo-

kana 2007, 43.) 
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Positioinnin tarkoituksena ei ole luoda kuluttajan mieleen jotakin uutta ja erilaista tuot-

teesta, vaan vahvistaa sitä mielikuvaa, joka on jo olemassa – edellyttäen luonnollisesti, että 

mielikuva on positiivinen ja liiketoiminnallisesti otollinen markkinoinnin lähtökohta. Olemassa 

olevien mielikuvien vahvistaminen osoittautuu useimmiten parhaaksi investoinniksi, koska ku-

luttaja pystyy yhdistämään markkinointiviestinnän johonkin jo mielessä olevaan. (Laakso 

2004, 151.) 

5.2 Positioinnin prosessi 

Iain Elwood esittää kirjassa Brands and Branding kuuden askeleen brändin positioinnin. (Clif-

ton & Ahmad 2009, 75.) 

 

Kuvio 6. Brändin positioinnin prosessi (Clifton & Ahmad 2009, 75) 

5.2.1 Määritä kohdemarkkina ja kohderyhmä 

Jotta voidaan tunnistaa ne käytännön hyödyt ja tunteisiin vetoavat ominaisuudet, joita brändi 

voi tarjota, on tärkeää määritellä kohdemarkkina ja kohderyhmä. Tämä vaatii tiukkoja pää-

töksiä siitä, mitkä kohdemarkkinat ja -ryhmät ovat tärkeitä liiketoiminnalle ja brändille. Kun 

kohderyhmä on määritelty, tulee tarkastella perinpohjaisesti sitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

tämän kohderyhmän ostopäätökseen. Tarkastelun kohteena tulee olla kohderyhmän asenteet, 

motiivit ja käyttäytyminen. Perinteisten kohderyhmäanalyysien, jotka sisältävät väestötietoa 

ja tietoa siitä mitä tuotteita ja palveluita he yleensä ostavat, lisäksi tulee tarkastella laajem-

min kohderyhmän toimintaa ja elämää. Menestyvät brändit rakentuvat hyvin pitkälle oivalluk-

siin heidän omasta kohderyhmästään ja tämän hyödyntämisestä. (Clifton & Ahmad 2009, 74-

75.) 

5.2.2 Mahdollisuuksien tunnistaminen ja tarkasteleminen 

Saadakseen tietoa kohdemarkkinasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, on tärkeää aloittaa 

keräämään faktapohjaista tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja päätöksentekoon vaikutta-

vista tekijöistä. Ilman tätä tietoa, brändi voi perustua myytteihin ja olettamuksiin, ja se saat-

taa olla vain kopio kilpailijoistaan, jolloin se ei tarjoa mitään lisäarvoa sen asiakkaalle. Fakta-

tiedolla ja laadullisella tutkimuksella on mahdollista löytää tarkempi positiointi brändille. 

(Clifton & Ahmad 2009, 75-76.) 



 27 
 

 

5.2.3 Positioinnin alueiden muotoilu 

Jotta voidaan määritellä oikeat positioinnin alueet, tulee tarkastella neljää eri positiointiin 

vaikuttavaa elementtiä, jotka yhdistävät ne ns. mahdollisuuksien alueeseen. Nämä neljä ele-

menttiä ovat merkityksellisyys, uskottavuus, erottuminen ja jatkuminen. (Clifton & Ahmad 

2009, 76.) 

Merkityksellä tarkoitetaan sitä, että brändin tulee olla merkityksellinen sekä toiminallisesti 

että tunteisiin vetoavasti. Toiminnallisuus on helppo määritellä, esim. Starbucksin kahvi on 

hyvän makuista. Tunteisiin vetoaminen on huomattavasti vaikeampi määritellä ja säilyttää. Se 

on kuitenkin erittäin tärkeää, kun positiointia tehdään tietylle kohderyhmälle ja että brändin 

parissa työskentelevät ihmiset olisivat sitoutuneita brändiin. On usein mainittu, että suuri osa 

päätöksistä tehdään tunteisiin perustuen, ja niitä perustellaan jälkeenpäin järjellä. Tunteilla 

on suuri merkitys päätöksenteossa, ja menestyvät brändit tuntevat hyvin kohderyhmänsä ja 

osaavat vedota oikein heidän tunteisiinsa. Yksi tekniikka on yhdistää brändiin inspiroivuutta 

tai toivoa. Ihmiset ovat yleisesti optimistisia itseään kohtaan – tutkimuksissa suurin osa ihmi-

sistä pitää itseään keskiarvoa parempana. Brändit, jotka käyttävät hyväkseen tätä optimis-

mia, ovat usein menestyksekkäämpiä, kuin ne, jotka eivät siinä onnistu, ja näillä brändeillä 

on parempi mahdollisuus muodostaa tunneside asiakkaidensa kanssa. Tulee kuitenkin olla 

tarkkana, että viesti ei ole liikoja lupaava, jota brändi ei pysty täyttämään. (Clifton & Ahmad 

2009, 77.) 

Jokaisen positioinnin tulee olla linjassa organisaation sisäisen osaamisen, kulttuurin ja luon-

teen kanssa, muuten se ei ole uskottava. Positiointi, joka lupaa turhia johtaa asiakkaan petty-

mykseen. Työntekijät joutuvat käsittelemään asiakaspalautteita koska tuote ei vastaa sen lu-

pauksia, ja tämä vähentää moraalia työyhteisössä. Tämä riski on akuutti varsinkin brändeillä, 

jotka ovat muutoksessa. On hyvin helppoa tuottaa asiakkaalle pettymys siitä, että käyttöko-

kemus ei vastaa hänen odotuksiaan, koska viestintä, brändin nimi ja visuaalinen identiteetti 

on hyvin paljon nopeampaa muuttaa, kuin asiakaskokemus ja organisaatio. Vaikka brändin po-

sitioinnin tulisi herättää asiakkaissa vahvoja tunteita, tulee sen silti olla uskottava ja tulee 

sen päästä lähelle brändilupausta. (Clifton & Ahmad 2009, 77-78.) 

Brändin positioinnin tulee selkeästi erottaa se kilpailijoista. On tärkeää polarisoida brändi 

niin, että sen kohderyhmä joko rakastaa sitä tai se ei herätä kohderyhmän kiinnostusta. Huo-

noin tilanne on se, että brändi on niin tylsä, että se ei herätä mitään tunteita. Vahvat brändit 

erottuvat selkeästi kilpailijoistaan. Esimerkiksi Apple on tarpeeksi rohkea astuakseen esiin ja 

tehdäkseen jotain uniikkia, jotta he pystyvät luomaan uusia tuotekategorioita tai edistääk-

seen olemassa olevien kategorioiden evoluutiota. Esimerkiksi Apple otti normaalin kovalevyn 

ja teki siitä kannettavan ja houkuttelevan tuotteen, jonka avulla voit säilyttää ja kuunnella 

musiikkia. He tekivät jotain, jota muut eivät ajatelleet edes asiakkaita kiinnostavan. Brändin 

voi saada erottumaan monella tavalla: tarjoamalla muista erottuvia tuotteita ja palveluita, 
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tarjoamalla olemassa olevia tuotteita ja palveluita uusilla ominaisuuksilla, käyttämällä eri-

laista viestintää, tekemällä muutoksia tuotantoon ja/tai jakeluun, jonka avulla voidaan tar-

jota erilaisia hintaratkaisuja ja ominaisuuksia ja totta kai brändi voi erottua sillä, että se tar-

joaa yhdistelmää kaikista edellä mainituista tavoista. On myös hyvä muistaa, että kilpailijat 

tulevat lopulta kopioimaan kaiken, joka toimii hyvin. Pysyäkseen askeleen edellä kilpailijoista 

siinä, mikä erottaa brändin heistä, tulee brändin jatkuvasti tarkkailla mitä kilpailijat tekevät 

ja mitkä ovat alan uusimmat trendit. (Clifton & Ahmad 2009, 78-79.) 

Liiketoiminnan kasvu syntyy siitä, kun organisaatio on energinen ja eteenpäin menevä positi-

oinnin ympärillä, joka tarkoittaa sitä, että organisaation tulee varmistaa, että brändi menes-

tyy ja pysyy relevanttina myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation tulee 

ymmärtää mitkä tulevaisuudessa ovat heidän kohderyhmänsä tarpeet ja miten brändin tuot-

teita voidaan kehittää ja laajentaa, ja miten he saavat myytyä brändiä enemmän nykyiselle 

kohderyhmälleen, ja kuinka brändi voi laajentaa kohderyhmäänsä. Brändiä ei tule kuitenkaan 

laajentaa ja muuttaa liian nopeasti, koska se voi vaikuttaa brändin uskottavuuteen. (Clifton & 

Ahmad 2009, 79.) 

5.2.4 Lopullisen positioinnin viimeistely 

Kohderyhmän avulla voidaan tutkia kaikista kiinnostavimpia positioinnin alueita. Lopullinen 

positiointi tulee viestiä näkyvästi ja selkeästi koko kohderyhmälle, ja sen tulee kiteyttää 

brändi ja sen vahvuudet. Tämän viestin tulisi olla maksimissaan kolme sanaa, jota on tuke-

massa pidempi lause, josta selviää kaikki positioinnin elementit. Jos positiointiviesti on pi-

dempi kuin muutama sana, on mahdollista, että sitä ei saada viestittyä, koska kohderyhmän 

on hankalampaa muistaa se. Alussa voi olla myös useampia versioita positiointiviestistä, joi-

den jokaisen tulee korostaa eri positioinnin aluetta. Positioinnin viimeistely voi viedä viikkoja 

tai jopa kuukausia, jotta se saadaan korostamaan juuri oikeita asioita. Siinä tulee myös ottaa 

huomioon eri kulttuuriset tekijät, jotta on varmaa, että se tarkoittaa kaikille samaa asiaa. 

(Clifton & Ahmad 2009, 79.) 

5.2.5 Lopullinen positiointi 

Monia menestyviä brändejä yhdistää positioinnin jatkuva toteuttaminen ulkoisten ja sisäisten 

kosketuspisteiden kautta. Yksi perimmäisistä syistä miksi kuluttajat ostavat jotain tiettyä 

brändiä, on se, että he tietävät mitä saavat, ja se vähentää ostopäätökseen liittyvää epäon-

nistumisen riskiä. Kuluttaja on lojaali – ja usein valmis maksamaan enemmän – brändistä, joka 

on palvellut häntä hyvin menneisyydessä. Brändin positiointiviestin sisäistäminen organisaa-

tion prosesseihin ja operatiiviseen toimintaan, politiikkaan, systeemeihin, henkilöstöön ja 

henkilöstön kouluttamiseen, on elintärkeää brändin jatkuvuuden kannalta. (Clifton & Ahmad 

2009, 80.) 
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5.2.6 Tulosten mittaaminen 

Positioinnin tuloksia voidaan mitata kolmella eri mittarilla: työntekijöillä, asiakkailla ja liike-

toiminnan suorituskyvyllä. Näiden kolmen välillä on kova sidos, ja riippuen liiketoiminnasta, 

näitä kolmea tulisi mitata joko kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. (Clifton & Ahmad 

2009, 82.) 

Työntekijöitä mitatessa mitataan sitä, kuvastavatko työntekijät brändin kuvaa, ovatko työnte-

kijät brändin puolestapuhujia heidän läheisilleen, kuinka paljon työntekijät kokevat ylpeyttä 

heidän työnantajastaan ja brändistä ja millainen on työntekijöiden vaihtuvuus brändin ympä-

rillä. (Clifton & Ahmad 2009, 82.) 

Asiakkaita mitatessa mitataan sitä, millainen kuva asiakkailla on brändistä ja kuinka lähelle 

tämä kuva osuu brändin positiointia, kuinka vahvasti asiakkaat suosittelevat brändiä, kuinka 

todennäköisesti asiakkaat kokeilevat brändiä tai usein ostavat sitä ja kuinka lojaaleja he ovat 

brändille. (Clifton & Ahmad 2009, 82-83.) 

Liiketoiminnan suorituskykyä mitatessa mitataan liikevaihdon kasvua, prosessien kuten logis-

tiikan tehokkuutta, kannattavuutta ja brändin arvoa. (Clifton & Ahmad 2009, 83.)  

5.3 Mielikuvat 

Mielikuvat (engl. imago, image) ohjaavat ajatuksiamme ja käyttäytymistämme. Se mitä ajat-

telemme toisistamme, eri yrityksistä ja organisaatioista, niiden tuotteista ja palveluista ja 

siellä toimivista ihmisistä ohjaa tekojamme ja valintojamme. (Isohookana 2007, 20.) 

Vahvoilla brändeillä on selkeä mielikuva: Volvo on turvallinen, Embo on pehmeä, Coca-Cola 

on aitoa ja virkistää, Pepsi on uuden sukupolven valinta. Mutta kaikkein vahvintakin mieliku-

vaa pitää jatkuvasti kehittää. Kun nykyään kaikki muutkin autot ovat turvallisia, Volvon on ke-

hitettävä mielikuvaansa edelleen, se on nyt tyylikkäämpi, ekologisempi, perheystävällisempi. 

Embo taas säästää myös luontoa, Coca-Cola Zero on miehekäs, vaikka siinä ei ole sokeria. 

(Heliskoski & Pohjanmäki 2005) 

Mielikuvat syntyvät ihmisten mielissä – ne ovat kunkin ihmisen omaa todellisuutta. Mielikuva 

aktivoituu, kun tavataan yrityksen edustaja, vieraillaan toimitiloissa, nähdään tuote kaupan 

hyllyllä, kuullaan uutinen, luetaan lehtiä tai verkkosivuja, jutellaan kollegojen tai ystävien 

kanssa tai nähdään mainos. Henkilön mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat mm. seuraavat 

tekijät: tarpeet, arvot, tiedot, havainnot, asenteet, ennakkoluulot ja kokemukset. Mielikuvan 

sisällöstä merkittävä osa on asenteita ja ennakkoluuloja. Tosiasioihin perustuvia elementtejä 

ovat tiedot ja kokemukset. Kokemuksetkin ovat usein mielikuvien vääristämiä ja tiedot asen-

teiden muuttamia. Mielikuva onkin sanan varsinaisessa merkityksessä mielikuvallinen. Mieli-

kuva on aina subjektiivinen ja mielikuvan muodostajan kannalta totta. Vaikka henkilöllä ei 
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olisikaan omia henkilökohtaisia kokemuksia mielikuvan kohteesta, voi hänellä silti olla siitä 

vahvakin mielikuva ja mielipide. Esimerkkinä mainittakoon julkisuuden henkilöt tai tunnettu 

suuryritys ja sen johtaja tai kaukainen maa, jossa henkilö ei ole koskaan käynyt. (Isohookana 

2007, 20.) 

Mielikuva on aina sen muodostajalle totta. Esimerkiksi yrityksen johto ei voi sanoa, että hei-

dän toiminnastaan tai heidän tuotteistaan tai palveluistaan on sidosryhmillä väärä mielikuva. 

Tavoitekuva on se mielikuva, jonka yritys asettaa tavoitteekseen oli sitten kysymyksessä koko 

organisaatio tai sen yksi brändi. Kunkin sidosryhmän mielessä olevan todellisen mielikuvan ja 

yrityksen tavoitemielikuvan tulee olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Mikäli tavoiteltu mie-

likuva ja todellinen mielikuva eroavat toisistaan, tulee yrityksen miettiä syitä siihen. (Isohoo-

kana 2007, 20.) 

Mielikuvat ovat voimakkaampia kuin faktat. Koska brändi on kaiken tiedon summa, vaikuttaa 

kaikki yrityksen toiminta brändin muodostumiseen vastaanottajan korvien väliin. Vastaanotta-

jan näkökulmasta on aivan sama, onko hänen tietonsa yrityksestä, sen tuotteesta tai palve-

lusta totta vai ei. Näiden näkemysten perusteella hän kuitenkin käyttäytyy. Mikäli henkilön 

mielestä Fazerin paahtoleipä on hänelle tärkeiden kriteerien perusteella parempaa kuin Vaa-

san paahtoleipä, hän ostaa Fazerin paahtoleipää. Henkilön mielikuva voi esimerkiksi perustua 

oletettuun suolan tai kuidun määrään paahtoleivässä. Hän ostaa sitä tuotetta, jota koskeva 

mielikuva vastaa hänen tarvettaan riippumatta siitä onko se oikea vai väärä. (Mäkinen 2010, 

44.) 

6 Tutkimusmenetelmän valinta 

M.E.C-bränditutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen survey-tutkimus eli 

kyselytutkimus. Tutkimuksella halutaan selvittää, millainen M.E.C-brändin tunnettuuden taso 

on, millainen sen brändi-identiteetti on ja vastaako brändin tavoitemielikuva kuluttajien 

brändimielikuvaa, mistä kyselyn vastaajat ovat ostaneet tuoteryhmien tuotteita, joissa brändi 

on edustettuna, ja mistä kuluttajat pitävät tai eivät pidä brändin tuotteiden ulkoasussa. Li-

säksi tutkimuksissa suoritetaan myös kilpailijavertailu, joissa testataan brändin tunnettuutta 

verrattuna sen kilpailijoihin. Edellä mainittu tutkimuksen osa on jätetty pois tämän opinnäy-

tetyön piiristä. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus perustuu asioiden kuvaamiseen numeeristen suurei-

den avulla. Siinä käytetään aineiston keruuvaiheessa yleensä standardoituja tutkimuslomak-

keita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Käytännössä kvantitatiivinen tutkimus edellyttää tilas-

tollisesti riittävän suurta ja edustavaa otosta, jotta vastausten perustella voidaan tulkita tu-

losten edustavan tutkitun kohdejoukon tilannetta. (Rope 2000, 423.) 
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Englanninkielinen survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, 

joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai 

näytteen tietystä perusjoukosta. Aineiston kerääminen standardoidusti tarkoittaa sitä, että 

jos haluaa esimerkiksi saada selville, mikä koulutus vastaajilla on, tätä asiaa on kysyttävä kai-

kilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Aineisto, joka kerätään surveyn avulla käsitellään 

kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi & Remes 2009, 193-194.) 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutki-

musaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asi-

oita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Jos lo-

make on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan nopeasti käsitellä tallennettuun muotoon 

ja analysoida se tietokoneen avulla. (Hirsjärvi & Remes 2009, 195.) 

Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Tavallisesti aineistoa pidetään pinnallisena ja 

tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Haittoina pidetään myös sitä, että ei ole mahdol-

lista saada tietää miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen eli ovatko he 

pyrkineet vastaaman huolellisesti ja rehellisesti. Ei ole selvää ovatko annetut vastausvaihto-

ehdot olleet onnistuneita, joka lisää sitä, että väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. Näi-

den lisäksi ei voida tietää miten vastaajat ylipäänsä ovat selvillä siitä alueesta tai ovat pereh-

tyneet siihen asiaan, josta esitettiin kysymyksiä. Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja 

vaatii tutkijalta monenlaista tietoa ja taitoa. Myös kato eli vastaamattomuus nousee joissakin 

tapauksissa suureksi. (Hirsjärvi & Remes 2009, 195.) 

Mittaamalla brändin kehitystä suhteessa tavoitemielikuvaan kyetään ymmärtämään brändin 

sisältö ja varmistamaan kehitys haluttuun suuntaan. Ennakkoedellytyksenä on tietysti, että 

tavoitemielikuva on määritelty selkeästi. Tavoitemielikuvasta on mitattaessa poistettava 

kaikki yrityksen sisäinen terminologia ja termit on käännettävä asiakkaiden kielelle. (Ahto 

2016, 204.) 

Toteutettavat tutkimukset sijoitetaan markkinatutkimuksen toimintakentässä, joka kuvaa eri 

markkinointitutkimustoimenpiteiden osa-alueita, kilpailutekijätutkimuksiin ja kilpailutilanne-

tutkimuksiin. (Rope 2000, 429.) 

Kilpailutekijätutkimuksen avulla pyritään tehostamaan yrityksen markkinointiparametrien 

osalta tehtäviä päätöksiä ja kilpailukeinojen käyttöä. Kilpailutekijätutkimuksen yksi osa-alue 

on tuotetutkimukset. Tuotetutkimukset kattavat tuotetestien lisäksi myös pakkaus- ja nimi-

testit. Näiden avulla varmistutaan oman tuotteen kilpailukyvystä markkinoilla. (Rope 2000, 

432.) 

Kilpailutilannetutkimuksen keskeisimmät selvityskohteet ovat markkina-asemaan ja yrityksen 

mielikuvakenttään liittyvät tekijät. Oleellista näissä tutkimuksissa on se, että keskeisin tulos 
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ei ole pelkkä yrityksen oma lukema selvitettävässä asiassa, vaan se, miten yritys pärjää ver-

rattuna merkittävimpiin kilpailijoihinsa. Markkina-aseman selvittämisessä tekniikoita ovat 

mm. alan yhteiset tilastot, kyselytutkimukset, paneelitutkimukset ja inventaarit. Näiden li-

säksi perinteisiä markkina-aseman mittareita ovat asiakasosuudet ja kanta-asiakasosuudet. 

Mielikuvakentän tutkimuksiin kuuluvat erilaiset yrityskuva- ja tuotekuvatutkimukset. Näissä 

mitattavia seikkoja ovat tietoisuus ja tunnettuus yritys- ja tuotetasolla sekä palvelukohtai-

sesti ja suositummuus eli mitä tuotetta tai palvelua pitää parhaimpana. (Rope 2000, 431.) 

Kuten kappaleessa 4.2 Brändin rakentamiseen liittyvät analyysit mainittiin, brändin vahvuuk-

sia ja heikkouksia pohtiessa tulee miettiä missä brändi on vahvoilla ja missä se on heikoilla. 

Tätä tutkittaessa on hyvä muistaa, että kuluttajan kokemaa lisäarvoa mittaa vain kuluttajan 

mielikuvat. Kuluttajan mielikuva on ainut totuus brändin vahvuuksista ja heikkouksista. 

(Laakso 2004, 110.) 

Edellä mainitussa kappaleessa kerrottiin myös mitkä asiat tulee saada selville brändi-imagoa 

tutkittaessa. Näitä ovat: millainen mielikuva kuluttajalla on brändistä, millaisia mielleyhtymiä 

brändiin liitetään, miten brändi eroaa kilpailijoista, miten brändin imago on ajan kuluessa 

muuttunut, eroaako brändi-imago sen mukaan, keneltä kysytään ja mitä lisäarvoa kuluttaja 

kokee saavansa brändiä käyttäessään. (Laakso 2004, 110-113.) 

7 Tutkimuksen toteutus 

7.1 Oppobot-kyselytutkimus 

Kyselytutkimukset toteutetaan hyödyntämällä Berner Oy:n yhteistyökumppanin Oppobot Oy:n 

konseptitestaustyökalua. Aiheesta tehdään kaksi eri kyselytutkimusta, koska M.E.C-brändin 

tuoteryhmillä on hyvin erilaiset kohderyhmät. Näin saamme tarkempaa tietoa brändin kohde-

ryhmän tunnettuuden tasosta. Tutkimukset jaetaan askartelutarvikkeen ja koulu- ja konttori-

tarvikkeen välillä. Kohderyhmänä askartelutarviketutkimuksessa ovat lapsiperheet, joissa as-

karrellaan ja koulu- ja konttoritarviketutkimuksessa henkilöt, jotka ovat ostaneet ko. tarvik-

keita viimeisen 12 kuukauden aikana. Kohdealueeksi tutkimukseen rajataan alueeksi Suomi. 

Tutkimuksien kohderyhmä tavoitetaan Oppobot-työkalun avulla, joka on integroitu Dynatan 

kuluttajapaneelehin. Oppobot lähettää Dynatalle tutkimustilauksen ja tilauksen pohjalta Dy-

nata kutsuu kohderyhmään sopivat vastaajat vastaamaan tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset 

saapuvat Oppobotille, kun tarvittava määrä vastaajia on vastannut kyselyyn ja aineisto on 

saatu kerättyä. Kumpaankin tutkimukseen on tavoitteena tavoittaa 300 vastaajaa per tutki-

mus. 

7.2 Tutkimusongelma 

Kyselytutkimuksien tarkoituksena on selvittää millainen M.E.C-brändin tunnettuuden taso on, 

millainen sen brändi-identiteetti on ja vastaako brändin tavoitemielikuva kuluttajien 
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brändimielikuvaa, mistä kyselyn vastaajat ovat ostaneet tuoteryhmien tuotteita, joissa brändi 

on edustettuna, ja mistä kuluttajat pitävät tai eivät pidä brändin tuotteiden ulkoasussa.  Ky-

selytutkimusten tavoitteena on selvittää ja tuottaa tietoa toimeksiantajayritykselle Berner 

Oy:lle, millainen brändin tunnettuus ja brändi-identiteetti on tällä hetkellä, jonka pohjalta 

voidaan tehdä johtopäätökset siitä, onko brändiä järkevää lähteä kehittämään ja uudista-

maan, vai tulisiko brändi lopettaa. 

7.3 Kyselytutkimuksien rakenne 

Kyselytutkimuksia tehdään kaksi erillistä tutkimusta, jotta tutkimuksien tulokset antaisivat 

mahdollisimman hyvän kuvan juuri oikealta kohderyhmältä. Askartelutarviketutkimuksessa 

vastaajat muodostuvat henkilöistä, joiden perheessä askarrellaan ja jotka pääsääntöisesti os-

tavat askartelutarvikkeet. Koulu- ja konttoritarviketutkimuksessa vastaajat muodostuvat hen-

kilöistä, jotka ovat ostaneet koulu- ja/tai konttoritarvikkeita viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Kumpaankin kyselytutkimukseen on tavoitteena saada 300 vastaajaa. Kyselytutkimukset ovat 

rakenteeltaan lähes identtisiä, ainoa eroavaisuus on kohdassa ”Mielikuvat, jotka yhdistää 

brändiin ja sen tuotteisiin.” Kyselytutkimuksien kysymykset pyritään muotoilemaan helposti 

ymmärrettävään muotoon. 

Kyselytutkimukset koostuvat seitsemästä pääteemasta: Ostokriteerit, yleisimmät ostopaikat, 

brändin tunnettuus, brändin ja sen tuotteiden erottuvuus kilpailijoista, mielikuvat, joita yh-

distetään brändiin ja sen tuotteisiin ja brändin nykyisten pakkausten ulkoasun vahvuudet ja 

heikkoudet. Lisäksi kyselytutkimuksessa tutkittiin brändin positiota suosikkivalintana kilpaili-

jajoukossa, mutta tämä kohta jätettiin pois opinnäytetyön piiristä.  

Aluksi tutkimuksissa kerätään perustietoja vastaajista, eli vastaajien demografiset tiedot. 

Kummassakin tutkimuksessa kerätään samat perustiedot. Perustiedoissa selvitetään vastaajan 

ikä, sukupuoli, lasten lukumäärästä, työstatus ja kuinka monta ihmistä heidän taloudessaan 

asuu. Tiedot kerätään, jotta tuloksia voidaan myös tarkastella tarvittaessa tietyn ihmisryhmän 

osalta. 

Ostokriteereissä vastaajille esitetään viisi eri väittämää minä-muodossa. Näihin väittämiin 

vastaaja vastaa asteikolla 1-5 kuinka hyvin kyseinen väittämä sopii häneen. 1-5 asteikko tulki-

taan 1 = Ei sovi laisinkaan 5 = Sopii erittäin hyvin. Ostokriteereitä tutkittaessa on halu selvit-

tää, mitkä tekijät vaikuttavat vastaajan ostopäätökseen kyseisen tuoteryhmän tuotteita osta-

essa. 

Seuraavaksi on tarkoitus tutkia brändin tunnettuuden tasoa, houkuttelevuutta, kilpailijoista 

erottumista ja ostosuppiloa, eli vastaajan ostokiinnostusta tuotetta ja/tai brändiä kohtaan. 

Ennen kysymyksiä vastaajille esitetään neljä brändin esimerkkituotetta. 
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Tunnettuuden tasoa testataan autetulla tunnettuudella, koska vastaajille esitetään aluksi 

neljä brändin esimerkkituotetta ennen vastaamista. Tunnettuutta testataan suoralla kysymyk-

sellä: ”Kuinka hyvin tunnet M.E.C-tuotemerkin asteikolla 5-1, missä 5 = Tunnen erittäin hyvin, 

1 = En tuntenut laisinkaan ennen tätä tutkimusta?” Tällä halutaan selvittää miten hyvin vas-

taajat tuntevat brändin. 

Houkuttelevuutta tutkitaan kysymyksellä ”Kuinka houkuttelevia M.E.C-tuotemerkki ja sen 

(tutkimuksesta riippuen konttori- ja koulutarvikkeet tai askartelutarvikkeet) ovat mielestäsi 

asteikolla 5-1, missä 5 = Erittäin houkuttelevia, 1 = Ei ollenkaan houkuttelevia?” Tällä halu-

taan selvittää kuinka, houkuttelevana vastaajat pitävät brändiä ja sen tuotteita. 

Kilpailijoista erottumista tutkitaan kysymyksellä ”Kuinka hyvin M.E.C-tuotemerkki ja sen tuot-

teet erottuvat muista (tutkimuksesta riippuen konttori- ja koulutarvikkeista tai askartelutar-

vikkeista) asteikolla 5-1, missä 5 = Erottuvat erittäin hyvin, 1 = Eivät erotu lainkaan?” Tällä 

halutaan selvittää, kuinka hyvin brändi ja sen tuotteet erottuvat kilpailijoista. 

Ostosuppiloa, eli vastaajan kiinnostusta ostaa brändin tuotteita, tutkitaan kysymyksellä 

”Kuinka todennäköisesti ostaisit M.E.C-tuotemerkin (tutkimuksesta riippuen konttori- ja kou-

lutarvikkeita tai askartelutarvikkeita) asteikolla 5-1, missä 5 = Ostaisin sen varmasti, 1 = En 

varmasti ostaisi sitä?”. Vastaajalle ilmestyy lisäkysymys ”Miksi ostaisit? Kerro lyhyesti muuta-

malla sanalla” jos vastaaja on valinnut asteikolta 4-5. Tämä sama tapahtuu myös, jos vastaaja 

on valinnut asteikolta 1-2, jolloin lisäkysymys on ”Miksi et ostaisi? Kerro lyhyesti muutamalla 

sanalla.” Näihin kohtiin vastaajan on mahdollista antaa avoin vastaus esitettyyn kysymykseen. 

Avoimilla vastauksilla on tarkoitus kerätä tarkempaa, kvalitatiivista tutkimustietoa, ostosuppi-

losta. 

Seuraavaksi on tarkoitus tutkia brändin pakkausten vahvuuksia ja heikkouksia. Tässä kohdassa 

vastaajille esitetään kummassakin kyselytutkimuksessa neljä brändin esimerkkituotetta. Tuot-

teet ovat samat kuin ennen edeltäviä kysymyksiä. Tässä kohdassa hyödynnetään icemap- ja 

heatmap-työkalua, joka näyttää tuotteista ne kohdat, joista vastaajat ovat eniten pitäneet ja 

joista he eivät ole pitäneet. Lisäksi kohdassa vastaajien on mahdollista antaa avoin vastaus 

pakkauksista, jolloin niistä saadaan myös kvalitatiivista tutkimustietoa.  

Pakkauksen vahvuuksia testatessa vastaajille esitetään saateviesti ”Näet edelleen M.E.C-tuo-

temerkin ja sen toimisto- ja koulutarvikkeita. Mistä erityisesti pidät tuotemerkissä ja sen 

tuotteissa? Merkitse nämä 1-3 kohtaa klikkaamalla niitä.  Jos mielestäsi tällaisia kohtia ei ole, 

niin jatka seuraavaan kysymykseen. Kun haluat muuttaa hymiön paikkaa, klikkaa sitä ja 

siirrä.”. Kysymyksen alla vastaaja pääsee klikkaamaan 1-3 kohtaa tuotteista, joista hän pitää. 

Tämän lisäksi vastaaja pääsee vastaamaan avoimeen kysymykseen ”Miksi pidät niistä? Kerro 

lyhyesti muutamalla sanalla.”.  
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Pakkauksen heikkouksia testatessa vastaaja esitetään saateviesti ”Mistä et erityisesti pidä 

tuotemerkissä ja tuotteissa? Merkitse 1-3 kohtaa klikkaamalla niitä. Jos mielestäsi tällaisia 

kohtia ei ole, niin jatka seuraavaan kysymykseen. Kun haluat muuttaa surunaaman paikkaa, 

klikkaa sitä ja siirrä.” Kysymyksen alla vastaaja pääsee klikkaamaan 1-3 kohtaa tuotteista, 

joista hän ei pidä. Tämän lisäksi vastaaja vastaamaan avoimeen kysymykseen ”Miksi et pidä 

niistä? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.”. 

Kohdassa ”Yleisimmät ostopaikat” vastaajille esitetään kaikki yleisimmät ostopaikat, joista 

tuotteita ostetaan Suomessa. Lisäksi valittavana on myös kohta ”Muu ostopaikka”. Kyseessä 

on monivalintatehtävä, jossa vastaaja vastaa kysymykseen ”Mistä ostopaikoista ostat yleensä 

askartelutuotteita?” Tässä vastaajalla on mahdollisuus valita yksi tai useampi vaihtoehto hä-

nelle esitetyistä ostopaikoista. 

Viimeisessä kohdassa tutkitaan mielikuvia, jotka vastaaja liittää M.E.C-brändiin. Tässä koh-

dassa vastaajille esitetään erilaisia attribuutteja, kuten esimerkiksi moderni, kallis, edullinen, 

lapsille mieluinen, joista vastaaja valitsee hänen mielestään parhaiten brändiä kuvaavat attri-

buutit. Kummassakin kyselytutkimuksessa on 15 eri attribuuttia, joista hän pääsee valitse-

maan. Vastaajalle esitetään saateviesti ”Millaisia ajatuksia ja mielikuvia M.E.C-tuotemerkki ja 

sen tuotteet sinussa herättävät?  Valitse ne mielikuvat ja ominaisuudet, jotka yhdistät vah-

vimmin siihen.” 

Lopuksi vastaajilla on mahdollisuus antaa palautetta M.E.C-tuotemerkistä ja sen tuotteista. 

Tässä saateviestinä on ”Lopuksi voit antaa palautetta M.E.C-tuotemerkistä ja sen (tutkimuk-

sesta riippuen konttori- ja koulutarvikkeista tai askartelutarvikkeista)”. Näin saadaan vielä 

kerättyä tarkempaa kvalitatiivista tutkimustietoa brändistä. 

Kyselyn avoimet vastaukset analysoidaan tilastollisin menetelmin, jakamalla avoimet vastauk-

set omiin luokkiinsa niiden teemojen perusteella. Vastaus luokitellaan omaan teemaansa, jos 

vastauksen luonne sopii teemaan. Näin saadaan tietoa siitä, nouseeko jokin teema brändin 

ympärillä selkeästi esille. Teemaluokat, joita avoimien vastausten käsittelyyn on käytetty 

ovat: Ekologisuus, Logo, Pakkaus (materiaali, infotekstit, pakkaustapa), Ulkonäkö (pakkaus, 

tuotteet), Tuotemerkki, Tuotteet, Turvallinen, Laatu, Hinta, Lapset, Aiempi kokemus, Saata-

vuus, Valikoima ja Yleinen. Lisäksi vastaukset jaotellaan positiivisiin ja negatiivisiin luokkiin, 

jotta voidaan tarkastella sitä, mitä vastaajat pitävät positiivisena ja mitä negatiivisena. 

8 Kyselytutkimus 

8.1 Demografiset tekijät 

Kyselytutkimuksiin saatiin lähes toivottu määrä vastaajia, askartelutarviketutkimuksen vas-

taajamäärä oli 297 henkilöä, ja koulu- ja toimistotarviketutkimuksen vastaajamäärä 300 hen-

kilöä.  
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Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat muodostuivat henkilöistä, joiden perheessä askarrel-

laan. Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat muodostuivat vastaajista, jotka ovat 

ostaneet ko. tuotteita viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Ennen kyselyyn vastaamista vastaajilta kerättiin taustatietoja heidän iästään, sukupuolestaan, 

lasten lukumäärästä, työstatuksestaan ja kuinka monta ihmistä heidän taloudessaan asuu. De-

mografiset tekijät esitetään alla.  

Ikäjakauma kyselyissä jakaantui vastaajien välillä seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 7. Askartelutarviketutkimuksen ikäjakauma 

Askartelutarviketutkimuksen ikäjakauman suurin vastaajaryhmä olivat 25-54 vuotiaat, joista 

koostui 71% (n=297) kyselyyn vastaajista. 

 

Kuvio 8. Koulu- ja toimistotarviketutkimuksen ikäjakauma 
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksen ikäjakauma mukaili hyvin paljon askartelutarviketutki-

muksen jakaumaa. Myös koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa suurin vastaajaryhmä olivat 

25-54 vuotiaat, joista koostui 70% (n=300) vastaajista. 

Sukupuoli jakaantui tutkimuksissa vastaajien välillä seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 9. Sukupuolijakauma askartelutarviketutkimus 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajien sukupuolijakauma oli hyvin tasainen, 297 vastaa-

jasta naisia oli 51% (n=297) ja miehiä 49% (n=297). 

 

Kuvio 10. Sukupuolijakauma koulu- ja toimistotarviketutkimus 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa sukupuolijakauma oli myös hyvin tasainen, 300 vastaa-

jasta naisia oli 48% (n=300) ja miehiä 52% (n=300). 

Tutkimuksissa vastaajien lasten lukumäärä jakaantui seuraavasti: 
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Kuvio 11. Lasten lukumäärä askartelutarviketutkimus 

Askartelutarviketutkimuksessa 38% (n=297) vastasi 0, eli perheessä ei ole lapsia. Toiseksi suu-

rin vastaajaryhmä, eli 25% (n=297) vastaajista, olivat vastaajat, joiden perheessä on yksi 

lapsi. 

 

Kuvio 12. Lasten lukumäärä koulu- ja toimistotarviketutkimus 

Myös koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa suurin vastaajaryhmä olivat vastaajat, joiden 

perheessä ei ole lapsia. Tämä vastaajaryhmä oli 47% (n=300) kaikista vastaajista. 

Työstatus tutkimuksissa jakaantui seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 13. Työstatus askartelutarviketutkimus 
 

Askartelutarvikkeessa vastaajista selkeä enemmistö koostui täysipäiväistä työtä tekevistä vas-

taajista. Heidän osuutensa kaikista vastaajista oli 71,04% (n=297). 

 

 

Kuvio 14. Työstatus koulu- ja toimistotarviketutkimus 

 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa suurin vastaajaryhmä koostui täysipäiväistä työtä te-

kevistä vastaajista. Kaikista vastaajista heitä oli 67% (n=300). 
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8.2 Ostokriteerit 

Ostokriteereitä tutkittaessa vastaajille esitettiin viisi eri väittämää minä-muodossa. Näihin 

väittämiin hän vastaa asteikolla 1-5 kuinka hyvin kyseinen väittämä sopii hänelle. 1-5 asteikko 

tulkitaan 1 = Ei sovi laisinkaan 5 = Sopii erittäin hyvin. Kummassakin kyselytutkimuksessa vas-

tausvaihtoehdot olivat vastaajille identtiset. 

Ensimmäisen väittämän avulla halutiin tutkia sitä, kuinka paljon tuotteen laatu vaikuttaa vas-

taajan ostopäätökseen. Tulokset esitetään alla. 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 15. Tuotteen laadun merkitys askartelutarvikkeita ostaessa 

Vastaajista 46% vastasi 4, vastaajista 24% vastasi 5 ja 25% vastaajista vastasi 3. Vastaajista siis 

95% valitsi vastauksen asteikolla 3-5, eli voidaan päätellä, että tuotteen laatu on merkittävä 

tekijä ostopäätöstä tehdessä. 

 

Kuvio 16. Tuotteen laadun merkitys koulu- ja toimistotarvikkeita ostettaessa 
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa tulokset mukailivat hyvin pitkälle askartelutarviketut-

kimuksen tuloksia. Vastaajista 49% vastasi 4, 25% 5 ja 21% 3. Vastaajista siis 95% valitsi vas-

tauksen asteikon välillä 3-5. Tuotteen laadun merkitys ostopäätöksessä on siis lähes identti-

nen askartelutarviketutkimuksen tuloksien kanssa. Tuotteen laatu on siis tärkeä tekijä myös 

koulu- ja konttoritarvikkeita ostettaessa. 

Seuraavassa väittämässä haluttiin tutkia, kuinka merkittävä tekijä tuotteen hinta on ostopää-

töstä tehdessä. Vastaajat vastasivat askartelutarviketutkimuksessa seuraavasti: 

 

Kuvio 17. Hinnan merkitys ostopäätökseen askartelutarvikkeita ostaessa 

Kaikista vastaajista 44% vastasi 4, eli toiseksi korkeimman numeron. Vastaajista 24% vastasi 5, 

eli heidän mielestään hinta on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein tekijä ostopäätöstä tehdessä. 

26% vastaajista valitsi 3. Yhteensä siis 95% kaikista vastaajista vastasi asteikolla 3-5 välillä. 

Tästä voidaan päätellä, että tuotteen hinta askartelutuotteita ostaessa on merkittävä tekijä 

ostopäätöstä tehdessä. 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 18. Hinnan merkitys ostopäätökseen koulu- ja toimistotarvikkeita ostaessa 
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa tulokset hinnan vaikutuksesta ostopäätökseen mukaili-

vat hyvin paljon askartelutarviketutkimuksen tuloksia. Vastaajista 39% vastasi 4 ja 30% 5. Nu-

meron 3 vastaajista valitsi 24%. Vastaajista siis 93% vastasi asteikolla 3-5 välillä. Vastauksista 

voidaan päätellä, että hinta on merkittävä tekijä myös koulu- ja toimistotarvikkeita ostaessa.  

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajista 69% valitsi asteikolla 4-5, kun vastaavan 

valitsi askartelutarviketutkimuksessa 50%. Vastausten perusteella hinnan merkitys siis koros-

tuu enemmän koulu- ja toimistotarvikkeissa, kun askartelutarvikkeissa. 

Seuraavassa väittämässä haluttiin tutkia, kuinka merkittävä tekijä tuotteen turvallisuus on os-

topäätöstä tehdessä.  

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 19. Tuotteen turvallisuuden merkitys ostopäätökseen askartelutarvikkeita ostaessa 

Kaikista vastaajista 33% vastasi 3, joka voidaan tulkita melko neutraaliksi vastaukseksi. Seu-

raavaksi eniten ääniä sai 4, jonka valitsi 28% kaikista vastaajista. Numeron 5 valitsi vastaajista 

26%. Vastauksista voidaan päätellä, että tuotteiden turvallisuus on melko merkittävä tekijä 

ostopäätöstä tehdessä. Sen merkitys ei kuitenkaan korostu yhtä paljon kuin edellä esitettyjen 

hinnan ja laadun merkitys.  

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 20. Tuotteen turvallisuuden merkitys ostopäätökseen koulu- ja toimistotarvikkeita osta-

essa 

Koulu- ja toimistotarvikkeita ostaessa tuotteiden turvallisuuden merkitys ostopäätökseen ja-

koi selkeästi vastaajien mielipiteitä. Vastauksista voidaan tulkita, että turvallisuuden merki-

tys ei ole erityisen merkittävä tekijä, koska vastaajista 30% valitsi asteikolla 3, eli he pitävät 

turvallisuutta melko neutraalina tekijänä. Vastaajista 29% vastasi 4, eli he pitävät turvalli-

suutta melko merkittävänä tekijänä. Vastaajista jopa 20% vastasi 2, joka voidaan tulkita niin, 

että tuotteiden turvallisuus ei ole erityisen merkittävä tekijä ostopäätöstä tehdessä. Toiseksi 

vähiten ääniä sai 5 eli tuotteen turvallisuus on todella merkittävä tekijä ostopäätöstä teh-

dessä.  

Turvallisuuden merkitys ostopäätökseen on selkeästi askartelutarvikkeissa korkeampi kuin 

koulu- ja konttoritarvikkeissa. Kummassakaan tuotekategoriassa sitä ei kuitenkaan pidetä vas-

taajien mielestä tärkeämpänä tekijänä kuin esimerkiksi tuotteen hintaa tai laatua. Tuotteen 

turvallisuuden merkitys askartelutarvikkeissa johtuu varmasti hyvin pitkälle siitä, että tuote-

kategoriaan kuuluu tuotteita kuten muovailuvaha ja sormivärit, joita esimerkiksi pienet lapset 

saattavat syödä. Askartelutarvikkeessa muutenkin tuotteiden pääkohderyhmä on lapset, kun 

taas koulu- ja konttoritarvikkeissa pääkohderyhmä on kouluikäiset lapset ja aikuiset.  

Seuraavassa väittämässä haluttiin tutkia sitä, kuinka merkittävä tekijä vastaajan lapsen miel-

tymyksillä on ostopäätöstä tehdessä. Askartelutarviketutkimuksessa vastaajista (n=297) 62% 

oli omia lapsia ja koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajista (n=300) 53% oli omia lap-

sia. Demografeista ei myöskään käy ilmi, minkä ikäisiä lapsia vastaajilla on.  

Askartelutarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 21. Lapseni mieltymyksien merkitys ostopäätökseeni askartelutarvikkeita ostaessa 

Edellä esitetty kuvio on suuntaa antava, koska vastaajista vain 184 eli 62% (n=297) on omia 

lapsia. Tutkimalla vastauksen demografisia tekijöitä, selviää tarkemmin, kuinka merkittävänä 

kyseistä tekijää pidetään. Vastaajista, joilla on yksi lapsi, tulokset olivat: 1 vastasi 4%, 2 vas-

tasi 5%, 3 vastasi 27%, 4 vastasi 40% ja 5 vastasi 24%. Vastaajista, joilla on kaksi lasta, tulok-

set olivat: 1 vastasi 2%, 2 vastasi 6%, 3 vastasi 31%, 4 vastasi 41% ja 5 20%. Vastaajista, joilla 

on kolme lasta, tulokset olivat: 1 vastasi 8%, 2 vastasi 4%, 3 vastasi 13%, 4 vastasi 38% ja 5 

vastasi 38%. Vastaajista, joilla on neljä lasta tai enemmän, tulokset olivat: 1 vastasi 10%, 2 

vastasi 19%, 3 vastasi 29%, 4 vastasi 29% ja 5 vastasi 38%. 

 

Kuva 1. Lapseni mieltymyksien merkitys ostopäätökseen askartelutarvikkeita ostaessa (Oppo-
bot-konseptitestaustyökalu.) 

Tarkastelemalla näitä tuloksia voidaan nähdä, että lapsen mieltymykset ovat melko merkit-

tävä tekijä askartelutuotteiden ostopäätöksessä. Enemmistö vastaajista, joilla on omia lapsia, 

valitsi asteikolla 4-5, eli he pitävät melko merkittävänä tai erittäin merkittävänä tekijänä lap-

sensa mieltymyksiä askartelutuotteita ostaessaan. 

Koulu- ja konttoritarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavasti: 



 45 
 

 

 

Kuvio 22. Lapseni mieltymyksien merkitys ostopäätökseen koulu- ja konttoritarvikkeita osta-
essa 

Koulu- ja konttoritarviketutkimuksessakin edellä mainittu kuvio ei anna täysin tarkkaa kuvaa 

väittämästä. Vastaajista (n=300) 53% eli 159 vastaajalla on omia lapsia. Demografeista ei täs-

säkään kyselyssä tule ilmi minkä ikäisiä lapsia vastaajilla on. Kokonaistuloksia tarkastelemalla 

voidaan saada käsitys, että väittämä ei ole kovin merkittävä tekijä ostopäätöstä tehdessä, 

koska vastaajista 43% vastasi asteikolla välillä 1-2 ja 17% vastasi asteikolla 3. Tarkastelemalla 

vastaajien, joilla on omia lapsia, vastauksia, voidaan nähdä, että tekijä on kuitenkin melko 

merkittävä. Alla esitettävästä kuvasta näkyy vastaajien, joilla on omia lapsia vastaukset: 

 

Kuva 2. Lapseni mieltymyksien merkitys ostopäätökseeni koulu- ja konttoritarvikkeita osta-
essa (Oppobot-konseptitestaustyökalu.) 

Tästä kuviosta voidaan nähdä, että vastaajat, joilla on omia lapsia, pitävät väittämää melko 

merkityksellisenä. Vastaajista, joilla on yksi-kolme lasta, enemmistö valitsi vastaukseksi as-

teikolla 4-5 ja vastaajista, joilla on 4 tai enemmän lapsia enemmistö valitsi vastauksen välillä 

3-5.  

Vertailtaessa askartelutarviketutkimuksen ja koulu- ja konttoritarviketutkimuksen vastauksia, 

voidaan nähdä, että lapsen mieltymyksien vaikutus ostopäätökseen korostuu 
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askartelutarvikkeita ostaessa. Tämä johtuu varmasti hyvin pitkälle siitä, että askartelutarvik-

keita käyttää perheessä useammin lapset kuin aikuiset. Koulu- ja konttoritarvikkeita käyte-

tään taas tasaisemmin jokaisessa ikäryhmässä.  

Viimeisessä ostokriteereitä tutkivassa väittämässä haluttiin tutkia sitä, kuinka paljon tuottei-

den brändi vaikuttaa ostopäätökseen. 

Askartelutarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 23. Askartelutarvikkeiden tuotemerkin vaikutus ostopäätökseen 

Kaikista vastaajista 37% vastasi 3, joka voidaan tulkita melko neutraaliksi vastaukseksi. Vas-

taajista 25% vastasi 2 ja 17% vastasi 17%. Vain 21% vastaajista valitsi vastaukseksi 4-5. Voidaan 

siis tulkita, että askartelutarvikkeita ostettaessa tuotteen brändillä ei ole suurta merkitystä 

ostopäätökseen.  

Koulu- ja toimistotarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 

  

Kuvio 24. Toimisto- ja koulutarvikkeiden tuotemerkin vaikutus ostopäätökseen 
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksen vastaukset myötäilivät hyvin paljon askartelutarviketut-

kimuksen vastauksia. Enemmistö vastaajista vastasi 3, jonka vastaajista valitsi 32%. Seuraa-

vaksi eniten vastauksia sai 2, jonka valitsi 25%. Myös 1 sai 18% kaikista vastauksista. Vastaa-

jista vain 23% vastasi asteikolla 4-5. Vastausten perusteella voidaan siis tulkita, että tuote-

merkillä ei ole suurta vaikutusta ostopäätökseen koulu- ja konttoritarvikkeita ostettaessa. 

8.3 Ostokriteereiden yhteenveto 

Ostokriteereitä tutkittaessa haluttiin saada kokonaiskuva siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ku-

luttajan ostopäätökseen askartelutarvikkeita ja koulu- ja toimistotarvikkeita ostaessa. Kum-

massakin tuotekategoriassa tärkeimmäksi ostokriteeriksi nousi tuotteen laadun merkitys. Ko-

konaisvastausten perusteella toiseksi suosituimmaksi tekijäksi kummassakin tutkimuksessa 

nousi tuotteen hinta. Kolmanneksi tärkein tekijä oli kummassakin tutkimuksessa tuotteiden 

turvallisuus. Neljänneksi kummassakin kategoriassa nousi lasten mieltymyksien vaikutus. Kum-

massakin tutkimuksessa vähiten merkittävä tekijä oli tuotemerkin merkitys.  

Askartelutarvike- ja koulu- ja toimistotarviketutkimusten vastausten välillä ei ollut suuria 

eroja. Suurimmat eroavaisuudet tutkimusten välillä olivat tuotteen turvallisuuden ja lasten 

mieltymyksien välillä.  

Askartelutarviketutkimuksessa tuotteiden turvallisuus nousi selkeästi tärkeämmäksi tekijäksi 

vastausten perusteella kuin koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa. Askartelutarviketutkimuk-

sessa vastaajista 54% valitsi asteikolla 4-5 kun koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaava 

luku oli 42%.  

Lasten mieltymysten vaikutuksessa ostopäätökseen tuli ottaa huomioon, että kaikilla vastaa-

jilla ei ole omia lapsia. Tutkimalla niiden vastaajien, joilla on omia lapsia, vastauksia, saatiin 

tarkempaa tietoa tekijän tärkeydestä. Varsinkin askartelutarviketutkimuksessa näiden vastaa-

jien keskuudessa lasten mieltymykset nousivat yhdeksi kaikista tärkeimmäksi tekijäksi osto-

päätöstä tehdessä. Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa väittämän merkitys ei korostunut 

yhtä paljon kuin askartelutarviketutkimuksessa.  

Kummassakin tutkimuksessa vähiten tärkeäksi tekijäksi nousi tuotemerkin vaikutus ostopää-

tökseen. Askartelutarvikkeet ja koulu- ja toimistotarvikkeet voidaan kategorioida alhaisen 

kiinnostuksen tuotteisiin. Kappaleessa 3.2 Tunnettuuden tuoma lisäarvo yritykselle mainitaan, 

että tutuista asioista on helpompi pitää. Alhaisen kiinnostuksen tuoteryhmissä brändin tunnet-

tuus korostuu, koska kuluttaja tekee näiden tuoteryhmien tuotteita ostaessaan ostopäätöksen 

nopeasti, ja valitsee usein hänelle entuudestaan tutun brändin tuotteita. Lisäksi jos kulutta-

jalla on valittavanaan useampi tuote samoilla tuoteominaisuuksilla, valitsee hän todennäköi-

semmin tuotteen, jonka brändi on hänelle entuudestaan tuttu. (Laakso 2004, 130) 
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Kummassakin tuotekategoriassa tulee siis varmistaa, että tuotteiden tunnettuus on niin hy-

vällä tasolla, että kuluttaja tunnistaa brändin. 

8.4 Tunnettuus 

Tunnettuuden tasoa testataan autetulla tunnettuudella, koska vastaajille esitetään aluksi 

neljä brändin esimerkkituotetta ennen vastaamista. Tunnettuutta testataan suoralla kysymyk-

sellä: ”Kuinka hyvin tunnet M.E.C-tuotemerkin asteikolla 5-1, missä 5 = Tunnen erittäin hyvin, 

1 = En tuntenut laisinkaan ennen tätä tutkimusta?” Tällä halutaan selvittää miten hyvin vas-

taajat tuntevat brändin. 

Askartelutarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 25. M.E.C-brändin tunnettuus askartelutarviketutkimuksessa 

Askartelutarviketutkimuksessa brändin autetun tunnettuuden taso on melko hyvällä tasolla. 

Vastaajista 33% vastasi 5, joka voidaan tulkita siten, että brändi on vastaajille tuttu. Seuraa-

vaksi eniten vastauksia sai 4, jonka vastaajista vastasi 27%. Vastaajista 33% vastasi asteikolla 

2-3 ja vain 7% vastasi 1. Tuloksien perusteella voidaan siis olettaa, että noin joka kolmas vas-

taaja tunsi brändin.  

Koulu- ja toimistotarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavasti: 
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Kuvio 26. M.E.C-brändin tunnettuus koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa brändin tunnettuus on hyvin eri tasolla kuin askartelu-

tarviketutkimuksessa. Vastaajista enemmistö eli 29% vastasi 1, eli he eivät tunne brändiä. 

Vastaajista myös 43% valitsi asteikolla 2-3, joka voidaan tulkita, että he eivät tunne tai he 

ovat epävarmoja onko brändi heille entuudestaan tuttu. Vastaajista 19% vastasi 4 ja vain 9% 

vastasi 5.  

Brändin tunnettuus on tutkimuksien perusteella paljon parempi askartelutarvikkeessa kuin 

koulu- ja toimistotarvikkeessa. Askartelutarvikkeessa vastaajista joka kolmannes tunsi brän-

din, jota voidaan mielestäni pitää hyvänä tuloksena alhaisen kiinnostuksen tuoteryhmässä. 

Koulu- ja toimistotarvikekategoriassa brändin tulee panostaa tunnettuuden rakentamiseen. 

8.5 Brändin houkuttelevuus 

Houkuttelevuutta tutkitaan kysymyksellä ”Kuinka houkuttelevia M.E.C-tuotemerkki ja sen 

(tutkimuksesta riippuen konttori- ja koulutarvikkeet tai askartelutarvikkeet) ovat mielestäsi 

asteikolla 5-1, missä 5 = Erittäin houkuttelevia, 1 = Ei ollenkaan houkuttelevia?”. Ennen kysy-

mystä vastaajat näkevät taas neljä brändin esimerkkituotetta. Tällä halutaan selvittää kuinka 

houkuttelevana vastaajat pitävät brändiä ja sen tuotteita. 

Askartelutarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 27. M.E.C-brändin houkuttelevuus askartelutarviketutkimuksessa 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajista 44% vastasi 4, jota voidaan pitää melko hyvänä tu-

loksena. Vastaajista 38% vastasi 3, jota voidaan pitää melko neutraalina vastauksena. Vastaa-

jista vain 7% vastasi 2 ja vain 4% 1. Vastaajista 7% vastasi 5. Tuloksien perusteella voidaan to-

deta, että brändi ja brändin tuotteet ovat vastaajien mielestä melko neutraaleja. Brändi ja 

sen tuotteet eivät ole kohderyhmän mielestä erityisen houkuttelevia, mutta ne eivät myös-

kään ole millään tavalla epämiellyttäviä. 

Koulu- ja toimistotarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 28. M.E.C-brändin houkuttelevuus koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajista enemmistö vastasi 3, jonka valitsi 41% kai-

kista vastaajista. Toiseksi eniten vastauksia sai 4, jonka vastasi 29%. Vastauksen 2 valitsi 18% 

vastaajista, 1 sai 6% vastauksista ja vastauksen 5 sai 6% vastauksista. Koulu- ja toimistotarvi-

ketutkimuksen vastaukset myötäilivät melko paljon askartelutarviketutkimuksen tuloksia. Täs-

säkin tuotekategoriassa voidaan vastausten perusteella todeta, että vastaajat pitävät brändiä 

ja sen tuotteita melko neutraalina, eikä mitenkään erityisen houkuttelevana. 
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaus 3 sai enemmistön äänistä, joten tässä tuoteka-

tegoriassa brändiä ja sen tuotteita pidetään vähemmän houkuttelevana kuin askartelutarvik-

keessa. Kummassakin tuotekategoriassa kokonaisvastausten perusteella voidaan todeta, että 

vastaajat pitävät brändiä ja sen tuotteita melko neutraaleina, eikä mitenkään erityisen hou-

kuttelevana. Tämä on brändille melko huono tilanne, koska se ei nyt herätä kuluttajissa eri-

tyisen paljon tunteita. Kappaleessa 5.2.3 Positioinnin alueiden muotoilu käsitellään brändin 

erottumista ja sitä, kuinka tärkeää on, että brändi herättää tunteita: ”On tärkeää polarisoida 

brändi niin, että sen kohderyhmä joko rakastaa sitä tai se ei herätä kohderyhmän kiinnos-

tusta. Huonoin tilanne on se, että brändi on niin tylsä, että se ei herätä mitään tunteita. Vah-

vat brändit erottuvat selkeästi kilpailijoistaan.” (Clifton & Ahmad 2009, 78-79) Yrityksen tu-

lee siis panostaa brändin positiointiin ja polarisointiin, jotta se herättää enemmän tunteita 

kuluttajissa, ja erottuu paremmin kilpailijoistaan. 

8.6 Erottuvuus kilpailijoista 

Kilpailijoista erottumista tutkitaan kysymyksellä ”Kuinka hyvin M.E.C-tuotemerkki ja sen tuot-

teet erottuvat muista (tutkimuksesta riippuen konttori- ja koulutarvikkeista tai askartelutar-

vikkeista) asteikolla 5-1, missä 5 = Erottuvat erittäin hyvin, 1 = Eivät erotu lainkaan?” Ennen 

kysymystä vastaajat näkevät neljä brändin esimerkkituotetta. Tällä halutaan selvittää, kuinka 

hyvin brändi ja sen tuotteet erottuvat kilpailijoista. 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 29. M.E.C-brändin erottuvuus kilpailijoista askartelutarviketutkimuksessa 

Kilpailijoista erottuvuutta mitatessa vastaajista 36% vastasi 3. Tämän jälkeen eniten vastauk-

sia sai 4, jonka valitsi 35% vastaajista. Kolmanneksi eniten ääniä sai 2, joka sai 20% kaikista 

äänistä. Vastaus 5 sai 6% ja vastaus 1 3% äänistä. Tutkimuksen vastauksista voidaan päätellä, 

että vastaajat eivät koe, että brändi ja sen tuotteet erottuvat kovin hyvin kilpailijoistaan. Po-

sitiivista brändille on se, että vain 23% kaikista vastaajista valitsi asteikolla 1-2 välillä.  
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Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 30. M.E.C-brändin erottuvuus kilpailijoista koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 43% kaikista vastaajista valitsi vaihtoehdon 3. Seuraa-

vaksi eniten ääniä sai 2, joka keräsi 22% kaikista äänistä. Vastausvaihtoehto 4 sai 20% äänistä, 

vaihtoehto 1 12% äänistä ja vaihtoehto 5 3% äänistä. Tulosten perustella koulu- ja toimistotar-

vikekategoriassa brändi ja sen tuotteet erottuvat melko huonosti kilpailijoistaan. Vastaajista 

jopa 77% valitsi asteikolla 1-3, jota voidaan pitää melko heikkona tuloksena.  

Tutkimuksia vertailtaessa askartelutarvikekategoriassa brändi ja sen tuotteet erottuvat pa-

remmin kilpailijoistaan kuin koulu- ja toimistotarvikekategoriassa. Kummassakin kategoriassa, 

ja varsinkin koulu- ja toimistotarvikekategoriassa, brändin tulee panostaa parempaan positi-

ointiin ja kilpailijoista erottumiseen. 

8.7 Ostosuppilo 

Ostosuppiloa, eli vastaajan kiinnostusta ostaa brändin tuotteita, tutkitaan kysymyksellä 

”Kuinka todennäköisesti ostaisit M.E.C-tuotemerkin (tutkimuksesta riippuen konttori- ja kou-

lutarvikkeita tai askartelutarvikkeita) asteikolla 5-1, missä 5 = Ostaisin sen varmasti, 1 = En 

varmasti ostaisi sitä?”. Vastaajalle ilmestyy lisäkysymys ”Miksi ostaisit? Kerro lyhyesti muuta-

malla sanalla” jos vastaaja on valinnut asteikolta 4-5. Tämä sama tapahtuu myös, jos vastaaja 

on valinnut asteikolta 1-2, jolloin lisäkysymys on ”Miksi et ostaisi? Kerro lyhyesti muutamalla 

sanalla.” Näihin kohtiin vastaajan on mahdollista antaa avoin kommentti esitettyihin kysy-

myksiin. Avoimilla kommenteilla on tarkoitus kerätä tarkempaa, kvalitatiivista tutkimustie-

toa, ostosuppilosta. 

Askartelutarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavasti: 
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Kuvio 31. M.E.C-brändin ostosuppilo askartelutarviketutkimuksessa 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajista enemmistö vastasi vaihtoehdon 3, jonka valitsi 42% 

kaikista vastaajista. Seuraavaksi eniten ääniä sai vaihtoehto 4, joka keräsi 39% kaikista ää-

nistä. Vaihtoehto 5 sai 9% äänistä, vaihtoehto 2 sai 7% äänistä ja vaihtoehto 1 sai 3% kaikista 

äänistä. Vastauksista voidaan päätellä, että vastaajien ostokiinnostus brändin askartelutarvik-

keita kohtaan on melko hyvällä tasolla, koska enemmistö vastaajista vastasi 3-4. Positiivista 

brändille on, että toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto 4, joka voidaan tulkita niin, että 

vastaajat ostaisivat melko todennäköisesi brändin tuotteita. Lisäksi positiivista on, että vain 

10% vastaajista valitsivat asteikolla 1-2.  

Kohdassa oli myös mahdollisuus kommentoida avoimeen kysymykseen, jos vastaaja valitsi as-

teikolla 1-2 tai asteikolla 4-5. Avoimet vastaukset luokiteltiin teemoihin. Avoimien vastausten 

analysointi on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.3 Kyselytutkimuksen rakenne.  

Vastaajat, jotka vastasivat väittämään asteikolla 1-2 saivat mahdollisuuden vastata kysymyk-

seen ”Miksi et ostaisi? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.” Vastauksia tuli yhteensä seitsemän. 

Ainostaan yksi vastaus oli luokittelun mukaan negatiivinen ja se luokiteltiin teemaan ekologi-

suus. Vastaajan vastaus oli ”Tuote on pakattu epäekologiseen muoviin.”. Muut vastaukset kä-

sittelivät sitä, että tuotteet ovat tarkoitettu heidän mielestään lapsille, joten he eivät tar-

vitse kyseisiä tuotteita, tai että heidän taloudessaan ei käytetä brändin tuotteiden tyylisiä as-

kartelutarvikkeita. 

Vastaajat, jotka vastasivat väittämään asteikolla 4-5 saivat mahdollisuuden vastata kysymyk-

seen ”Miksi ostaisit? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.” Vastauksia tuli yhteensä 20. Vastauk-

sista 11 oli luokittelun mukaan positiivisia. Vastauksien kvalifioinnissa teemat, jotka nousivat 

esille, olivat ulkonäkö (pakkaus, tuotteet), joka ilmeni vastauksissa kolmesti, tuotemerkki, 

joka ilmeni yhdessä vastauksessa, laatu, joka ilmeni neljässä vastauksessa, hinta, joka ilmeni 
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kahdessa vastauksessa, aiempi kokemus, joka ilmeni neljässä vastauksessa ja saatavuus, joka 

ilmeni yhdessä vastauksessa. Avoimissa vastauksissa vastaajat kehuivat tuotteiden ulkonäköä 

ja heidän aiempaa kokemusta tuotteista. Vastaajat, joilla oli aiempia kokemuksia tuotteista, 

kehuivat tuotteita laadukkaiksi, ja he kehuivat tuotteiden hinta-laatusuhdetta. 

Koulu- ja toimistotarviketutkimukseen vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 32. M.E.C-brändin ostosuppilo koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa enemmistö vastaajista vastasi 3, joka sai 52% kaikista 

äänistä. Seuraavaksi eniten ääniä sai vaihtoehto 4, joka keräsi 32% kaikista vastauksista. Vaih-

toehto 2 sai 8% äänistä, vaihtoehto 5 sai 6% äänistä ja vaihtoehto 1 sai 2% kaikista äänistä. 

Vastausten perusteella voidaan tulkita, että brändin koulu- ja toimistotarvikkeet eivät herätä 

suurta ostoskiinnostusta vastaajissa. Positiivista on, että vastaajista 32% vastasi 4, joka voi-

daan tulkita niin, että vastaajat saattaisivat melko todennäköisesti ostaa brändin tuotteita. 

Kuitenkin vastausvaihtoehdot 1-3 saivat 62% kaikista äänistä, joten brändillä on vielä paljon 

töitä, jotta se saa parannettua koulu- ja toimistotarvikekategoriansa ostokiinnostusta.  

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajalla oli myös mahdollisuus vastata avoimeen kysymyk-

seen, jos hän vastasi asteikolla 1-2 tai asteikolla 4-5.  

Vastaajat, jotka vastasivat asteikolla 1-2 vastasivat kysymykseen ”Miksi et ostaisi? Kerro lyhy-

esti muutamalla sanalla.”. Vastauksia kysymykseen tuli yhteensä viisi kappaletta. Vastauksista 

kaksi luokiteltiin negatiiviseksi. Negatiiviset vastaukset kritisoivat kummatkin pakkausten ul-

konäköä. Kummassakin vastauksessa mainittiin, että pakkausten ulkonäöstä välittyy halpa 

mielikuva. Toisessa vastauksessa myös kritisoitiin pakkauksen ulkonäön sekavuutta. 

Vastaajat, jotka vastasivat asteikolla 4-5 vastasivat kysymykseen ”Miksi ostaisit? Kerro lyhy-

esti muutamalla sanalla.”. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta. Vastauksista 10 luokiteltiin 
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positiiviseksi. Vastauksista viisi luokiteltiin teemaan Laatu, kaksi teemaan Hinta, kaksi tee-

maan Yleinen ja kolme teemaan Aiempi kokemus. Luokitelluista vastauksista nousi esiin vas-

taajien aiemmat kokemukset tuotteiden hyvästä laadusta ja hyvästä hinta-laatusuhteesta.  

Vertailtaessa askartelutarvike- ja koulu- ja konttoritarviketutkimuksen tuloksia, voidaan to-

deta, että brändin tulee panostaa kummassakin tuotekategoriassa tuotteidensa houkuttele-

vuuteen ja erottumiseen, jotta ne herättäisivät enemmän kiinnostusta kuluttajissa. Askartelu-

tarvikekategoriassa brändin tuotteita kohtaan koetaan enemmän ostokiinnostusta, kuin sen 

koulu- ja toimistotarvikkeita kohtaan. Avoimien vastausten perusteella kuluttajat, jotka ovat 

käyttäneet brändin tuotteita, kokevat ne laadukkaiksi. Vastausten perusteella varsinkin koulu- 

ja toimistotarvikekategoriassa brändin tulee kiinnittää huomiota pakkaustensa ulkonäköön, 

jotta ne viestisivät paremmin tuotteiden laatutekijöitä.  

8.8 Brändin pakkausten vahvuudet ja heikkoudet 

Seuraavaksi on tarkoitus tutkia brändin pakkausten vahvuuksia ja heikkouksia. Tässä kohdassa 

vastaajille esitetään kummassakin kyselytutkimuksessa neljä brändin esimerkkituotetta. Tuot-

teet ovat samat kuin ennen edeltäviä kysymyksiä. Tässä kohdassa hyödynnetään icemap- ja 

heatmap-työkalua, joka näyttää tuotteista ne kohdat, joista vastaajat ovat eniten pitäneet ja 

joista he eivät ole pitäneet. Lisäksi kohdassa vastaajien on mahdollista antaa avoin vastaus 

pakkauksista, jolloin niistä saadaan myös kvalitatiivista tutkimustietoa. Kappaleessa 7.3 ker-

rotan tarkemmin siitä, miten icemap- ja heatmap-työkalu toimii. 

8.8.1 Askartelutuotteiden pakkausten vahvuudet 

Alla esitetyssä kuvassa näkyy, mistä kohdista askartelutarviketutkimuksessa vastaajat merkka-

sivat pitävänsä brändin esimerkkituotteissa: 

 

Kuva 3. Askartelutarvikkeiden heatmap (Oppobot-konseptitestaustyökalu) 
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Kuvista näkyy, että suurin yhdistävä tekijä, jonka vastaajat ovat merkanneet, ovat pakkauk-

sista näkyvät tuotteet. Tästä voidaan siis päätellä, että vastaajat pitävät siitä, että he näke-

vät tuotteen pakkauksessa. 

Valittuaan pakkauksista 1-3 kohtaa, josta vastaajat pitävät, pääsivät he vastaaman avoimeen 

kysymykseen ”Miksi pidät niistä? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.”. Vastauksia tuli yhteensä 

148. Vastauksista 106 luokiteltiin positiiviseksi. Avoimet vastaukset jakaantuivat teemoihin 

seuraavasti: Logo viisi vastausta, Pakkaus (materiaali, infotekstit, pakkaustapa) 25 vastausta, 

Ulkonäkö (pakkaus, tuotteet) 25 vastausta, Tuotteet 11 vastausta, Turvallinen kolme vas-

tausta, Laatu 17 vastausta, Hinta neljä vastausta, Lapset yksi vastaus, Yleinen 12 vastausta, 

Aiempi kokemus kaksi vastausta ja Valikoima kaksi vastausta. Avoimissa vastauksissa vastaajat 

kehuivat sekä tuotteiden että niiden pakkausten värikkyyttä ja esimerkkituotteiden värivali-

koimaa. Vastauksista nousi myös esille tuotteiden laatu aiempien kokemusten perusteella ja 

se, että tuotteet näkyvät pakkauksessa.  

8.8.2 Askartelutuotteiden pakkausten heikkoudet 

Alla esitetyssä kuvassa näkyy, mistä kohdista askartelutarviketutkimuksessa vastaajat eivät 

pitäneet brändin esimerkkituotteissa: 

 

Kuva 4. Askartelutarvikkeiden icemap (Oppobot-konseptitestaustyökalu) 

Kuvista näkyy, että suurin yhtäläisyys, jonka vastaajat ovat merkanneet, on brändin logo. Li-

säksi M.E.C Sormiväristä vastaajat ovat merkanneet paketissa olevat tuote- ja turvallisuusse-

losteet. Voidaan siis tulkita, että vastaajat eivät pidä brändin logosta, eivätkä he pidä siitä, 

että tuotteen etupuolella on paljon tekstiä näkyvillä.  
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Valittuaan pakkauksista 1-3 kohtaa, josta vastaajat eivät pidä, pääsivät he vastaamaan avoi-

meen kysymykseen ”Miksi et pidä niistä? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.”. Vastauksia tuli 

yhteensä 89 kappaletta. Vastauksista 68 luokiteltiin negatiiviseksi. Avoimet vastaukset ja-

kaantuivat teemoittain seuraavasti: Ekologisuus kuusi vastausta, Logo kahdeksan vastausta, 

Pakkaus (materiaali, infotekstit, pakkaustapa) 18 vastausta, Ulkonäkö 31 vastausta, Tuotteet 

kolme vastausta, Laatu viisi vastausta, Lapset yksi vastaus, Yleinen yhdeksän vastausta ja 

Aiempi kokemus yksi vastaus. Avoimet vastaukset tukivat hyvin paljon vastaajien tuotteista 

merkkaamia kohtia. Avoimien vastausten perusteella vastaajat pitävät brändin logoa rumana 

ja vanhanaikaisena ja he eivät pidä tekstistä tuotteissa. Brändin tuotteiden ulkoasu on vastaa-

jien mielestä hyvin sekava ja vanhanaikainen ja tuotteet eivät erotu pakkauksista kunnolla. 

Vastaajien mielestä pakkausten ulkonäkö luo kuvan tuotteiden heikosta laadusta. Vastaajat 

myös kritisoivat pakkauksissa käytettävää muovia ja toivoivat että pakkaukset olisivat ekologi-

sempia.  

8.8.3 Koulu- ja toimistotarvikkeiden pakkausten vahvuudet 

Alla esitetyssä kuvassa näkyy, mistä kohdista koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat 

merkkasivat pitävänsä brändin tuotteissa: 

 

Kuva 5. Koulu- ja toimistotarvikkeiden heatmap (Oppobot-konseptitestaustyökalu) 

Kuten kuvasta näkyy, selkeimmät yhtäläisyydet, jotka vastaajat ovat merkanneet ovat pak-

kauksessa näkyvät tuotteet ja kohdat tuotteista, joissa lukee tuotteen nimi. Tästä voidaan 

päätellä, että vastaajat ovat pitäneet siitä, että tuotteet näkyvät selkeästi pakkauksista ja 

että tuotteen nimi on selkeästi esillä pakkauksessa. 

Valittuaan tuotteista 1-3 kohtaa, joista vastaajat pitävät, pääsivät he vastaamaan avoimeen 

kysymykseen ”Miksi pidät niistä? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.”. Vastauksia avoimeen 

kysymykseen tuli yhteensä 114 kappaletta. Positiiviseksi vastauksista luokiteltiin 79 kappa-

letta. Avoimet vastaukset jakaantuivat teemoihin seuraavasti: Ekologisuus yksi vastaus, Logo 

viisi vastausta, Paukkaus (materiaali, infotekstit, pakkaustapa) 22 vastausta, Ulkonäkö 33 vas-

tausta, Tuotemerkki viisi vastausta, Tuotteet 12 vastausta, Turvallisuus kolme vastausta, 
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Laatu kahdeksan vastausta, Hinta kolme vastausta, Yleinen kahdeksan vastausta ja Aiempi ko-

kemus viisi vastausta. Avoimet vastaukset tukivat hyvin heatmap-työkalun tuloksia. Avoimissa 

vastauksissa vastaajat kehuivat sitä, että tuotteet tulevat hyvin esillä pakkauksista ja että 

tuotteen nimi ja pakkausselosteet on selkeästi esillä pakkauksessa ja niistä saa hyvin selvää. 

Vastauksissa myös kehuttiin tuotteiden ja pakkausten värimaailmaa. Tuotteita kommentoitiin 

laadukkaan näköisiksi useammassa vastauksessa. 

8.8.4 Koulu- ja toimistotarvikkeiden heikkoudet 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajat merkkasivat kohdat, joista he eivät pidä 

brändin tuotteissa seuraavasti: 

 

Kuva 6. Koulu- ja toimistotarvikkeiden icemap (Oppobot-konseptitestaustyökalu) 

Selkein yhtäläisyys, jonka vastaajat valitsivat tuotteista, on brändin logo. Tämä korostuu sel-

keästi eniten vastaajien merkinnöissä. Muita selkeitä yhtäläisyyksiä jokaisen tuotteen välillä 

ei ole. Yksittäisistä tuotteista vastaajat ovat merkanneet purkkiteroittimen ja nitojan pak-

kauksesta tuotteen nimen.  

Valittuaan tuotteista 1-3 kohtaa, joista vastaajat eivät pidä, pääsivät he vastaamaan avoi-

meen kysymykseen ”Miksi et pidä niistä? Kerro lyhyesti muutamalla sanalla.”. Avoimiin vas-

tauksiin tuli yhteensä 96 vastausta. Vastauksista 73 kappaletta luokiteltiin negatiiviseksi. 

Avoimet vastaukset jakaantuivat teemoihin seuraavasti: Ekologisuus kaksi vastausta, Logo yh-

deksän vastausta, Pakkaus (materiaali, infotekstit, pakaustapa) seitsemän vastausta, Ulko-

näkö (pakkaus, tuotteet) 51 vastausta, Tuotteet 11 vastausta, Turvallisuus yksi vastaus, Laatu 

neljä vastausta, Hinta yksi vastaus ja Yleinen viisi vastausta. Avoimissa vastauksissa selkeim-

mät teemat, jotka nousivat esille, olivat pakkausten ulkonäkö ja logon ulkonäkö. Avoimien 

vastausten perusteella vastaajat pitävät brändin pakkausten ulkonäköä vanhanaikaisena, pak-

kausten värimaailmaa vastaajat pitävät liian räikeänä tai tylsänä. Heidän mielestään pakkaus-

ten ulkonäöstä välittyy helposti mielikuva tuotteiden heikosta laadusta. Brändin logo on 
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vastaajien mielestä liian vanhanaikainen ja ruma. Vastausten perusteella tuotteiden ja pak-

kausten ulkonäkö ei ole houkutteleva. 

8.9 Brändin pakkausten vahvuuksien ja heikkouksien yhteenveto 

Kummassakin tutkimuksessa brändin tuotteiden vahvuudeksi nousi se, että pakkaukset ovat 

selkeitä. Tekijät, jotka tekevät brändin tuotteista selkeitä ovat se, että niistä näkyy hyvin 

mitä tuotetta pakkaus sisältää ja että tuotteen nimi on selkeästi esillä. Brändin tuotteissa 

tuotteen suomenkielinen nimi on mainittu isolla, ja myös ruotsinkielinen nimi näkyy tuotteista 

selkeästi. Tuotteita myydään vain Suomessa, joten brändi ei ole pitänyt tarpeellisena mainita 

pakkauksessa tuotteen englanninkielistä nimeä. Tämä oli vastausten perusteella selkeästi 

hyvä asia, koska monilla ulkomaalaisilla brändeillä tuotteen nimi on mainittu vain englanniksi. 

Mainittavaa on myös se, että todella monista vastauksista nousi esille, että vastaajat, jotka 

ovat käyttäneet tuotteita aiemmin, ovat olleet tyytyväisiä tuotteiden laatuun. 

Tuotteiden värimaailma jakoi vahvasti mielipiteitä. Askartelutarvikkeissa pidettiin siitä, että 

tuotteet ovat värikkäitä. Värikkyys ei noussut askartelutarvikkeissa erityisen negatiiviseksi te-

kijäksi. Koulu- ja toimistotarvikkeessa tuotteiden värimaailma jakoi vahvemmin mielipiteitä. 

Monen vastaajan mielestä värimaailma on liian räikeä, ja se antaa tuotteista mielikuvan huo-

nosta laadusta, kun taas vastaajista osan mielestä tuotteet erottuvat hyvin kilpailijoistaan vä-

rimaailmansa ansiosta. Kummankin tutkimuksen vastauksista nousi esille, että pakkaukset 

näyttävät melko sekavalta. Vastauksien perusteella tuotteiden ulkonäköä pidetään vanhanai-

kaisena. Brändin logo vaatii vastausten perusteella uudistamista. Sitä pidettiin vastausten pe-

rusteella rumana ja vanhanaikaisena. Yksi teema, joka myös nousi esille kummassakin tutki-

muksessa, oli ekologisuus. Vastaajat toivovat, että brändin pakkaukset olisivat ympäristöystä-

vällisiä, eli brändin tulisi pakata tuotteensa mahdollisimman kompakteihin pakkauksiin, jotta 

se voisi välttää turhaa pakkausmateriaalia, ja että muovin käyttöä vähennettäisiin pakkauk-

sissa. 

8.10 Yleisimmät ostopaikat 

Kohdassa ”Yleisimmät ostopaikat” vastaajille esitetään kaikki yleisimmät ostopaikat, joista 

tuotteita ostetaan Suomessa. Lisäksi valittavana on myös kohta ”Muu ostopaikka”. Kyseessä 

on monivalintatehtävä, jossa vastaaja vastaa kysymykseen ”Mistä ostopaikoista ostat yleensä 

(tutkimuksesta riippuen askartelutuotteita tai koulu- ja toimistotarvikkeita)? Voit valita yhden 

tai useamman vaihtoehdon”. Tässä vastaajalla on mahdollisuus valita yksi tai useampi vaihto-

ehto hänelle esitetyistä ostopaikoista. Tällä kysymyksellä halutaan selvittää sitä, mistä kulut-

tajat ostavat brändin tuoteryhmien tuotteita. Tämä auttaa brändiä selvittämään, onko heidän 

tuotteensa tarpeeksi hyvin edustettuna oikeissa jakelukanavissa ja onko olemassa joitain ja-

kelukanavia, joissa brändin tuotteet eivät vielä ole edustettuna. 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 33. Askartelutarvikkeiden ostopaikat 

Askartelutarviketutkimuksessa yleisimmäksi ostopaikaksi nousi Hypermarket (esim. Prisma tai 

Citymarket). Toiseksi eniten vastauksia sai Halpamyymälä (esim. Tokmanni). Nämä ostopaikat 

ovat Suomessa selkeästi yleisimmät ostopaikat askartelutarvikkeille. Kolmanneksi eniten vas-

tauksia sai Erikoisliike (esim. lelukauppa tai askartelumyymälä). Näiden jälkeen eniten vas-

tauksia saivat Kirjakauppa ja Supermarket (esim. K-Supermarket tai S-Market). Vähiten ääniä 

saivat Kotimainen verkkokauppa, Muu ostopaikka ja Ulkomainen verkkokauppa.  

Koulu- ja konttoritarviketutkimuksessa vastaajat vastasivat seuraavasti: 

 

Kuvio 34. Koulu- ja toimistotarvikkeiden ostopaikat 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa yleisin ostopaikka oli Hypermarketit (esim. Prisma tai 

Citymarket). Toiseksi eniten vastauksia sai Halpamyymälä (esim. Tokmanni). Kolmanneksi eni-

ten vastauksia sai Kirjakauppa ja neljänneksi eniten Supermarket (esim. K-Supermarket tai S-
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Market). Tämän jälkeen eniten ääniä sai Erikoisliike (esim. lelukauppa tai askartelumyymälä). 

Vähiten ääniä saivat Muu ostopaikka, Kotimainen verkkokauppa ja ulkomainen verkkokauppa.  

8.11 Mielikuvat 

Tässä kohdassa vastaajalle esitetään erilaisia attribuutteja, kuten esimerkiksi moderni, kallis, 

edullinen, lapsille mieluinen, joista vastaaja valitsee hänen mielestään parhaiten brändiä ku-

vaavat attribuutit. Kummassakin kyselytutkimuksessa on 15 eri attribuuttia, joista hän pääsee 

valitsemaan. Vastaajalle esitetään saateviesti ”Millaisia ajatuksia ja mielikuvia M.E.C-tuote-

merkki ja sen tuotteet sinussa herättävät?  Valitse ne mielikuvat ja ominaisuudet, jotka yhdis-

tät vahvimmin siihen.”. Tällä halutaan selvittää, millaisia mielikuvia brändiin liitetään ja vas-

taavatko ne kuinka hyvin brändin omaa tavoitemielikuvaa. 

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajien vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

 

Kuvio 35. Askartelutarvikkeiden mielikuvat 

Askartelutarviketutkimuksessa mielikuva, joka liitetään brändiin vahvimmin, on ”Lapsille mie-

luinen”. Tämän jälkeen vahvimmin brändiin liitetään mielikuvista ”Hauska, leikkisä”, ”Hyvä 

hinta-laatusuhde” ja ”Laadukas”. Myös mielikuvat kuten ”Turvalliset tuotteet”, ”Luotettava” 

ja ”Tuotteet hyvin saatavilla käyttämissäni ostopaikoissa” pärjäsivät hyvin. Vähiten brändiin 

yhdistettäviä mielikuvia olivat ”Moderni”, ”Ympäristöystävällinen”, ”Kotimainen” ja ”Kallis”.  

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastaajien vastaukset jakaantuivat seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 36. Koulu- ja toimistotarvikkeiden mielikuvat 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa brändiin vahvimmin yhdistettävä mielikuva oli ”Hyvä 

hinta-laatusuhde”. Tämän jälkeen brändiin liitetään vahvimmin mielikuvista ”Edullinen”, ”Pe-

rinteinen, vanhanaikainen”, ”Tuotteet hyvin saatavilla käyttämissäni ostopaikoissa” ja ”Laa-

dukas”. Vähiten brändiin liitettäviä mielikuvia olivat ”Moderni”, ”Kansainvälinen”, ”Kotimai-

nen”, ”Ympäristöystävällinen” ja ”Kallis”.  

Askartelutarviketutkimuksessa vastaajat yhdistävät brändin vahvasti lapsille suunnatuksi. He 

kokevat, että brändin tuotteilla on hyvä hinta-laatusuhde ja että tuotteet ovat laadukkaita. 

Brändi herättää heissä luottamusta ja he kokevat, että brändin tuotteet ovat turvallisia. Vas-

taajat eivät koe, että brändi olisi moderni, eivätkä he näe sitä ympäristöystävällisenä. Hei ei-

vät myöskään pidä brändiä kotimaisena. Brändiä mielletä kalliiksi. 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa kokevat, että brändillä on hyvä hinta-laatusuhde ja 

että sen tuotteet ovat edullisia. Vastaajat pitävät brändiä perinteisenä ja vanhanaikaisena. 

Vastaajat myös kokivat, että brändin tuotteita on hyvin saatavilla heidän käyttämissään osto-

paikoissa. Vastaajat eivät pidä brändiä kotimaisena eivätkä myöskään kansainvälisenä. He ei-

vät koe, että brändi olisi ympäristöystävällinen. Myöskään tässä tuotekategoriassa brändiä ei 

mielletä kalliiksi. 

8.12 Avoimet vastaukset 

Kyselyiden lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa avoin palaute M.E.C-brändistä ja sen 

tuotteista. Avoimella kysymyksellä haluttiin vielä kerätä lisää tarkempaa kvalitatiivista tietoa.  

Askartelutarviketutkimuksessa vastauksia avoimeen kysymykseen tuli yhteensä 103 kappa-

letta. Vastauksista 41 luokiteltiin positiiviseksi ja 13 negatiiviseksi. Neljässä vastauksessa oli 

sekä positiivista että negatiivista, joten ne luokiteltiin neutraaliksi. Vastaukset jakaantuivat 
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teemoihin seuraavasti: Ekologisuus neljä vastausta, Logo kolme vastausta, Pakkaus (materi-

aali, Infotekstit, pakkaustapa) kaksi vastausta, Ulkonäkö (pakkaus, tuotteet) 17 vastausta, 

Tuotteet neljä vastausta, Turvallisuus kaksi vastausta, Laatu yhdeksän vastausta, Hinta kaksi 

vastausta, Lapset kolme vastausta, Yleinen yhdeksän vastausta, Aiempi kokemus viisi vas-

tausta, Saatavuus yksi vastaus ja Valikoima viisi vastausta.  

Positiivisissa ja neutraaleissa vastauksissa vastaaja kehuivat tuotteiden laatua aiempien käyt-

tökokemusten perusteella ja kehuivat pakkausten ja tuotteiden värikkyyttä. Vastaajat myös 

kehuivat brändin tuotteiden hintatasoa. Negatiivisissa ja neutraaleissa vastauksissa suurin osa 

kommenteista keskittyi brändin logon ja pakkausten ulkonäköön. Vastauksien perusteella 

brändin logo on vanhanaikainen ja tylsän näköinen. Pakkausten ulkonäkö on vastaajien mie-

lestä liian vanhanaikainen ja se tarvitsee uudistamista. Vastaajat toivovat myös muovin käy-

tön vähentämistä pakkauksissa, jotta ne olisivat ympäristöystävällisempiä. Luokittelematto-

mat vastaukset keskittyivät lähinnä siihen, että vastaaja ei ole aiemmin käyttänyt brändin 

tuotteita eli ei voi kommentoida niitä, tai että vastaajalla ei ole mitään kommentoitavaa 

brändistä. 

Koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa vastauksia avoimeen kysymykseen tuli yhteensä 91 

kappaletta. Vastauksista 38 luokiteltiin positiiviseksi ja 15 negatiiviseksi. Vastauksista kol-

messa oli sekä positiivista että negatiivista, joten ne luokiteltiin neutraaleiksi. Vastaukset ja-

kaantuivat teemoihin seuraavasti: Ekologisuus yski vastaus, Logo kuusi vastausta, Pakkaus 

(materiaali, infoteksti, pakkaustapa) kuusi vastausta, Ulkonäkö (pakkaus, tuotteet) 21 vas-

tausta, Tuotemerkki yksi vastaus, Tuotteet kolme vastausta, Laatu 16 vastausta, Hinta kah-

deksan vastausta, Yleinen 16 vastausta ja Aiempi kokemus neljä vastausta. 

Positiivisissa ja neutraaleissa vastauksissa selkeästi suosituimmaksi teemaksi nousi tuotteiden 

laatu aiempien käyttökokemusten perusteella ja tuotteiden hyvä hinta-laatusuhde. Muita sel-

keitä teemoja ei positiivisissa ja neutraaleissa vastauksissa noussut esille. Negatiivisissa ja 

neutraaleissa vastauksissa nousi selkeästi esille tuotteiden ulkonäkö. Vastaajat pitävät pak-

kausten ulkonäköä vanhanaikaisena ja vastausten perusteella pakkaukset luovat mielikuvan 

tuotteiden huonosta laadusta. Brändin logo on vastaajien mielestä vanhanaikainen ja vaatii 

päivitystä.  

Vertailtaessa askartelutarvike- ja koulu- ja konttoritarviketutkimuksia, voidaan todeta, että 

vastaajat, joilla on aiempaa kokemusta brändin tuotteista, ovat tyytyväisiä niiden laatuun ja 

hinta-laatusuhteeseen. Kummassakin tutkimuksessa vastaajat antoivat eniten kritiikkiä brän-

din pakkausten ulkonäöstä ja logosta. Kummassakin tutkimuksessa vastaajien mielestä pak-

kaukset ja logo ovat vanhanaikaisia ja vaativat päivitystä. Varsinkin koulu- ja toimistotarvike-

tutkimuksessa useammassa vastauksessa kävi ilmi, että tuotteiden ulkonäkö luo mielikuvan 

tuotteiden heikosta laadusta. Tämä on brändille hyvin huono tilanne, koska tuotteet ovat 
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vastaajien mielestä kummassakin kategoriassa laadukkaita. Kappaleessa 5.3 Mielikuvat maini-

taan, että mielikuvat ovat voimakkaampia kuin faktat. Koska brändi on kaiken tiedon summa, 

vaikuttaa kaikki yrityksen toiminta brändin muodostumiseen vastaanottajan korvien väliin. 

Vastaanottajan näkökulmasta on aivan sama, onko hänen tietonsa yrityksestä, sen tuotteesta 

tai palvelusta totta vai ei. Näiden näkemysten perusteella hän kuitenkin käyttäytyy. Mikäli 

henkilön mielestä Fazerin paahtoleipä on hänelle tärkeiden kriteerien perusteella parempaa 

kuin Vaasan paahtoleipä, hän ostaa Fazerin paahtoleipää. (Isohookana 2007, 20) Vaikka brän-

diä käyttäneet kuluttajat ostaisivat sitä, ja olisivat tyytyväisiä sen laatuun, on sen hyvin vai-

keaa houkutella uusia käyttäjiä, jos siitä välittyy huonolaatuinen mielikuva. Askartelutarvike-

tutkimuksessa brändin tuotteiden värikkyyttä kehuttiin, kun taas koulu- ja toimistotarviketut-

kimuksessa värikästä värimaailmaa kritisoitiin. Tuoteryhmillä on eri kohderyhmät, joka var-

masti vaikuttaa tähän. Lapsille tarkoitetut tuotteet ovat usein värikkäitä ja leikkisiä, kun taas 

koulu- ja toimistotarvikkeiden värimaailma on melko hillitty.  

Menestyäkseen, brändin tulee uudistaa pakkaustensa ja logonsa ulkonäkö niin, että se viestii 

paremmin brändin laadusta. Brändin tulisi erottaa paremmin tuotekategoriat toisistaan. As-

kartelutarvikkeen kohderyhmä toivoo pakkauksiinsa enemmän värejä ja leikkisyyttä, joka ve-

toaa lapsiin, kun taas koulu- ja toimistotarvikkeen kohderyhmä toivoo tuotteiden värimaail-

man olevan hillitympi. Brändin kannattaa myös pohtia, voiko se muuttaa pakkauksiaan ympä-

ristöystävällisemmäksi.  

9 Tutkimuksien johtopäätökset 

9.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia M.E.C-brändin tunnettuutta ja brändi-identiteettiä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen M.E.C.-brändin tunnettuuden taso on, mil-

lainen sen brändi-identiteetti on ja vastaako brändin tavoitemielikuva kuluttajien brändimie-

likuvaa, mistä kyselyn vastaajat ovat ostaneet tuoteryhmien tuotteita, joissa brändi on edus-

tettuna, ja mistä kuluttajat pitävät tai eivät pidä brändin tuotteiden ulkoasussa. Tutkimustu-

losten perusteella on tarkoitus luoda johtopäätökset siitä, onko brändiä järkevää lähteä kehit-

tämään ja uudistamaan, vai tulisiko brändi lopettaa. Edellä mainittujen asioiden selvittämi-

seen tehtiin kaksi erillistä survey-tutkimusta, askartelutarvike- ja koulu- ja toimistotarvike-

tutkimukset hyödyntäen toimeksiantajayrityksen yhteistyökumppanin konseptitestaustyöka-

lua. Kahdella eri tutkimuksella tavoitettiin paremmin brändin tuoteryhmien kohderyhmät, 

kuin vain yhdellä tutkimuksella. Näin saatiin tarkempaa tietoa kohderyhmän mielipiteistä ja 

toiminnasta. 

Ensimmäiseksi tutkittiin kohderyhmän ostokriteereitä, eli tekijöitä, jotka vaikuttavat kulutta-

jan ostopäätökseen. Askartelutarvikekategoriassa tärkeimmiksi ostokriteereiksi nousivat as-

kartelutarvikkeiden laatu ja lapsen mieltymykset. Tuloksissa tuli ottaa huomioon, että vain 
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62% askartelutarviketutkimukseen vastanneista oli omia lapsia. Vähiten ostopäätökseen vai-

kuttava tekijä oli tuotteen brändi. Koulu- ja toimistotarvikekategoriassa tärkeimmiksi ostokri-

teereiksi nousivat tuotteen laatu ja tuotteen hinta. Myös tässä tuotekategoriassa vähiten os-

topäätökseen vaikuttava tekijä oli tuotteen brändi. Koska tuotteen brändi oli kummassakin 

kategoriassa vähiten merkittävä tekijä, brändin tulee varmistaa, että sen tunnettuus on sillä 

tasolla, että sen brändi tulee kuluttajille ensimmäisten joukossa mieleen heidän ostaessaan 

brändin tuoteryhmien tuotteita.  

Brändin tunnettuutta tutkittiin autetulla tunnettuudella, koska vastaajille esitettiin aluksi 

kuva, jossa näkyi neljä brändin esimerkkituotetta. Askartelutarvikekategoriassa brändillä on 

selkeästi parempi tunnettuus, kuin koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa. Askartelutarvike-

tutkimuksessa vastaajista 60% tunsi brändin entuudestaan. Koulu- ja toimistotarviketutkimuk-

sessa vastaava luku oli 28%. Koulu- ja toimistotarvikekategoriassa toimii Suomessa ja maail-

malla suuria kansainvälisiä brändejä, jotka panostavat paljon markkinointiin, kun taas askar-

telutarvikekategoriassa vastaavia brändejä ei juuri ole. Uskon, että yksi syy M.E.C-brändin as-

kartelutarvikkeiden parempaan tunnettuuteen on juuri se, että sillä ei ole markkinoilla niin 

paljoa kilpailua kuin koulu- ja konttoritarvikkeilla.  

Brändin houkuttelevuus oli kummassakin tuotekategoriassa melko neutraalilla tasolla. Askar-

telutarvikekategoriassa houkuttelevuus oli hieman koulu- ja toimistotarviketta paremmalla 

tasolla, mutta se ei silti ollut kehuttavalla tasolla kummassakaan tuoteryhmässä. Tämä on 

brändille vaarallista, koska se ei aiheuta vastaajissa juurikaan positiivisia eikä negatiivisia 

tuntemuksia. Viitaten kirjaan Brands and Branding (Clifton & Ahmad 2009, 78-79) Huonoin ti-

lanne on se, että brändi on niin tylsä, että se ei herätä mitään tunteita. Vahvat brändit erot-

tuvat selkeästi kilpailijoistaan. Tästä syystä brändin tulee siis panostaa tunnettavuuden kas-

vattamiseen ja polarisointiin, jotta se herättäisi enemmän tunteita kuluttajissa.  

Brändin erottuvuus kilpailijoista oli parempaa askartelutarvikkeessa kuin koulu- ja toimisto-

tarvikkeessa. Kummassakaan tuotekategoriassa erottuminen kilpailijoista ei ollut erityisen hy-

vällä tasolla. Askartelutarvikekategoriassa brändillä on etuna, että kategoriassa kilpailua on 

vähemmän kuin koulu- ja toimistotarvikekategoriassa. Brändin tulee panostaa parempaan 

erottumiseen kilpailijoista esimerkiksi erilaisten markkinointitoimenpiteiden kautta.  

Ostosuppiloa, eli vastaajien kiinnostusta ostaa brändin tuotteita tutkittaessa askartelutarvike-

tutkimuksessa vastaajien kiinnostus oli melko hyvällä tasolla. Vastaajista 81% vastasi as-

teikolla 3-4. Positiivista brändille on, että vain 10% vastaajista valitsi asteikolla 1-2. Avoimissa 

vastauksissa nousi esille vastaajien, jotka ovat aiemmin käyttäneet brändin tuotteita, positii-

viset kokemukset laadusta ja hyvästä hinta-laatusuhteesta. Koulu- ja toimistotarviketutkimuk-

sessa ostokiinnostus brändin tuotteita kohtaan oli huonompi kuin askartelutarviketutkimuk-

sessa. Tutkimuksessa vastaajista 84% valitsi asteikolla 3-4, mutta luvun kolme valitsi tässä 
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tutkimuksessa 52% vastaajista, kun taas askartelutarviketutkimuksessa vastaavan valitsi 42%. 

Myös koulu- ja toimistotarviketutkimuksessa positiivista on, että vain 10% vastaajista valitsi 

asteikolla 1-2. Avoimissa vastauksissa negatiiviset kommentit kritisoivat tuotteiden ulkonäköä, 

ja positiiviset kommentit aiempaan kokemukseen perustuen tuotteiden laatua ja hinta-laatu-

suhdetta. 

Brändin tuotteiden pakkausten vahvuuksia ja heikkouksia tutkittaessa kummankin tuotekate-

gorian tuotteiden vahvuudet ja heikkoudet olivat melko samansuuntaisia. Brändin tuotteiden 

vahvuuksia olivat vastausten perusteella se, että tuote näkyy selkeästi pakkauksesta ja tuot-

teen nimi on selkeästi pakkauksessa näkyvillä. Heikkouksia olivat vastaajien mielestä tuottei-

den vanhanaikainen ja ruma ulkonäkö, josta välittyy mielikuva tuotteiden heikosta laadusta. 

Brändin logo sai myös paljon kritiikkiä, se on vastaajien mielestä vanhanaikainen ja tarvitsee 

uudistusta. Muutamassa vastauksessa myös kritisoitiin sitä, että brändin pakkaukset eivät ole 

kovin ekologisia. Vastaajat toivoivat brändin vähentävän muovin käyttöä pakkauksissa. Tulos-

ten perusteella brändin tulee uudistaa tuotteidensa pakkausilme ja logo, ja pyrkiä tekemän 

tuotteidensa pakkauksista ekologisempia. 

Vertailtaessa askartelu- ja koulu- ja toimistotarviketutkimuksien tuloksia, voidaan todeta, 

että hypermarketit ja halpamyymälät ovat kummassakin tuotekategoriassa suosituimmat osto-

paikat. Askartelutarvikkeessa erikoisliikkeet kuten askartelutarvikeliikkeet ja lelukaupat ovat 

suositumpia ostopaikkoja kuin koulu- ja toimistotarvikkeissa. Koulu- ja toimistotarvikekatego-

riassa taas kirjakauppojen suosio ostopaikkana on suurempi. Kummassakin tuotekategoriassa 

kotimaisten ja ulkomaalaisten verkkokauppojen osuus on hyvin pieni. Brändin tulee varmis-

taa, että sillä on tarpeeksi laaja peitto kotimaassa varsinkin hypermarketeissa ja halpamyy-

mälöissä. Askartelutarvikkeessa sen tulee myös varmistaa, että sen tuotteita löytyy erikoisliik-

keistä kuten lelukaupoista ja askartelutarvikemyymälöistä. Koulu- ja toimistotarvikepuolella 

brändin tuotteita tulisi löytyä mahdollisimman laajasti myös kirjakaupoista. Varmistamalla 

että nämä jakelukanavat ovat kunnossa, brändin tuotteet ovat helposti sen kohderyhmän saa-

tavilla, ja näin myös brändin tunnettuus kohderyhmänsä keskuudessa paranee. 

M.E.C-brändin tavoitemielikuva on olla edullinen ja laadukas askartelu- koulu- ja toimistotar-

vikkeita tarjoava brändi, jonka tuotteet ovat turvallisia. Brändin tavoitteena on tarjota laaja 

valikoima tuotteita tuotekategorioissaan mahdollisimman monessa jälleenmyyntipisteessä 

Suomessa. Tutkimuksien perusteella brändiin liitetään kummassakin tuotekategoriassa oikeita 

mielikuvia. Varsinkin askartelutarviketuotteissa, joissa sen tuotteet ovat pääsääntöisesti lap-

sille tarkoitettuja, brändiin yhdistetään oikeita mielikuvia. Kummassakin tutkimuksessa brän-

diä pidettiin edullisena ja että brändin tuotteilla on hyvä hinta-laatusuhde. Lisäksi vastaajat 

kokivat, että brändin tuotteita on hyvin saatavilla heidän käyttämissään ostopaikoissa. Vas-

tausten perusteella brändiä tulisi uudistaa, koska vastaajat pitävät sitä vanhanaikaisena ja ei-

vät koe, että brändi olisi moderni. Brändin tulisi myös pohtia, miten se saisi parannettua 
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mielikuvaansa ekologisempana brändinä, koska nykypäivänä yhä useamman kuluttajan osto-

päätökseen vaikuttaa tuotteen ja brändin ympäristöystävällisyys. Brändiä ei koeta koti-

maiseksi, joka voi myös vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen. Brändin tulisi pystyä vahvem-

min viestimään, että sen taustalla on kotimainen perheyritys, vaikka sen tuotteet eivät ole-

kaan valmistettu Suomessa. Kuluttajat saattaisivat kokea ostopäätöstään tehdessä tukevansa 

kotimaista työtä valitsemalla brändin tuotteen. Ylen (Yle, 2017) uutisen mukaan vastuullinen 

kuluttaminen on kasvava trendi, mutta monelle silti helppous ja tuotteen hinta ovat tärkeäm-

piä tekijöitä. Selkeä enemmistö kuluttajista on tietoisia ostopäätöstensä vaikutuksista luon-

toon ja ympäristöön, mutta arjen ostostilanteessa se ei vielä läheskään aina vaikuta ostopää-

tökseen. Vastuullisuutta korostavien kuluttajien määrä on kuitenkin kasvussa. 

Avoimet vastaukset tukivat tutkimuksissa esiin tulleita teemoja. Vastaajat, joille brändi oli 

entuudestaan tuttu, kehuivat brändin tuotteiden laatua ja hyvää hinta-laatusuhdetta. Brändin 

tuotteiden ulkonäkö sain paljon kritiikkiä. Se on vastaajien mielestä vanhanaikainen ja luo 

helposti mielikuvan tuotteiden heikosta laadusta. Brändin logoa myös arvosteltiin paljon. Se 

on vastaajien mielestä ruma ja vanhanaikainen. Avoimissa vastauksissa myös toivottiin brän-

din panostavan enemmän tuotteidensa pakkausten ekologisuuteen. 

Eroja vastauksien välillä eri demografisia tekijöitä vertaillessa ei juuri löytynyt. Ainut merkit-

tävä demografinen tekijä tuloksissa oli lasten mieltymyksien merkitys ostopäätökseen ostokri-

teereitä tutkittaessa. Kokonaistulos tutkimuksissa oli hämäävä, koska kaikilla vastaajilla ei ol-

lut omia lapsia. Vastaajille, joilla on omia lapsia, tämä oli kuitenkin merkittävä tekijä. 

9.2 Kehittämisehdotukset 

Mielestäni tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että brändi on kohderyhmänsä 

mielestä potentiaalinen ja brändiä ei tulisi lopettaa, vaan sitä kannattaa alkaa rakentamaan 

ja uudistamaan. 

Brändin tulee uudistaa tuotteidensa ulkoasu nykypäiväiseksi ja sen tulee myös uudistaa lo-

gonsa. Lisäksi brändin tulee panostaa enemmän markkinointitoimenpiteisiin, jotta sen tunnet-

tuus paranisi. Brändin tulisi luoda itselleen selkeämpi brändi-identiteetti, jotta se jäisi pa-

remmin kuluttajien mieleen. Tähän voisi auttaa esimerkiksi sloganin kehittäminen. Kappa-

leessa 3.3 Brändi-identiteetti viitataan kirjaan Yrityksen markkinointiviestintä (Isohookana 

2007, 25) seuraavasti: ”Brändin syvin olemus tarkoittaa yhtä ydinajatusta, johon tiivistyy koko 

brändin sielu ja se mitä brändi tarjoaa käyttäjälleen. Se on ydinlupausten summa. Käyttäjän 

näkökulmasta ydinlupaus tiivistyy sloganiin.”. Mielestäni sloganilla tulisi viestiä niitä brändin 

vahvuuksia, jotka tulivat ilmi tutkimuksissa, kuten hyvää hinta-laatusuhdetta ja laadukkaita 

tuotteita. Vastaajat, jotka olivat käyttäneet brändin tuotteita, olivat erityisen tyytyväisiä 

tuotteiden laatuun ja hinta-laatusuhteeseen. Koska brändiin yhdistetään jo positiivisia mieli-

kuvia ja ne myös toimisivat markkinoinnissa, tulisi niitä hyödyntää ja korostaa positioinnin 
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avulla. Tästä mainitaan kappaleessa 5.1 Positioinnin merkitys seuraavasti: ”Positioinnin tar-

koituksena ei ole luoda kuluttajan mieleen jotakin uutta ja erilaista tuotteesta, vaan vahvis-

taa sitä mielikuvaa, joka on jo olemassa – edellyttäen luonnollisesti, että mielikuva on positii-

vinen ja liiketoiminnallisesti otollinen markkinoinnin lähtökohta. Olemassa olevien mieliku-

vien vahvistaminen osoittautuu useimmiten parhaaksi investoinniksi, koska kuluttaja pystyy 

yhdistämään markkinointiviestinnän johonkin jo mielessä olevaan.” (Laakso 2004, 151.) 

Vertailtaessa brändin tuoteryhmiä, brändin askartelutarvikkeilla on potentiaalisempi mahdol-

lisuus menestyä, kuin sen koulu- ja toimistotarvikkeilla. Kokonaisuudessa askartelutarvikkeet 

saivat tutkimuksissa paremmat tulokset jokaisessa teemassa kuin koulu- ja toimistotarvikkeet. 

Koulu- ja toimistotarvikekategoria on Suomessa paljon kilpaillumpi, kuin askartelutarvikekate-

goria. Tämä antaa brändille hyvät mahdollisuudet menestyä askartelutarvikekategoriassa, 

koska se pystyy tarjoamaan kattavan tuotekokonaisuuden. Koulu- ja toimistotarvikekategori-

assa brändi voisi positioitua edulliseksi vaihtoehdoksi kansainvälisille kilpailijoille. 

Mikäli brändi päätyy tekemään pakkausuudistuksen, mielestäni tutkimuksien tulokset huomi-

oon ottaen, sen tulisi erottaa paremmin askartelutarvikkeensa koulu- ja toimistotarvikkeista, 

esimerkiksi pakkausten ulkoasulla. Askartelutarvikkeissa tuotteiden ulkoasun tulisi olla värikäs 

ja lapsiin vetoava, kun taas koulu- ja toimistotarvikkeissa pakkausten ulkoasun tulisi olla hilli-

tympi. Mielestäni näin brändin tuoteryhmät saataisiin paremmin positioitua sellaiseksi, että 

ne vetoavat oikeaan kohderyhmään. 

Brändin tuotteiden tulisi olla myynnissä mahdollisimman monessa hypermarketissa ja hal-

pamyymälässä, koska ne ovat Suomessa suosituimmat ostospaikat brändin tuoteryhmissä. As-

kartelutarvikkeita tulisi myös olla myynnissä erikoisliikkeissä kuten askartelutarvikeliikkeissä 

ja lelukapoissa, ja koulu- ja toimistotarvikkeita tulisi olla myynnissä myös kirjakaupoissa. 

Brändin tulisi pyrkiä tekemään tuotteidensa pakkauksista ekologisempia, mutta se ei saa vai-

kuttaa huomattavasti tuotteiden hintaan. 
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