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Brändi on yksi organisaation tärkeimmistä kilpailuetua luovista tekijöistä ja siksi on tärkeä 
ymmärtää, mistä sen arvo muodostuu ja miten sitä johdetaan. Tulevaisuuden ennakointi sekä 
brändipääomamalli ovat esimerkkejä työkaluista, jotka organisaation strategisina työvälineinä 
tuottavat brändille kilpailuetua. Tämän opinnäytetyön tavoitteena onkin ennakoida asiantun-
tijoiden näkemysten pohjalta, miltä suomalaisen kuluttajatuotebrändin toimintakenttä näyt-
tää vuonna 2025 sekä tämän perusteella luoda kohdeorganisaationa toimivalle Kuusamon 
Juusto Oy:lle keinot ja mittaristo kunkin brändipääomamallin avainulottuvuuden johtamiseen. 

Opinnäytetyön tietoperustassa luodaan ensin katsaus brändin peruskäsitteisiin, jonka jälkeen 
syvennytään asiakaslähtöisen brändipääomamallin konseptiin. Tämän opinnäytetyön tarkem-
maksi viitekehykseksi on valittu David A. Aakerin asiakaslähtöinen brändipääomamalli ja sen 
neljä avainulottuvuutta: bränditunnettuus, koettu laatu, brändimielikuvat sekä asiakasuskolli-
suus. Tulevaisuuden ennakointi on myös osa tietoperustaa. Siinä perehdytään tarkemmin toi-
mintaympäristön monitorointiin sekä siihen liittyviin heikkoihin signaaleihin, trendeihin, me-
gatrendeihin, villeihin kortteihin ja PESTE-analyysiin.  

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin laadullisen tutkimusotteen menetelmin hyödyntäen 
puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä Delfoi-paneelia. Kumpaankin osuuteen valittiin asi-
antuntijoita harkinnanvaraisella eliittiotannalla. Puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden 
analyysin avulla luotiin tulevaisuusvisiot Delfoi-paneeliin, jonka tulosten pohjalta muodoste-
tiin kuva vuoden 2025 kuluttajatuotebrändin toimintakentästä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan organisaatioiden kokonais-
valtainen vastuullisuus, läpinäkyvyys, yhteiskunnan polarisoitumisen vaikutukset sekä verkos-
toissa toimivien yhteisöjen lisääntynyt valta ovat voimia, jotka vaikuttavat brändipääoman 
johtamiseen vuonna 2025. Myös kiristynyt kilpailuasetelma Private Label -tuotteiden kanssa 
on korostanut entisestään brändien merkitystä. Vastatakseen näihin teemoihin, kuluttajatuo-
tebrändin brändipääoman johtamisessa on otettava huomioon etenkin aito substanssi tuotteen 
ja markkinoinnin taustalla, vuorovaikutteinen suhde kuluttajayhteisöjen kanssa, Word of 
Mouth, kokonaisvaltainen vastuullisuus läpi organisaation ja siihen liittyvät arvot, missiot ja 
jopa brändiaktivismi sekä syvemmän merkityksellisyyden tarjoaminen kuluttajille. Näiden rin-
nalla kulkevat myös konkreettisemmat seikat, kuten tuoteominaisuudet, pakkaus, hinnoittelu 
sekä saatavuus. Nämä ovat kokonaisuuksia, jotka brändipääoman neljän avainulottuvuuden 
läpi vietynä takaavat brändille hintapreemion ja sitä kautta brändin menestyksen. 

Tämän opinnäytetyön tutkimusosuutta ja johtopäätöksiä voidaan pitää luotettavina, sillä tut-
kimukseen osallistuneet ovat olleet alansa asiantuntijoita ja tutkimuksen tulosten analysoin-
nissa on käytetty tukena teoreettista viitekehystä sekä tuoreimpia tutkimuksia aiheesta. On 
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tulevaisuutta ei koskaan voida ennustaa varmuudella. Jat-
kotutkimuksen arvoisia aiheita ovat etenkin brändien ja Private Labeleiden välinen suhde ku-
luttajien keskuudessa sekä Delfoi-paneelissa dialogi- ja kiista-tilaan asettuneet tulevaisuusvi-
siot. 
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A brand is one of the most important factors in an organization’s competitive advantage and 
therefore it is important to understand where its value comes from and how it is managed. 
Foresight and the brand equity model are examples of tools that, as a strategic organizational 
work tools, provide a competitive advantage for a brand. The aim of this Master’s thesis is to 
foresight, on the basis of the experts' views, what the operating environment of the Finnish 
consumer product brand will look like in 2025 and to create the means and metrics for Kuusa-
mon Juusto Ltd, the target organization, to manage each of the key dimensions of brand 
equity model. 

The theoretical base of the Master’s thesis first creates an overview of the basic concepts of a 
brand, after which it delves into the concept of a customer-oriented brand equity model. Da-
vid A. Aaker's customer-oriented brand equity model and its four key dimensions have been 
chosen as a more precise frame of reference for this Master’s thesis: brand awareness, per-
ceived quality, brand image and customer loyalty. Foresight is also part of the theoretical 
base. It takes a closer look at the monitoring of the operating environment and the related 
weak signals, trends, megatrends, wild cards and PESTE analysis. 

The research part of the Master’s thesis was carried out using the methods of a qualitative re-
search approach, utilizing a semi-structured thematic interview and the Delphi panel. Experts 
were selected for both sections on the basis of discretionary elite sampling. The analysis of 
the semi-structured thematic interviews was used to create visions for the future for the 
Delphi panel, the results of which formed a picture of the operating environment of the 2025 
for the consumer product brand. 

Based on the study, it can be concluded that the overall responsibility of organizations, trans-
parency, the effects of the polarization of society and the increased power of communities 
operating in networks are forces that affect on managing brand equity in 2025. The inten-
sified competitive position with Private Label products has also further emphasized the im-
portance of brands. To address these themes, the brand equity management of a consumer 
product brand must take into account, in particular, the genuine substance behind the pro-
duct and marketing, the interactive relationship with consumer communities, Word of Mouth, 
creating deeper relevance to the consumers. overall responsibility across the organization and 
related values, missions and even brand activism. Alongside these, there are also more 
concrete issues, such as product features, packaging, pricing and availability. These are enti-
ties that, taken through the four key dimensions of brand equity model, guarantee the brand 
a price premium and thus brand success. 

The research part and conclusions of this Master’s thesis can be considered reliable, as the 
participants in the study have been experts in their field and the analysis of the study results 
has been supported by the theoretical framework and the latest research on the topic. Howe-
ver, it is good to keep in mind that the future can never be predicted with certainty. Topics 
worthy of further research are, in particular, the relationship between brands and Private La-
bels among consumers, and the visions of the future set in a state of dialogue and dispute in 
the Delphi panel analysis. 

Keywords: brand, brand equity, marketing, futures forecasting, Delphi method  
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1 Johdanto 

Elämme valtavien muutosten aikaa. Digitalisaatio muokkaa rajusti yhteiskuntamme rakenteita 

ja samaan aikaan elämme kriittisiä hetkiä ilmastonlämpenemisen suhteen. Pandemia ja tasa-

arvokysymykset tulevat jättämään jälkensä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Myös vuosi-

kymmeniä kestäneet kulutuskarkelot ovat resurssien sekä ympäristön puitteissa tulleet tiensä 

päähän ja tämä tulee muokkaamaan niin yhteiskuntaa kuin kulttuurejakin. Tiedetään siis, 

että lähitulevaisuus tuo mukanaan isoja muutoksia, mutta emme silti tiedä tarkkaan, mitä 

nämä muutokset ovat ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi organisaatiotasolla.  

Brändi on kuin heijastuspinta, josta kaikki edellä mainitut yhteiskunnalliset teemat peilautu-

vat sen mukaisesti, miten brändiä strategisesti johdetaan. Siihen kiteytyy kaikki se, mitä or-

ganisaatio haluaa edustaa ja kuinka se haluaa tulla nähdyksi ihmisten silmissä. Brändi ei ole 

käsin kosketeltavaa, vaan se syntyy ihmisten mielissä. Siksi sen mittaaminen ja absoluuttinen 

hallinta ei ole mahdollista. Siitä huolimatta se on ehdottomasti yksi organisaation tärkeim-

mistä kilpailuetua tuottavista tekijöistä ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Aa-

ker & Joachimsthaler 2000, 9; Davis 2009, 13.) 

Jotta brändiä voidaan johtaa strategisesti, täytyy ymmärtää, mitä tarkoittaa brändipääoma ja 

miten sitä luodaan. Globalisaation vuoksi jatkuvasti kiristyvä kilpailutilanne on korostanut en-

tisestään brändin merkitystä organisaatiolle. Kun vastassa on merkittävä hintakilpailu, brän-

dipääoma voi parhaimmassa tapauksessa mahdollistaa erilaiset hintapreemiot ja luoda sitä 

kautta konkreettista tuottoa organisaatiolle. Kilpailuetua voidaan hakea myös tulevaisuuden 

luotaamisesta. Toimintaympäristön monitoroinnin avulla voidaan varautua ajoissa tulevaisuu-

den muutoksiin ja ohjata toimintaa optimaaliseen suuntaan. 

Tulevaisuuden ennakointi ja brändipääoman konsepti ovat erinomaisia välineitä markkinoinnin 

ja koko organisaation strategian tueksi. Yhdessä ne antavat toiminnalle suunnan ja viitekehyk-

sen, joiden avulla voidaan rakentaa pitkän ja lyhyen aikavälin strategioita. Tulevaisuuden en-

nakoinnin välineet pakottavat organisaatiota tarkkailemaan aktiivisesti ympäröivää toiminta-

kenttää, jonka avulla nousevat teemat voidaan valjastaa konkretiaksi parhaimmassa tapauk-

sessa ennen kilpailijoita. Brändipääoman konsepti taas auttaa ymmärtämään, miten brändin 

avulla luodaan arvoa kuluttajien mielissä ja miten se käännetään liikevaihdoksi. 
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1.1 Tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ennakoida asiantuntijoiden näkemysten pohjalta, miltä 

suomalaisen kuluttajatuotebrändin toimintakenttä näyttää vuonna 2025. Tämän perusteella 

tarkoituksen on luoda brändipääomaa vahvistavat toimenpide- ja mittaristoehdotukset kohde-

organisaationa toimivalle Kuusamon Juustolle brändipääoman systemaattisen johtamisen tu-

eksi.  

1.2 Kehittämistehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä toimii: Kuinka vahvistaa ja johtaa kuluttajatuo-

tebrändin brändipääomaa vuonna 2025? 

Työn kehittämistehtävä toteutetaan ennakoinnin menetelmin, jotka tässä opinnäytetyössä si-

sältävät tulevaisuuteen luotaavan teemahaastatteluosuuden sekä Delfoi-menetelmän avulla 

toteutettavan asiantuntijapaneelin. Kehitystehtävän teoreettisena viitekehyksenä toimii Da-

vid A. Aakerin brändipääomamalli, joka koostuu neljästä avainulottuvuudesta: bränditunnet-

tuudesta, koetusta laadusta, brändimielikuvista sekä brändiuskollisuudesta. 

Delfoi-aineiston analyysin avulla jokaiselle neljälle brändipääomamallin avainulottuvuudelle 

pyritään löytämään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät teemat. Näiden teemojen pohjalta 

luodaan Kuusamon Juusto Oy:lle toimenpide-ehdotukset sekä seurannan mittarit, joiden tar-

koituksena on toimia perustana brändityölle seuraavan viiden vuoden ajan. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Tässä opinnäytetyössä on johdannossa esitelty työn tarkoitus, tavoite, kehittämistehtävä sekä 

tutkimuskysymys. Luvuissa kaksi ja kolme syvennytään käsittelemään brändin sekä asiakasläh-

töisen brändipääoman käsitteitä, joista myös muodostetaan kehitystehtävän viitekehys. Lu-

vussa neljä tutustutaan tulevaisuuden ennakoinnin käsitteisiin, jotka toimivat teemahaastat-

teluosuuden viitekehyksenä. Tämän jälkeen luvussa viisi esitellään tarkemmin työssä käytet-

tyä tutkimusmetodologiaa sekä syitä niiden valintaan. Tarkemmin tässä luvussa käsitellään 

etenkin Delfoi-menetelmää, jonka rooli tutkimuksen aineistonkeruussa on keskeinen. Luvussa 

kuusi siirrytään kuvailemaan tutkimuksen toteuttamista asiantuntijoiden vallinnasta, tulevai-

suusvisioiden luontiin sekä Delfoi-paneeliin. Tutkimuksen tuloksia analysoidaan tarkemmin lu-

vussa seitsemän, jossa jokainen tulevaisuusvisio asetetaan ratkaisu-, dialogi- tai kiista-tilaan. 

Luvussa kahdeksan luodaan kehitysehdotukset kohdeorganisaationa toimivalle Kuusamon 

Juusto Oy:lle, jolle tuloksista johdetaan konkreettiset keino- ja mittaristoehdotukset brän-

dipääoman johtamiseen tulevalle viidelle vuodelle. Opinnäytetyön päättävässä luvussa yhdek-

sän tehdään johtopäätökset, pohditaan tulosten luotettavuutta ja vaikuttavuutta sekä teh-

dään ehdotukset jatkotutkimusaiheista.  
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2 Brändin käsite 

”Tuote on jotain, mikä on valmistettu tehtaassa; brändi on jotain, minkä asiakas ostaa. Tuote 

voi olla kilpailijan kopioitavissa; brändi on uniikki. Tuote voi olla nopeasti vanhentuva; me-

nestyvä brändi on ajaton” (Stephen King, WPP Group, Lontoo) 

Yksinkertaisuudessaan brändi on tekijä, joka erottaa yrityksen tuotteet tai palvelut kilpaili-

joista. Se voi olla yrityksen, tuotteen tai palvelun nimi, termi, design, symboli tai tavara-

merkki ja sen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle tuotteen alkuperä sekä suojella asiakasta ja 

itse yritystä kilpailevien yritysten identtisiltä tuotteilta ja palveluilta. (Aaker 1991, 7; Kotler 

1991, 442.) Kotler ym. (2012, 467) mukaan brändi on tämän lisäksi myös kokonaisuus, joka 

tarjoaa asiakkaille lisäarvoa sen toiminnallisen suorituskyvyn lisäksi. Keller (2020) taas mää-

rittelee brändin joukoksi assosiaatioita kuluttajan mielessä, jotka luovat arvoa tuotteelle tai 

palvelulle. Luodakseen arvoa, näiden assosiaatioiden tulee olla uniikkeja, vahvoja sekä posi-

tiivisia. Kapferer (2012, 11-12) puolestaan määrittelee brändin nimeksi, joka symbolisoi pitkä-

aikaista sitoutumista ainutlaatuiseen arvokokonaisuuteen, joka on upotettu tuotteisiin, palve-

luihin ja käyttäytymiseen ja joka saa organisaation, henkilön tai tuotteen erottumaan jou-

kosta. Hän tiivistääkin brändin käsitteen nimeksi, jolla on voima vaikuttaa ostajaan. Yritysten 

tuotteiden ja palveluiden lisäksi brändi voi olla melkein mikä tahansa, esimerkiksi urheilu-

seura, henkilö tai kaupunki. Kapfererin mukaan moderni brändi on vahva, kun se nähdään ar-

vovoittajana eli sillä on vaikutusvaltaa puhtaan vallan sijaan. (Kapferer 2012, 11-12.) 

Brändin synty ulottuu pitkälle muinaishistoriaan, jolloin nimillä merkittiin hyödykkeitä, kuten 

tiiliä, identifioimaan niiden valmistaja. Myös 1500-luvulla viskin tislaajat kuljettivat tuottei-

taan puisissa tynnyreissä, joihin oli poltettu valmistajan nimi. Tämän tarkoituksena oli osoit-

taa kuluttajalle tuotteen valmistaja ja ehkäistä tuotteen korvaaminen halvemmilla tuotteilla. 

Brändistä tuli merkittävä kilpailutekijä kuitenkin vasta 1900-luvulla teollistumisen myötä. (Aa-

ker 1991, 7.) 
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Aaker ja Joachimsthaler (2000, 82) esittävät, että brändi on paljon enemmän kuin tuote. He 

erittelevät brändin ja tuotteen väliset erot seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Taulukko 1: Brändin ja tuotteen väliset erot 

Brändi Tuote 

 Organisaation herättämät mielleyh-

tymät 

 Brändin persoonallisuus 

 Symbolit 

 Brändin ja asiakkaan suhde 

 Käyttäjänsä persoonallisuutta ilmai-

sevat hyödyt 

 Tunnepohjaiset hyödyt 

 Käyttäjien mielikuvat 

 Alkuperämaa 

 

 Alue 

 Ominaisuudet 

 Käyttötavat 

 Laatu/lisäarvo 

 Toiminnalliset hyödyt 

 

Nykyaikainen brändi todellakin on paljon muutakin kuin tuotteeseen liitettävä logo tai nimi. 

Se edustaa yrityksen persoonaa kokonaisvaltaisesti, kiteyttää kaiken yritykseen liittyvän konk-

reettisen sekä aineettoman ja toimii kosketuspintana yrityksen ja sen yleisön välillä. Sen näh-

dään olevan niin läheisesti symbioosissa yrityksen kanssa, että jos brändi kokee kolauksen, 

niin kokee myös yritys ja päinvastoin (Davis 2009, 13). 

2.1 Brändi-identiteetti 

Vahva brändi vaatii kattavan ja kirkkaan brändi-identiteetin. Brändi-identiteetti on tapa, jolla 

organisaatio haluaa identifioida tai asemoida itsensä, tuotteensa tai palvelunsa kuluttajien 

mielissä (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2012, 469). Se on visio siitä, miten tietty 

brändi halutaan koettavan sen kohderyhmän keskuudessa eli yksinkertaisuudessaan se kertoo, 

mitä organisaatio haluaa brändin tarkoittavan (Aaker & Joachimsthaler 2000, 51;66). Aakerin 

(1996, 68) mukaan brändi-identiteetti on siis tavoite, johon pyritään ja se takaa brändille 

suunnan, tarkoituksen ja merkityksen. Se on brändistrategian kulmakivi ja brändiassosiaatioi-

den keskeinen ajuri. Brändi-identiteetti on ainutlaatuinen joukko brändiassosiaatioita, joita 

brändi strategisesti pyrkii luomaan tai ylläpitämään. Nämä assosiaatiot kuvaavat sitä, mitä 

brändi edustaa ja sisältää lupauksen organisaatiolta kuluttajille. Jos brändi-identiteettiä ei 

täysin onnistuta määrittämään, se vaikuttaa myös brändinrakennukseen ja sitä kautta tulok-

siin negatiivisesti. (Aaker 1996, 68; Aaker & Joachimsthaler 2000, 51.) 
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Brändi-identiteetti koostuu kahdestatoista osatekijästä, jotka on jaettu neljään luokkaan: 

brändi tuotteena (tuotealue, ominaisuudet, laatu/lisäarvo, käyttökokemukset, käyttäjät ja 

alkuperämaa), brändi organisaationa (organisaation ominaisuudet, paikallinen/globaali), 

brändi henkilönä (brändin persoonallisuus, asiakkaan ja brändin välinen suhde) sekä brändi 

symbolina (visuaalinen mielikuva, vertauskuvat ja brändiperintö). Yleensä brändi-identiteetin 

luomiseen vaaditaan näistä osatekijöistä 6-12 kappaletta, jotta siitä saadaan tarpeeksi kat-

tava käsitys. Kuitenkin näistä osatekijöistä on hyvä valita brändi-identiteetin kannalta ne tär-

keimmät, joista muodostetaan ydinidentiteetti. Ydinidentiteetin osien tulee heijastaa organi-

saation strategiaa sekä arvoja ja ainakin yhden niistä tulisi erilaistaa brändi kilpailijoista sekä 

resonoida asiakkaiden kanssa. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 72.) 

Brändin lavennettu identiteetti sisältää ydinidentiteetin ulkopuolelle jääneet osat, joita usein 

kuvataan suppeasti. Lavennettu brändi-identiteetti sisältää kuitenkin kokonaisuudessaan jä-

sennetyn ja tarkan kuvauksen brändi-identiteetistä, josta on hyötyä brändiä koskevassa pää-

töksenteossa. Siihen sisältyy usein myös hyödyllisiä osatekijöitä, kuten brändin persoonalli-

suus sekä määritelmä siitä, mitä brändi ei ole. Näitä määritelmiä harvemmin löytää ydiniden-

titeetin määritelmästä. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 73.) 

Tuottaakseen tulosta brändi-identiteetin on siis resonoitava asiakkaiden keskuudessa, sen on 

erotuttava kilpailijoista ja edustettava sitä, mitä organisaatio aidosti voi ja aikoo vastaisuu-

dessa tehdä. Sen on siis tarkoitus luoda silta organisaation ja asiakkaan välille. Jokaisen orga-

nisaation olisikin varmasti tarpeellista säännöllisin väliajoin pysähtyä pohtimaan brändi-iden-

titeettiään sekä peilata koko organisaation toimintaa siihen. Esimerkiksi vastaako konkreetti-

nen toiminta edelleen organisaation brändi-identiteettiä ja onko ympäröivässä maailmassa ta-

pahtunut jotain sellaista, minkä vuoksi omaa brändi-identiteettiä olisi hyvä tarkastella uu-

desta näkökulmasta? 

2.2 Brändin rakentaminen 

Kiihtyvän globalisaation myötä brändeistä on tullut välttämättömiä yrityksille, organisaatioille 

ja jopa yksilöille, sillä globalisaatio on tuonut mukanaan mm. ylikapasiteetin, voimakkaan 

hintakilpailun sekä valikoiman runsauden (Aaker & Joachimsthaler 2000, 9; Davis 2009, 13.) 

Elämme myös aikaa, jossa arvot ohjaavat kuluttajien toimintaa ja heidät tulee nähdä koko-

naisvaltaisesti ihmisinä. Kuluttajat etsivät yrityksiä, jotka vastaavat heidän syvimpiin sosiaali-

siin, taloudellisiin ja ympäristöä koskevan oikeudenmukaisuuden tarpeisiinsa missioissaan, vi-

sioissaan ja arvoissaan. He eivät etsi vain funktionaalisten ja emotionaalisten tarpeidensa tyy-

dyttämistä vaan myös inhimillisyyden tyydyttämistä valitsemistaan tuotteista ja palveluista. 

(Kotler 2010, 4.)  

Brändäyksen maailma on muuttunut dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana ja vauh-

din voidaan nähdä vain kiihtyvän. Muutoksen ajurina toimii etenkin jatkuva mahdollisuus olla 
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yhteydessä ihmisiin, tuotteisiin sekä tietoon, joihin olemme hyperkytkettyjä. Nykypäivänä 

brändäyksessä törmätään etenkin kolmeen haasteeseen: rahaan, johdonmukaisuuteen sekä 

tiedon määrään. Näistä ehkä merkittävin haaste on raha sekä siihen liittyvät lyhyen aikavälin 

taloudelliset paineet. Organisaation tulee tehdä lyhyen aikavälin taloudellista tuottoa, mutta 

brändit ovat pitkän aikavälin varallisuutta. Etenkin yksityisomisteiset organisaatiot ovat tun-

nettuja siitä, että ne keskittyvät erityisesti lyhyen aikavälin tuottoihin. (Tybout & Calkins, 

2019.) Aikoinaan brändin johtaminen perustuikin lyhyen aikavälin lukuihin, jolloin brändiin 

tehtävät investoinnit olivat helposti perusteltavissa ja ne joko tuottivat liikevaihtoa tai eivät. 

Uudemman mallin mukaan brändin johtaminen perustuu kuitenkin pidemmän aikavälin brändi-

varallisuuden kartuttamiseen, jolloin pystytään luomaan kannattavuutta myös pitkällä täh-

täimellä. Tämän osoittaminen suoraan on kuitenkin hankalaa ja toisinaan myös lähes mahdo-

tonta. Brändin rakentaminen voi myös vaatia vuosien johdonmukaista työtä ja vain pieni osa 

tuloksista on nähtävissä liikevaihdossa lyhyellä aikavälillä. Siksi se voi toisinaan jopa hetkelli-

sesti heikentää tulosta. Myös ympäröivä sekava kilpailu- ja markkinatilanne voivat vaikuttaa 

brändin rakentamiseen, mikä voi näkyä tulosten mittaamisen hankaluutena. (Aaker & Joa-

chimsthaler 2000, 32.) 

Brändin rakennuksella ei siis suoraan luoda varallisuutta, vaan se nähdään välttämättömänä 

organisaation menestyksen ja olemassaolon kannalta. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 32.) 

Brändi voi olla organisaatiolle äärimmäisen arvokas voimavara ja kasvun mahdollistaja. Orga-

nisaation ydinosaamisessa tulisikin olla kykyä luoda, ylläpitää, parantaa ja suojella brändiä 

markkinoinnin eri keinojen avulla. Brändin rakentaminen on organisaatiolle kallista, vaatii pit-

käjänteistä kehittämistä ja sitä tulee hallita suurella ammattitaidolla. (Kotler ym. 2012, 467.) 

Siksi ylimmän johdon on luotettava siihen, että pitkäjänteinen brändin rakennus lopulta tuot-

taa kilpailuetua ja taloudellisia tuloksia. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 32.) 

Johdonmukaisuus eli koko organisaation saaminen mukaan brändityöhön ja toimimaan brändin 

mukaisesti on myös jo pitkään ollut brändäyksen yksi isoimmista haasteista. Jos organisaatio 

ei ymmärrä, usko tai koe brändiä omakseen eli jos sanoma, brändi ja tuote eivät ole johdon-

mukaisia, visio jää saavuttamatta. Kolmas haaste on tiedon määrä, jonka kuluttaja kohtaa 

joka päivä useissa eri kanavissa. Siksi brändin rakennuksessa näitä informaatiokanavia tulee 

osata käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, loputtomasti saatavilla olevaan dataan 

pohjaten. Myös itse viestin tulee olla luova. Sen täytyy sitouttaa ihmisiä antamalla heille syy 

välittää ja pyrkiä saamaan heidät olemaan vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Täytyy siis 

osata löytää, luoda ja kertoa sitouttavia ja houkuttelevia tarinoita. (Tybout & Calkins, 2019.) 

Brändäyksessä on nähtävissä myös asiakaslähtöisen ajattelutavan syventymistä uusiin ulottu-

vuuksiin. Esimerkiksi Kliestikova & Kovacova (2020, 5) tuovat esiin modernia brändijohtamista 

koskevassa kirjallisuuskatsauksessaan 2000-luvulta alkaneen brändijohtamisen siirtymän tul-

kitsevaan paradigmaan, joka ymmärtää brändin ja sen arvonluontiin liittyvän prosessin sekä 
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hallinnan loogisena seurauksena kanssakäymisestä sen luojan ja aktiivisten kuluttajien kes-

ken. He jakavat tulkitsevan paradigman kahteen osaan: yhteisölähestymistapaan sekä kulttuu-

riseen lähestymistapaan. 

Yhteisölähestymistapa perustuu ns. brändin antropologiseen tutkimukseen brändiyhteisöistä. 

Tämän lähestymistavan mukaan brändiarvo luodaan näissä yhteisöissä niin, että brändi toimii 

avaintekijänä kuluttajien välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tästä on tullut ennak-

koedellytys brändiarvon rakentamiselle ja hallitsemiselle etenkin monissa tapauksissa sen jäl-

keen, kun Internet on muuttanut perusteellisesti markkinoita. Yhteisöpohjaisessa lähestymis-

tavassa johtajat keskittyvät ”autonomisiin” kuluttajaryhmiin, jotka kykenevät yhdessä vaikut-

tamaan markkinointitoimenpiteisiin ja mahdollisesti kehittämään brändiä suuntaan, joka 

muokkaa markkinoita johdon alkuperäisestä aikomuksesta riippumatta. Yhteisölähestymistapa 

perustuu kokonaisuuksien "kolmikkoon" eli brändin, kuluttajan ja yhteisön välisiin suhteisiin. 

Tämä suhde tarkoittaa sitä, että kuluttajien on oltava vuorovaikutuksessa brändin lisäksi myös 

toistensa kanssa. (Kliestikova J. & Kovacova M. 2020, 5.) 

Kulttuurinen lähestymistapa pitää brändiä kulttuuriesineenä. Markkina-arvon rakentamiseksi 

ja hallitsemiseksi markkinoijien huomio on siirtynyt asiakassuhteen korostamisesta makrota-

loudelliseen suhteeseen yrityksen kanssa. Tämä lähestymistapa keskittyy siihen, mitä brändit 

tekevät kulttuurille ja mitä kulttuuri voi tehdä brändeille. Kulttuurisen lähestymistavan yti-

messä ovat sekä ikoniset brändit että vastakulttuuriset liikkeet, jotka keskittyvät brändin ar-

von rakentamiseen ja hallintaan kokonaisuudessaan. Kuluttaja nähdään tässä lähestymista-

vassa ihmisenä, joka tekee valintansa monimutkaisten kulttuuristen merkitysten ja vuorovai-

kutuksen paineessa. (Kliestikova J. & Kovacova M. 2020, 5.) 

Jo 2010-luvun alussa markkinoinnin isänä pidetty Philip Kotler nosti esiin samansuuntaisia aja-

tuksia brändinrakentamisesta kuin Kliestikova ja Kovacova yhdeksän vuotta myöhemmin. Kot-

lerin (2010, 15) mukaan ihmiset haluavat antaa tarkoituksen kuluttamiselleen ja yritykset ha-

luavatkin tulla nähdyksi jatkuvuuden, yhteyden ja suunnan tarjoajina. Tämän tyyppiset kult-

tuuriset brändit tähtäävät yhteisöllisten paradoksien selvittämiseen ja ne voivat käsitellä sosi-

aalisia, ekonomisia ja ympäristöllisiä ongelmia yhteisössä brändinsä kautta. Kulttuuristen 

brändien tulee olla dynaamisia, koska muuten ne ovat yleensä relevantteja vain tietyn ajan-

jakson ajan. Niillä täytyy olla myös herkkyyttä tunnistaa ympäristöstään uusia paradokseja, 

jotka muuttuvat ajan myötä. (Kotler 2010, 15.) Tuoreimpia kulttuurisia bränditekoja ovat ol-

leet urheilujätti Niken tuki Black Lives Matter -liikkeelle sekä Pride-liike, jonka sateenkaari-

värit ovat tulleet osaksi tuotteita sekä logoja kansainvälisen Pride-viikon aikana. Myös Kapfe-

rer (2012, 1) on nostanut esiin ajatuksen siitä, että resonoidakseen nykyisten ja tulevien ku-

luttajiensa kanssa, yritysten täytyy tiedostaa, että markkinaosuuskilpailun lisäksi tärkeää on 

myös arvoperusteinen kilpailu. 
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Kuten voidaan huomata, on modernissa brändäyksessä ollut jo vuosikymmenen ajan nähtävillä 

tarve kuluttajien syvimpien tarpeiden ja arvojen huomioimiselle. Vuonna 2020 tässä on nähty 

yhä syveneviä piirteitä brändien ottaessa avoimesti kantaa esimerkiksi poliittiseen keskuste-

luun sekä sosiaalisiin epäkohtiin, kuten eriarvoisuuteen. Pandemian kiihdyttäessä väestön po-

larisoitumista, tulevat yhteiskunnalliset teemat yhä enenevissä määrin olemaan brändien 

agendalla. Myös yhteisölähestymistapa ja siihen liittyvä vuorovaikutuksen tarpeen lisääntymi-

nen ovat keskeisessä osassa brändin rakennusta tulevina vuosina. 

2.3 Brändipääoma 

Pohjimmiltaan brändäys tarkoittaa sitä, että tuotteille ja palveluille luodaan brändipääomaa. 

Brändipääoman (Brand Equity) konsepti nousi keskeiseksi markkinoinnin käsitteeksi 1980-lu-

vulla ja se on siitä lähtien ollut yksi suosituimmista ja kenties tärkeimmistä markkinoinnin 

konsepteista. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 9.) Kotler ym. (2012) määrittelevät brändipää-

oman tuotteille ja palveluille tuotettavaksi lisäarvoksi. Se voi heijastua tavassa, jolla kulutta-

jat ajattelevat, tuntevat ja käyttäytyvät suhteessa brändiin, samoin kuin hinnoissa, markkina-

osuudessa ja kannattavuudessa.  

Brändipääoman käsitteen määrittelystä on kuitenkin asiantuntijoiden keskuudessa olemassa 

eriäviä mielipiteitä. Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että brändipääoma koos-

tuu markkinointivaikutuksista, jotka ovat brändistä johtuvia. Eli brändipääoma selittää miksi 

kahden ominaisuuksiltaan identtisen tuotteen tai palvelun markkinoinnin tulokset eroavat toi-

sen ollessa brändätty ja toisen ei-brändätty. (Keller 2008, 37; Yoo, Donthu & Lee 2000, 196.) 

Useimmat markkinoinnin asiantuntijat ovat yhtä mieltä myös siitä, että seuraavat perussään-

nöt pätevät brändäyksessä ja brändipääomassa: 

 Tulosten erot johtuvat tuotteelle tai palvelulle aikaansaadusta lisäarvosta brändin ai-

kaisemman markkinointitoiminnan seurauksena 

 Brändin lisäarvo voidaan luoda monella tapaa 

 Brändipääoma tarjoaa yhteisen nimittäjän tulkitsemaan markkinointistrategioita ja 

arvioimaan brändin arvoa 

 On olemassa useita eri tapoja, joilla brändin arvo voidaan ilmaista tai hyödyntää yri-

tyksen hyväksi.  

(Keller 2008, 38.) 

Brändipääoman tiedostaminen on organisaatiolle tärkeää monestakin syystä. Sen ulottuvuudet 

nimittäin yleensä lisäävät tai vähentävät tuotteen tai palvelun arvoa kuluttajalle, sillä ne aut-

tavat tulkitsemaan, prosessoimaan ja säilömään valtavia määriä tietoa tuotteista, palveluista 

ja brändeistä. (Aaker 1991, 16.) Kapfererin (2012) mukaan yrityksen brändipääoman mittaa-

misen määritelmässä on kaksi koulukuntaa; asiakaslähtöinen mittaamistapa sekä taloudellinen 
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mittaustapa. Myös Kim, Gon Kim & An (2003) ovat yhtä mieltä siitä, että brändipääomaa käsi-

tellään yleensä kahdesta perspektiivistä, jotka ovat brändin organisaatiolle tuoma arvo sekä 

brändin kuluttajalle tuoma arvo. Kim, Gon Kim & An (2003) sekä Kapferer (2012) tunnustavat 

myös kolmannen perspektiivin, joka yhdistää taloudellisen ja asiakaslähtöisen perspektiivin. 

Brändipääoman yhteydessä käytetään kuitenkin yleensä joko taloudellista tai asiakaslähtöistä 

lähestymistapaa.  

Brändin organisaatiolle tuomaa rahallista arvoa mitataan niin kutsutulla taloudellisella mit-

taustavalla, joka perustuu tulevaisuuden diskontattuihin kassavirtoihin, jotka brändätty tuote 

tuottaa, kun vertailukohteena on ei-brändätty tuote. Eli taloudellinen lähestymistapa mittaa 

brändin arvoa eristämällä siitä brändin luoman nettolisäkassavirran. Nämä lisäkassavirrat ovat 

tulosta asiakkaiden halukkuudesta ostaa brändin tuotteita tai palveluita kilpailijan sijasta, 

vaikka kilpailevan brändin tuotteet tai palvelut olisivat edullisempia. (Simon & Sullivan 1993; 

Kapferer 2012, 10.)  

Asiakaslähtöinen lähestymistapa tarkastelee brändiä kuluttajan tai asiakasorganisaation näkö-

kulmasta. Lähtökohtana asiakaslähtöisissä brändipääomamalleissa on ajatus, jonka mukaan 

brändien vahvuus syntyy siitä, mitä asiakkaat ovat nähneet, lukeneet, kuulleet, oppineet, 

ajatelleet ja tunteneet brändistä ajan saatossa. Brändillä on positiivista asiakaslähtöistä brän-

dipääomaa, kun kuluttajat reagoivat brändin tuotteisiin tai palveluihin sekä tapaan markki-

noida suosivasti, kun vertailukohteena on ei-brändätty tuote. Asiakaslähtöinen brändipääoma 

on negatiivinen silloin, kun kuluttajat reagoivat vähemmän suosivasti brändin markkinointitoi-

menpiteisiin näissä samoissa olosuhteissa. (Kotler ym. 2012, 497.) Shaqirin (2019) asiakasläh-

töisestä brändipääomasta tekemän laajan kirjallisuuskatsauksen tuloksena hän löysi 12 asia-

kaslähtöiseen brändipääomaan vaikuttavaa ulottuvuutta, jotka ovat: laatu, assosiaatiot, us-

kollisuus, tunnettuus, imago, persoonallisuus, asenne, luottamus, tyydytys, arvostus, maine ja 

kiintymys. Niistä merkittävimmät ovat Aakerin (1991) uskollisuus, tunnettuus, koettu laatu ja 

assosiaatiot, Kellerin (1993) tietämys ja imago sekä Kapfererin (1992) tietoisuus, maine, per-

soonallisuus, mielikuva ja kiintymys.  

Kapferer pyrkii kirjassaan The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining 

Brand Equity (2012) yhdistämään taloudellisen ja asiakaslähtöisen brändipääoman mittausta-

van, sillä hän näkee, että ne eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan itseasiassa symbioosissa 

keskenään. Kuluttajien halukkuus maksaa toisesta brändistä enemmän kuin toisesta, on seu-

rausta ajan mittaan syntyneistä uskomuksista ja siteistä brändiä kohtaan, jotka taas on ai-

kaansaatu markkinoinnin keinoin. Brändeillä on siis taloudellista arvoa, koska ne ovat onnistu-

neet luomaan etuja kuluttajien, asiakkaiden, jakelijoiden ja mielipidejohtajien mielissä. 

Nämä edut ovat Kapfererin mukaan bränditunnettuus, uskomukset tuotteen tai palvelun eks-

klusiivisuudesta ja paremmuudesta sekä emotionaalisesta siteestä. Taloudellinen brändipää-

oma on hänen näkemyksensä mukaan asiakaslähtöisen brändipääoman johdannainen. 
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(Kapferer 2012, 9-10.) Kapferer (2012, 14) näkee myös, että vain erottelemalla brändin voi-

mavarat, vahvuudet ja arvo, voidaan päästä irti brändipääoman ympärillä olevasta määritel-

mien aiheuttamasta hämmennyksestä. Hänen mukaansa brändin arvo on brändin voimavarojen 

(brand assets) luoma tuottopotentiaali, jota välittää brändin vahvuus markkinoilla.  

Brändipääoman konsepti ei siis ole yksiselitteinen ja lähestymistapoja on monia. Myös asiakas-

lähtöisen lähestymistavan sisällä on olemassa omia koulukuntiaan ja kirjallisuuskatsauksen pe-

rusteella ne jakaantuvat pääsääntöisesti Kevin L. Kellerin brändipääomamallin (CBBE) sekä 

David A. Aakerin brändipääomamallin kesken. Näitä kahta brändipääomamallia tarkastellaan 

lähemmin seuraavassa luvussa 3. 

2.4 Brändi-tietoperustan yhteenveto 

Tämän tietoperustan tarkoituksena on ollut kuvata brändiin liittyviä käsitteitä ja tuoda esiin 

brändin kokonaisvaltainen merkitys organisaatiolle sekä sen mahdollistama kilpailuetu. On 

tärkeää ymmärtää, että brändi ei ole vain markkinoinnin ja Brand Managereiden prioriteetti, 

vaan sen täytyy olla koko organisaation yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Etenkään nykypäi-

vänä brändiä ei voida enää luoda iskevillä mainoslauseilla, jos taustalla ei ole aitoa substans-

sia. Kaikki mitä organisaatio tekee, vaikuttaa brändiin ja siksi koko organisaation tulee olla 

siihen sitoutunut.  

Brändien merkitys kuluttajien elämässä on myös viimeisen vuosikymmenen aikana syventynyt 

merkittävästi, mikä tuo uusia haasteita brändin johtamiseen. Kuluttajalle on pystyttävä nyt 

luomaan yhä syvempiä merkityksiä ja kohtaamaan heidät vuorovaikutteisesti myös heidän ar-

vojensa kautta. Myös brändien välinen kilpailuasetelma on kiristynyt, minkä vuoksi brändien 

johtamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. 

Tämän tietoperustan tarkoituksena on ollut myös perustella miksi brändiin kannattaa panos-

taa. Brändi on organisaatiolle pitkän aikavälin varallisuutta ja siksi on ymmärrettävä, että 

menestyäkseen myös tulevaisuudessa täytyy brändiin panostaa ymmärtäen, että se ei välttä-

mättä tuo organisaatiolle nopeita pikavoittoja. Brändipääomamalli mahdollistaa brändivaralli-

suuden strategisen johtamisen sekä seurannan. Sen avulla voidaan myös systemaattisesti seu-

rata brändivarallisuuden kehittymistä  
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3 Asiakaslähtöisen brändipääoman mallit 

Vahva brändipääoma on tehokkaan brändinrakennuksen tulos, joka voidaan kääntää konkreet-

tisiksi ja aineettomiksi hyödyiksi (Shariq 2019). Vahva brändipääoma viittaa siihen, että kulut-

tajilla on paljon positiivisia ja vahvoja assosiaatioita brändiä kohtaan, he pitävät brändiä kor-

kealaatuisena ja ovat lojaaleja brändille. Jokaisella markkinointiteolla on potentiaalia vaikut-

taa brändipääomaan, koska ne edustavat brändin vuoksi tehtyjä markkinointi-investointeja. 

Brändinimen tunnistaminen ja siihen vahvojen assosiaatioiden liittäminen, tuotteen tai palve-

lun koettu laatu sekä brändiuskollisuus voivat kehittyä tarkkaan harkittujen pitkäjänteisten 

investointien pohjalta. Brändipääomaa voidaan hallita ylläpitämällä brändin johdonmukai-

suutta, suojaamalla brändipääoman lähteitä, vahvistamalla brändiä ja hiomalla sekä tuke-

malla markkinointiohjelmaa. Markkinoinnin päätöksenteossa tulee siis ottaa huomioon markki-

nointitoimenpiteiden mahdollinen vaikutus brändipääomaan ja näiden toimenpiteiden pitäisi 

tukea brändipääoman eri ulottuvuuksien kehittämistä. (Yoo, Donthu & Lee 2000, 196-197.) 

Merkittävimpiä asiakaslähtöisiä brändipääomamalleja ovat Aakerin brändipääomamalli (1991) 

sekä Kellerin asiakaslähtöinen brändipääomamalli (1993). 

3.1 Kellerin asiakaslähtöinen brändipääomamalli 

Kellerin (1993; 2008, 48) asiakaslähtöinen brändipääomamalli (CBBE) lähestyy brändipääomaa 

yksittäisen kuluttajan tai organisaatioasiakkaan perspektiivistä. Sen keskiössä ovat heidän tar-

peidensa ymmärtäminen ja tähän tarpeeseen vastaaminen tuotteiden sekä palveluiden kautta 

markkinoinnin keinoin. Kellerin asiakaslähtöinen brändipääomamalli mittaa siis kuluttajien re-

aktioita brändin markkinointitoimenpiteitä kohtaan, kun niitä verrataan ei-brändättyyn tuot-

teeseen tai palveluun, jolla on samat funktionaaliset ominaisuudet. Hänen mukaansa asiakas-

lähtöisessä brändipääomamallissa on kolme avaintekijää. Ensimmäinen on erilaistava tekijä, 

mikä tarkoittaa, että brändipääoma nousee esiin kuluttajien eroavissa reaktioissa brändiä 

kohtaan. Ilman eroavaisuuksia brändit kilpailisivat vain hinnalla. Nämä erot reaktioissa ovat 

tulos kuluttajan brändiin liittämästä tiedosta, joka on listan toinen tekijä. Tällä tarkoitetaan 

sitä, mitä kuluttajat ovat oppineet, tunteneet, nähneet ja kuulleet brändistä. Kolmantena te-

kijänä ovat kuluttajien reaktiot markkinointiin eli kuluttajien erilaiset reaktiot taas heijastu-

vat käsityksiin, mieltymyksiin ja käyttäytymiseen, jotka ovat yhteydessä brändimarkkinoinnin 

aspekteihin. Brändipääoma on Kellerin mallin mukaan loppujen lopuksi siis riippuvainen siitä, 

mitä kuluttajien mielessä liikkuu. (Keller 2008, 38-39.) 

Kun taloudellinen mittaustapa erottaa brändipääoman yhtälöstä rahallisen arvon, asiakasläh-

töinen brändipääoma tuo Kellerin (1993) mallissa esiin kuluttajien tai organisaation aineetto-

man arvon brändiä kohtaan, jota ilmenee silloin, kun kuluttaja tai asiakasorganisaatio tuntee 

brändin ja hänellä on suosivia, vahvoja ja ainutlaatuisia assosiaatioita brändiä kohtaan mie-

lessään.  
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3.2 Aakerin brändipääomamalli 

Aakerin (1996, 7-8) mukaan brändipääoma koostuu niistä ominaisuuksista, joita brändin ni-

meen ja symboliin liitetään ja jotka lisäävät tai vähentävät tuotteen tai palvelun arvoa yrityk-

selle sekä sen asiakkaille. Hän tarkentaa brändipääoman olevan vahvuuksien joukko, jonka 

johtaminen vaatii investointeja, joilla näitä vahvuuksia voidaan luoda ja parantaa. Jotta 

brändipääomaa voidaan hallita tehokkaasti ja, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätök-

siä brändinrakennuksesta, on tärkeä ymmärtää, miten vahvat brändit luovat arvoa, sillä Aake-

rin (1991; 1996) mukaan brändipääoma luo arvoa niin asiakkaalle kuin yrityksellekin. Asiak-

kaalla hän viittaa Kellerin (2008) tavoin niin kuluttajiin kuin organisaatioasiakkaisiinkin.  

Aaker määrittelee asiakaslähtöisen brändipääoman neljäksi vahvuuskategoriaksi brändin tun-

nettuuden, brändiuskollisuuden, brändin koetun laadun sekä brändimielikuvat. Hän listaa vii-

denneksi ulottuvuudeksi myös brändiin liitettävät varallisuuserät, kuten patentit, mutta tätä 

viidettä kategoriaa käytetään yleensä vain täydentämään mallia. (Aaker 1996, 8.) Aakerin 

brändipääomamallin jokainen vahvuuskategoria luo arvoa omalla tavallaan. Asiakkaiden koh-

dalla ne voivat auttaa tulkitsemaan, prosessoimaan ja säilömään valtavia määriä tietoa tuot-

teista ja brändeistä. Ne voivat myös vaikuttaa asiakkaan varmuuteen ostopäätöstilanteessa 

esimerkiksi aikaisemman käyttökokemuksen ja brändin tuttuuden myötä. Koettu laatu sekä 

brändimielleyhtymät voivat mahdollisesti edistää asiakkaan tyytyväisyyttä myös käyttökoke-

muksen kohdalla. (Aaker 1991, 16-18.) 

Organisaatiolle itselleen Aakerin (1991, 16) brändipääomamalli luo arvoa lisäkassavirroilla. Se 

voi tehostaa markkinointiohjelmia houkuttelemaan uusia asiakkaita tai haalimaan takaisin 

vanhoja. Myös esimerkiksi uuden maun kokeilemisen kynnys madaltuu, kun itse brändi on jo 

entuudestaan tuttu eikä ole enää tarvetta vakuuttaa asiakasta tuotteen laadusta. Myös koettu 

laatu, brändimielleyhtymät sekä tunnettuus voivat luoda syitä ostaa ja ne voivat myös vaikut-

taa tyytyväisyyteen. Vaikka ne eivät ole itsessään ostopäätöksen ratkaisevia tekijöitä, ne voi-

vat vähentää herkkyyttä kokeilla muita brändejä. Tehostettu brändiuskollisuus taas voi olla 

erityisen tärkeässä roolissa, kun täytyy ostaa aikaa vastaamaan kilpailijan innovaatioon. Brän-

dipääoma usein sallii myös korkeammat hintamarginaalit luomalla hintapreemioita sekä vä-

hentämällä riippuvuutta tarjouksia kohtaan. Brändi, jolla ei ole positiivista brändipääomaa 

joutuu siis investoimaan enemmän myynninedistämiseen joskus vain säilyttääkseen paikkansa 

jakelukanavassa. Brändipääoma voi myös luoda alustan kasvulle brändilaajennusten kautta. 

Myös brändilaajennusten kustannukset ovat usein huomattavasti pienemmät jo tunnetulle 

brändille. Brändipääoma voi luoda etua myös jakelukanavassa, sillä asiakkaan tapaan jälleen-

myyjillä on usein vähemmän epävarmuutta jo tunnettujen brändien kanssa toimiessaan. Vah-

valla brändillä on usein esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyvät hyllypaikat. 

Viimeisenä, brändipääoman vahvuuskategoriat luovat kilpailuetua, sillä brändiin liitetyt miel-

leyhtymät ovat harvoin kopioitavissa. (Aaker 1991, 16-18.) 
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Kuvio 1: David A. Aakerin brändipääomamalli 

3.2.1 Bränditunnettuus 

Bränditunnettuudella viitataan brändin läsnäoloon kuluttajan mielessä. Siinä yhdistyvät brän-

din tunnistaminen, brändin mieleen palauttaminen, top-of-mind -tietoisuus, brändidomi-

nanssi, mielipide brändistä sekä brändin tuntemus. (Aaker 1996, 10.) Myös Kotler ym. (2008) 

näkevät, että bränditunnettuus on yhteydessä brändin vahvaan jälkeen muistissa, mikä voi-

daan mitata kuluttajan kyvyssä tunnistaa brändi eri olosuhteissa. Kellerin (2008, 54) mukaan 

bränditunnettuus koostuu brändin tunnistamisesta, jolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kulut-

taja pystyy varmistamaan aikaisemman altistumisensa brändille sekä siitä, kuinka hyvin brändi 

pystytään palauttamaan mieleen vinkkien, kuten tuotekategorian avulla. Brändin tunnistami-

nen nousee tärkeäksi etenkin silloin, kun ostopäätös tehdään ostohetkellä, jolloin brändin 

tuotenimi, logo, pakkaus, ym. ovat esillä fyysisesti. Eli esimerkiksi päivittäistavarakaupan hyl-

lyllä. Brändin mieleen palauttamisen tärkeys taas korostuu niissä tapauksissa, kun ostopäätös 

tehdään jossain muualla, kuin itse ostopaikalla. Siispä etenkin palveluille ja online-brändeille 

mieleen palauttamisen varmistaminen on kriittisessä roolissa. (Keller 2008, 54.) 
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Tunnettuus nousee siis avainrooliin etenkin silloin, kun brändin täytyy nousta mieleen harkin-

tatilanteessa, jossa sen täytyy olla yksi arvioitavista brändeistä kuluttajan mielessä. Tunte-

mattomalla brändillä on harvoin näissä tilanteissa mahdollisuutta. Ihmiset suosivat tunnettua 

brändiä, sillä he pitävät sitä turvallisena. Tunnettu brändi valitaan myös useammin kuin tun-

tematon brändi. (Aaker 1991, 19.) Joissakin tapauksissa brändi voi jopa pelkän tunnettuuden 

avulla luoda suosivaa kuluttajakäyttäytymistä etenkin matalan kynnyksen päätöksissä, joissa 

kuluttaja on valmis tekemään ostopäätöksensä pelkän tuttuuden perusteella. (Keller 2008, 

53.) Tunnettuus kantaa mukanaan myös rauhoittavaa viestiä, sillä vaikka sitä mitataan yksilö-

tasolla, brändin tunnettuus on itseasiassa kollektiivinen ilmiö. Kun brändi on tunnettu, jokai-

nen yksilö tietää, että se on tunnettu. Tämä taas johtaa spontaaneihin päätelmiin. Bränditun-

nettuuden tiedetään korreloivan myös positiivisesti monen arvokkaan imagollisen ulottuvuu-

den, kuten korkean laadun ja luottamuksen kanssa. (Aaker 1991, 19; Kapferer 2012, 21.)  

Brändin tunnettuuden hyödyt Keller (2008, 54) listaa kolmeen avaintekijään:  

Oppimisen hyödyt (Learning Advantages). Brändin tunnettuus vaikuttaa kuluttajan mielessä 

syntyneisiin assosiaatioihin vahvistavasti. Näistä assosiaatioista taas syntyy brändi-imago. 

Brändipääoman luomisen ensimmäinen askel on saada brändi kuluttajien mieleen ja se vaatii 

oikeiden brändielementtien valitsemista. 

Harkitsemisen hyödyt (Consideration Advantages). Brändin tunnettuuden kasvattaminen li-

sää sen mahdollisuutta päästä kuluttajan harkintapalettiin, jolla tarkoitetaan kourallista 

brändejä, joita kuluttaja harkitsee ostopäätöksen hetkellä.  

Valinnan hyödyt (Choice Advantages). Korkea brändin tunnettuus voi vaikuttaa positiivisesti 

myös harkintapaletissa olevista brändeistä erottumiseen jopa silloin, kun kuluttajalla ei ole 

muita assosiaatioita brändistä. Joissakin tapauksissa kuluttajat ovat omaksuneet päätöksente-

koonsa vaikuttavat säännön, jossa ostavat vain tunnetuimman brändin tuotteita tai palveluita.  

Bränditunnettuutta kasvatetaan lisäämällä toistuvaa altistumista brändin näkyvyydelle. Tämä 

vaikuttaa kuitenkin yleensä tehokkaammin brändin tunnistamiseen kuin brändin mieleen pa-

lauttamiseen. Brändin mieleen palauttaminen vaatii linkkejä sopiviin tuotekategorioihin tai 

muihin osto- ja kulutusviitteisiin muistissa. Näitä linkkejä voivat olla esimerkiksi slogan, jingle 

tai logo. (Keller 2008, 55.) 

3.2.2 Brändiuskollisuus 

Brändiuskollisuus on brändin arvonluonnin yksi olennaisimpia tekijöitä. Sen ajatuksena on sekä 

laajentaa jokaista uskollisuusperusteista segmenttiä että syventää näiden segmenttien brän-

diuskollisuutta. Pienikin asiakaskunta luo altistumista ja varmuutta brändiä kohtaan uusien 

asiakkaiden keskuudessa. Brändiuskollisuus luo myös ennustettavuutta ja varmuutta kysyntään 
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ja sen kautta organisaatio on vähemmän haavoittuvainen kilpaileville markkinointitoimenpi-

teille sekä kriiseille. Uskollisten asiakkaiden pohja vähentää siis organisaation haavoittuvuutta 

kilpailutilanteessa, sillä kilpailijat voivat nähdä resurssien tuhlaamisen turhana uusien jo tyy-

tyväisten asiakkaiden houkutteluun. Tämä hankaloittaa kilpailijoiden tuloa markkinoille. 

Brändiuskollisuus luo arvoa myös pienentämällä kustannuksia. Uusien asiakkaiden haaliminen 

on yritykselle nimittäin aina kallista, kun taas nykyisten ja etenkin tyytyväisten asiakkaiden 

pitäminen edelliseen verrattuna edullista. Brändiuskollisuus voi näkyä myös asiakkaiden ha-

lukkuutena maksaa korkeampaa hintaa, usein jopa 20-25% korkeampaa kuin kilpailevilla brän-

deillä. Brändiuskolliset asiakkaat eivät myöskään ole herkkiä hinnankorotuksille. (Aaker 1991, 

19; Aaker & Joachimsthaler 2000, 39; Kotler ym. 2012, 472.) Brändiuskollisuuden merkittävyy-

destä kertoo se, että suppean, mutta erittäin uskollisen brändipohjan omaavalla brändillä voi 

olla huomattavan suuri brändipääoma. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 39.) Brändin arvo orga-

nisaatiolle usein siis luodaan asiakasuskollisuudella (Aaker 1996, 21). 

3.2.3 Koettu laatu 

Brändistä täytyy syntyä kokonaisvaltainen mielikuva laadusta, joka ei kuitenkaan välttämättä 

liity tarkkaan tietoon yksityiskohtaisista ominaisuuksista. Käsitys laadusta voi esiintyä erilai-

sissa muodoissa eri aloilla. Se voi siis tarkoittaa eri asioita teknologiatuotteiden ja elintarvik-

keiden keskuudessa. Siitä huolimatta se on kuitenkin aina mitattavissa ja tärkeä osa brän-

diominaisuuksia. Koettu laatu vaikuttaa suoraan ostopäätökseen ja brändiuskollisuuteen eten-

kin silloin kun kuluttaja ei ole motivoitunut arvioimaan yksityiskohtaisesti tuotteen tai palve-

lun ominaisuuksia. Se voi myös parhaimmillaan luoda mahdollisuuden hintapreemiolle, joka 

taas voi parantaa tuotteen myyntikatetta. Koettu laatu voi myös parantaa brändilaajennusten 

mahdollisuutta, sillä jos brändiä pidetään laadukkaana omassa kategoriassaan, oletus on, että 

sen tuotteet tai palvelut ovat laadukkaita myös uusissa tuotekategorioissa. (Aaker 1991, 19.) 

Koettu laatu on Aakerin (1996, 17) mukaan brändimielleyhtymä, joka on ansainnut paikkansa 

brändin voimavarojen joukossa ansaitusti useista eri syistä. Esimerkiksi kaikkien brändimiel-

leyhtymien keskuudesta ainoastaan koetun laadun on osoitettu tuovan suoraa taloudellista 

suorituskykyä. Koettu laatu on usein myös, jos ei jopa tärkein kärki, niin ainakin strateginen 

kärki liiketoiminnassa. Se linkittyy ja toimii usein myös ajurina muihin brändikokemuksiin. 

(Aaker 1996, 17.) Usein organisaatiot kokevat siis laadun olevan yksi heidän tärkeimmistä ar-

voistaan ja se on sisällytetty organisaation Mission Statementiin. Lisäksi koettu laatu määrit-

telee organisaation kilpailullisen ympäristön ja sen aseman siinä. Jotkut brändit kilpailevat 

hinnalla, toiset taas ovat Premium-brändejä. Etenkin näiden kategorioiden keskuudessa ko-

ettu laatu on yleensä määrittelevä kilpailutekijä. (Aaker 1996, 19.) 

Korkean laadun luominen vaatii asiakasryhmien tarkkaa ymmärrystä eli sitä, mitä laatu kulle-

kin segmentille tarkoittaa. Jotta koettua laatua voidaan saavuttaa, täytyy sille olla aitoa 
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substanssia. Kuitenkaan pelkän funktionaalisesti laadukkaan tuotteen tai palvelun tuottami-

nen ei itsessään riitä, vaan sille täytyy pystyä luomaan vielä käsityksiä ihmisten mielissä. Ko-

ettu laatu voi vaihdella aidon laadun kokemuksesta monesta eri syystä. Asiakkaalla voi olla 

esimerkiksi käsitys huonosta laadusta aikaisemman kokemuksen perusteella, jolloin tuotteen 

uuteen, paranneltuun versioon voi olla vaikea luottaa. Onkin siis tärkeää suojella brändiä huo-

non laadun käsityksiltä, sillä siitä toipuminen voi olla hankalaa ja toisinaan jopa mahdotonta. 

Toisinaan organisaatiot saattavat saavuttaa myös laatua tavoilla, jotka eivät ole asiakkaille 

relevantteja. Siksi on tärkeää aina ennen investointeja pitää mielessä, resonoiko uudistus asi-

akkaiden kanssa. Lisäksi asiakkailla harvoin on käytössään kaikkea tarpeellista tietoa tuot-

teista tai palveluista rationaalisen tai objektiivisen päätöksenteon tueksi, kun kyse on laa-

dusta. Ja vaikka heillä olisin kaikki tieto, heillä ei välttämättä ole aikaa tai motivaatiota pe-

rustavanlaatuiseen harkintaan. He usein nojaavatkin vain yhteen tai kahteen vinkkiin, jotka 

he liittävät laatuun ja, joiden avulla tekevät lopullisen päätöksensä. Toisinaan asiakkaat eivät 

myöskään ymmärrä, miten arvioida laatua ja etsivät siksi vääriä vihjeitä. Esimerkkinä timantit 

ja niiden karaattimääritelmät, joissa aina isoin ei kuitenkaan ole se laadukkain. (Aaker 1996, 

20.) 

Tänä päivänä koetun laadun merkitys on ehkä isommassa roolissa kuin koskaan ennen. Private 

Label -tuotteiden osuus esimerkiksi päivittäistavarakauppojen valikoimista on kasvanut mer-

kittävästi viimeisten vuosien aikana. Private Label -tuotteet ovat nykyisin myös yhä laaduk-

kaampia ja jopa saman kategorian sisällä omia brändituotteitaan myyvän toimijan valmista-

mia. Lisäksi Private Label -tuotteet ovat yhä useammin ainakin Suomessa kotimaassa valmis-

tettuja ja edullisempia kuin brändituotteet. Brändeille nouseekin yhä tärkeämmäksi pystyä 

luomaan koetun laadun mielikuva, jolla voidaan perustella hintapreemio suhteessa Private La-

bel -tuotteisiin, jotka ominaisuuksiltaan usein jo vastaavat hyvin paljon brändituotteita. Tämä 

vaatii työtä myös muiden brändimielikuvien edistämisen kanssa, sillä brändituotteiden vah-

vuus piilee koetun laadun lisäksi syvemmän merkityksen tarjoamisessa kuluttajille. 

3.2.4 Brändimielikuvat ja brändi-imago 

Brändiin liitetään myös psykologisia merkityksiä sekä assosiaatioita. Näiden assosiaatioiden 

määrä kuluttajien mielissä voi olla rajaton ja ilman brändiin liitettäviä assosiaatioita esimer-

kiksi Coca Cola olisi vain vettä, sokeria ja mausteita. (Tybout, Calder, Iacobucci, & Tybout 

2010, 76-77.) 

Brändipääomaa tukevat siis suurissa määrin mielikuvat, joita kuluttajat brändiin mielessään 

liittävät. Nämä mielikuvat voivat sisältää tuotteisiin liittyviä attribuutteja, kuuluisan mainos-

kasvon tai vaikka brändisymbolin. Brändimielikuvat luovat arvoa organisaatiolle auttamalla 

kuluttajaa prosessoimaan sekä palauttamaan mieleensä tietoa brändistä, erilaistamaan ja po-

sitioimaan tuotteita, antamalla kuluttajille syyn ostaa, luomalla positiivisia asenteita ja 
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tunteita sekä toimimalla perustana brändilaajennuksille. (Aaker 1991, 111.) Brändimielikuvien 

ajurina toimii brändi-identiteetti, joka kertoo mitä organisaatio haluaa brändin edustavan ku-

luttajien mielissä. (Aaker 1996, 25.) Sen lisäksi, että nämä mielikuvat ovat olemassa kulutta-

jien mielissä, niiden tulee olla vahvoja. Niitä voidaan vahvistaa altistamalla kuluttaja yhä use-

ammin brändin näkyvyydelle sekä kokemuksille. Brändi-imago taas on näiden mielikuvien 

joukko. (Aaker 1991, 109.)  

Keller (2008, 56) näkee, että brändi-imago on tapa, jolla kuluttaja todellisuudessa näkee 

brändin visuaaliset ja verbaaliset viestit, jotka johtavat psykologisiin tai emotionaalisiin asso-

siaatioihin, joita brändi pyrkii ylläpitämään kuluttajien mielissä. Jotta toivotunlainen brändi-

imago voidaan saavuttaa, tulee organisaation välittää brändi-identiteetti läpi jokaisen mark-

kinointitoimenpiteen. Brändi-identiteetti tulee jalkauttaa kaikkeen, mitä organisaatio tekee. 

(Keller 2008, 56; Aaker 1996, 25.) 

Positiivinen brändi-imago syntyy, kun kuluttajien mielissä onnistutaan luomaan vahvoja, suo-

sivia ja ainutlaatuisia assosiaatioita brändiä kohtaan. Brändi-imagoon voi vaikuttaa markki-

nointitoimenpiteiden lisäksi monella muulla tavalla. Esimerkiksi suorat omakohtaiset koke-

mukset, muilta kuultu puhe brändistä (Word of Mouth) sekä kuluttajaraportit voivat vaikuttaa 

brändi-imagoon. Sen lisäksi oletukset, joita kuluttaja tekee brändistä esimerkiksi sen nimen, 

logon, yrityksen, maan, jakelukanava, henkilön, paikan tai tapahtuman perusteella ovat tär-

keässä roolissa brändi-imagon syntymisessä. (Keller 2008, 56.) 

Assosiaatioiden vahvuus syntyy siitä, mitä syvemmin henkilö ajattelee saamastaan tuotetie-

dosta ja liittää sen olemassa olevaan tietoon brändistä. Kaksi tärkeää tiedosta syntyvää asso-

siaatiota vahvistavaa tekijää ovat tiedon henkilökohtainen relevanssi ja johdonmukaisuus, 

jolla tieto on esitetty ajan myötä. Ne tietyt assosiaatiot, jotka muistamme sekä niiden tär-

keys ei riipu vain assosiaation vahvuudesta vaan myös siitä, mitä vinkkejä tilanteessa on saa-

tavilla sekä kontekstista, jossa harkitsemme brändiä. Brändiassosiaation vahvuuteen vaikutta-

vat brändiattribuutit eli kuvailevat ominaisuudet, jotka luonnehtivat tuotetta tai palvelua 

sekä brändihyödyt, jotka ovat henkilökohtaisia arvoja ja tarkoituksia, joita kuluttaja liittää 

tuotteeseen tai palveluun. Yleisesti ottaen suorat kokemukset luovat vahvimmat brändiattri-

buutit sekä -assosiaatiot ja siksi niillä on suuri vaikutusvalta kuluttajien päätöksissä. (Keller 

2008, 56-57.) 

Markkinoinnin ammattilaiset luovat suotuisia brändiassosiaatioita vakuuttamalla kuluttajalle, 

että brändi omistaa relevantteja attribuutteja ja hyötyjä, jotka tyydyttävät kuluttajan tar-

peet ja halut, jolloin niistä muodostuu positiivisia ja kokonaisvaltaisia arvioita brändistä. 

Brändille suotuisia assosiaatioita ovat siis sellaiset assosiaatiot, jotka ovat houkuttelevia, re-

levantteja, erottuvia ja uskottavia kuluttajien perspektiivistä. Nämä suotuisat assosiaatiot 

täytyy välittyä tuotteista ja palveluista ja niitä tuodaan esiin kuluttajille 
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markkinointiohjelman avulla. Myös brändiassosiaatioiden ainutlaatuisuus on elintärkeää brän-

din menestymisen kannalta. Ainutlaatuisuus antaa kuluttajalle houkuttelevan syyn ostaa tuo-

tetta. Luodakseen eroa kilpaileviin brändeihin ja saavuttaakseen brändipääomaa, brändillä 

täytyy siis olla vahvoja brändiassosiaatioita, jotka eivät ole vain suotuisia vaan myös ainutlaa-

tuisia, jolloin ne eroavat kilpailijoista. Ainutlaatuiset assosiaatiot auttavat kuluttajaa brändin 

valinnassa. (Keller 2008, 58-59.) 

3.3 Asiakaslähtöisen brändipääoman yhteenveto ja hyödynnettävyys 

Brändipääomaa konseptina on tutkittu viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana paljon (mm. 

Aaker 1991;1996; Keller 2008; Kapferer 1993;2012), mutta konseptin hyödyntämistä käytän-

nössä on sen sijaan tutkittu vähemmän. Muun muassa Yoo, Donthu & Lee (2000) ovat empiiri-

sessä tutkimuksessaan todenneet, että Aakerin (1991; 1996) brändipääomamalli on tehokas 

konsepti brändipääoman konkreettisessa hyödyntämisessä. He näkevät, että Aakerin brän-

dipääomamallin avainulottuvuudet eli bränditunnettuus, brändiuskollisuus, koettu laatu sekä 

brändiassosiaatiot ovat linjassa myös muiden alan tutkijoiden määrittelemien ulottuvuuksien 

kanssa. Esimerkkinä Shockerin ja Weitzin (1988) brändiuskollisuus ja brändiassosiaatiot sekä 

Kellerin (1993) bränditietämys, joka pitää sisällään bränditunnettuuden sekä brändi-imagon.  

Brändipääomaa voidaan tarkastella myös markkinoinnin päätöksenteon kontekstissa. Tällä tar-

koitetaan sitä, kuinka tuote tai palvelu havaitaan kuluttajien keskuudessa. Markkinointikirjal-

lisuudessa nämä asiakaslähtöiset toimenpiteet jakautuvat yleensä kahteen ryhmään: kulutta-

jien havainnointi (bränditunnettuus, brändiassosiaatiot, koettu laatu) sekä kuluttajakäyttäy-

tymiseen (brändiuskollisuus, halukkuus maksaa korkeampi hinta). (Kim, Gon & An, 2003.) Aa-

kerin (1991) ehdottamat brändipääoman aikaisemmin mainitut avainulottuvuudet sisältävät 

niin havainnoinnin kuin käyttäytymisenkin ulottuvuudet, kun taas esimerkiksi Lassar, Mittal & 

Sharma (1995) erottelevat omassa määritelmässään tiukasti havainnoinnin ulottuvuuden käyt-

täytymisen ulottuvuudesta, jolloin käyttäytyminen on ennemminkin seurausta brändipää-

omasta kuin osa sitä. 

Aakerin (1991;1996) määrittelemän asiakaslähtöisen brändipääoman sisältämä ehdotus nel-

jästä pääulottuvuudesta eli brändiuskollisuudesta, bränditunnettuudesta, koetusta laadusta 

sekä brändimielleyhtymistä ovat siis laajasti hyväksyttyjä sekä käyttöönotettuja tutkijoiden 

keskuudessa (Keller 1993; Motameni & Shahrokhi 1998; Low & Lamb 2000; Yoo & Donthu 

2001). Tästä syystä tässä opinnäytetyössä brändipääoman konseptia lähestytään juurikin Aa-

kerin (1991; 1996) mallin mukaisesti hyödyntäen mallin neljää avainulottuvuutta. Koska myös 

Kellerin (1993) konsepti nähdään tärkeänä mallina (Kotler ym. 2012), kun tarkastellaan asia-

kaslähtöistä brändipääomaa, on hänen määrittelemänsä bränditietämys (tunnettuus ja brändi-

imago) otettu myös huomioon tässä brändipääomaa käsittelevässä tietoperustassa. 
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Tässä tietoperustassa tarkoituksena on ollut syventää asiakaslähtöisen brändipääomamallin 

ymmärrystä. David A. Aakerin (1991) brändipääomamalli toimii viitekehyksenä myöhemmin 

tässä opinnäytetyössä esiteltävässä tutkimus- ja kehittämistyössä luoden tulevaisuuteen luo-

taavalle brändistrategiasuunnitelmalle teoriaan perustuvan pohjan.  

4 Tulevaisuuden ennakointi 

Se mitä kuluttaja haluaa tuotteilta ja palveluilta tulevaisuudessa on kysymys, jonka vastauk-

sesta organisaatiot olisivat varmasti valmiita maksamaan huomattavia summia. Jopa sen mää-

rittäminen, mitä kuluttaja haluaa tänään voi olla toisille epäselvää puhumattakaan siitä, mitä 

kuluttaja haluaa kuukauden, vuoden tai useamman vuoden päästä. Kaikki kehitystyö vie aikaa 

ja siksi se, mitä tänään suunnitellaan, ei välttämättä ole relevanttia kuluttajille enää vuoden 

päästä. Tämä on etenkin pienemmille organisaatioille elämän ja kuoleman kysymys, sillä tuo-

tekehitysprosessit voivat kestää useista kuukausista vuosiin. (Hiltunen 2017, 15.) Strateginen 

tulevaisuustyöskentely onkin arkipäivää jo monelle organisaatiolle. Se on tärkeä osa organi-

saation toiminnan ja ennakointikyvyn kehittämistä sekä varautumista tulevaan. Ennakoinnin 

eli tulevaisuustyön tarkoituksena on tuottaa tietoa ja jaettua ymmärrystä vaihtoehtoisista tu-

levaisuuksista ja tätä kautta vahvistaa organisaation päätöksentekoa nykyhetkessä. (Pouru 

ym. 2020.) 

Emeritius-professori Pentti Malaska on määritellyt tulevaisuustiedon faktuaalisten tieteenalo-

jen tietoa (matematiikka, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, historia ja humanistiset tie-

teet) yleisemmäksi, jonka tutkiminen edellyttää tiedon ja totuuden käsitteiden yleistämistä 

sekä siihen perustuvaa omaa tietämisen validisointimenettelyä. (Tulevaisuuden tutkimuksen 

seura 2013, 21.) Tulevaisuustutkimuksen lähtökohdat ovat monitieteiset ja se on tieteenalana 

nuori. Eri tieteenalat tarjoavat näkökulmia ja menetelmiä, joiden avulla pyritään näkemään 

tulevaan. Tavoitteena on luoda kattavia skenaarioita, joissa todellisuuden eri puolet on huo-

mioitu. Tulevaisuustutkimuksen keskeinen tehtävä on erilaisten mahdollisten maailmojen ja 

niiden saavutettavuuden ehtojen kartoittaminen. (Kamppinen, Kuusi & Söderlund 2002, 7-9, 

29.)  

4.1 Toimintaympäristön monitorointi 

Toimintaympäristön monitorointi on strateginen työväline organisaatioille, jonka avulla voi-

daan hyödyntää ympäristöstä saatua informaatiota tulevaisuutta koskevan päätöksenteon tu-

kena. Toisin sanoen se on prosessi, jossa organisaatio on vastaanottavainen ympäristöstä saa-

tavalle tiedolle ja sen tavoitteena on monitoroinnin avulla havaita mahdollisuudet, vähentää 

epävarmuuksia ja varautua uhkiin. (Lesca, N. 2013, s. 12-13.) Albright (2004, 40) taas määrit-

telee ympäristön monitoroinnin prosessiksi, jossa tunnistetaan, kerätään ja tulkitaan 
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ulkopuolelta tulevaa informaatiota suunnitelmien ja päätöksenteon tueksi. Monitorointia voi-

daan verrata lentokoneen tai laivan tutkaan eli se on informaatiosysteemi, joka havaitsee sig-

naaleja ja merkkejä ympäristöstä etukäteen (Lesca 2013, 13). 

Ilmola & Kotsalo-Mustonen (2003, 481) esittävät, että organisaation yksi avainpätevyyksistä 

tulisikin olla sen kyvykkyys haalia ulkoista informaatiota ja sen perusteella rakentaa proaktii-

visia strategioita tai innovaatioita muuttuvaan ympäristöön. Joskus ympäristön monitoroin-

nista saatua tietoa voidaan käyttää kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja strategian vahvista-

miseksi. Joskus taas heikkoja signaaleja monitoroimalla voidaan luoda täysin uusi strategia, 

jota varten tarvitaan kaikki mahdollinen tieto ympäristöstä. Yksi johdon suurimmista ongel-

mista onkin se, kuinka ottaa kaikki hyöty irti siitä tiedosta, jota yrityksen sisällä ja ulkopuo-

lella on, sekä muuttaa se koko organisaation kollektiiviseksi tiedoksi. (Ilmola & Kotsalo-Musto-

nen 2003, 481-488.)  

Työvälineinä tulevaisuuden toimintakentän luotaamisessa ja monitoroinnissa voidaan käyttää 

PESTE-analyysia, megatrendejä, trendejä, heikkoja signaaleja sekä villejä kortteja. Näitä kä-

siteittä kuvataan tarkemmin alla olevissa luvuissa. 

4.1.1 PESTE-analyysi 

Ympäristön monitorointia täytyy tehdä laaja-alaisesti. On hyvä tarkastella etenkin sosiaalisia, 

ekonomisia, teknologisia, poliittisia, lakeihin ja säännöksiin, sekä alaan ja markkinoihin liitty-

viä ympäristöjä. (Albright 2004, 42.) Siksi toimintaympäristön analysoinnin työkaluna voidaan 

käyttää PESTE–analyysia kokonaisvaltaisessa trendien tarkastelussa millä tahansa alalla. Sen 

avulla voidaan selvittää, millaisessa ympäristössä organisaatio toimii ja sitä voidaan käyttää 

myös ennakoinnin välineenä. PESTE (myös muodossa STEEP) koostuu sanoista: Political, 

Economical, Social, Technological sekä Environmental eli suomennettuna PESTE koostuu po-

liittisista, taloudellisista, yhteiskunnallisista, teknologisista sekä ympäristöön liittyvistä teki-

jöistä. (Hiltunen 2017, 62.) 

Ennakoinnin näkökulmasta poliittisia tekijöitä ovat muun muassa säädöksiin ja lakeihin liitty-

vät seikat, jotka luovat rajoituksia tai vapauttavat toimintaa. Näihin asioihin tulee kohdistaa 

huomio jo niiden valmisteluvaiheessa, jotta niiden toteutumiseen voidaan varautua ennak-

koon. Taloudellisia tekijöitä ovat esimerkiksi rahoitusmahdollisuudet, jotka tarjoavat kor-

koedun energiaperusteisille investoineille ja näin ollen muuttavat kilpailuasetelmaa alalla. 

Yhteiskunnallisia tekijöitä ovat esimerkiksi perhekokojen muuttuminen sekä koulutustaso, 

jotka vaikuttavat etenkin kulutustuotteiden markkinoihin. Teknologia on aikamme suurin 

muutosta aiheuttava tekijä ja sen kehittyminen voi tarjota esimerkiksi uusia materiaaleja, 

jotka voivat mullistaa kokonaisia aloja. Ympäristöön liittyvä ekologiset seikat taas saattavat 

säätelyiden kautta muokata organisaatioiden kustannusrakenteita. (Meristö ym. 2010.) 
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PESTE-analyysin avulla organisaatio voi siis ennakoida tulevaisuuden toimintaympäristöä ja so-

peuttaa toimintaansa jo hyvissä ajoin vastaamaan tulevaisuuden toimintakenttää. Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi oman liiketoimintamallin uudistamista vastaamaan tulevaisuuden sää-

döksiä jo hyvissä ajoin ennen kilpailijoita. Kuten nähdään, PESTE-analyysiä voidaan hyödyntää 

joko sellaisenaan ennakoinnin työvälineenä tai sitä voidaan pitää esimerkiksi heikkojen sig-

naalien, villien korttien ja megatrendien tarkastelun viitekehyksenä. Tällöin esimerkiksi heik-

koja signaaleja tarkastellaan PESTE-analyysin näkökulmasta. 

4.1.2 Heikot signaalit  

Mannermaa (2004, 113) määrittelee heikon signaalin ilmiöksi, joka on ”oraalla” ja jolla ei ole 

yleensä selvästi tunnistettavaa menneisyyttä. Hänen mukaansa heikko signaali ei ole siis aikai-

semmin ollut olemassa tai se ei ole ainakaan ollut merkityksellinen. Kamppinen ym. (2002, 

415) mukaan heikon signaalin voi tunnistaa siitä, että se on kummajainen. Hiltusen (2017, 64) 

mukaan heikko signaali on merkki nousevasta muutoksesta, josta voi tulevaisuudessa tulla jo-

tain suurta. Se voi olla esimerkiksi arkinen havainto, pieni lehtijuttu tai tviitti. Heikkoihin sig-

naaleihin liitetään usein sanoja ensimmäinen, pilotti, testaus, kokeilu, uusi, innovaatio ja 

outo. (Hiltunen 2017, 64) 

Heikkojen signaalien ”isä” Igor Ansoff on ensimmäisenä kehittänyt heikkojen signaalien kon-

septin ja teorian 1970-luvulla etsiessään keinoja puutteellisen strategisen suunnittelun paran-

tamiseen. Ansoffin (1990, 20-21) mukaan heikot signaalit ovat epätarkkoja, varhaisia viitteitä 

tulossa olevasta vaikuttavasta tapahtumasta. Nämä heikot signaalit voivat kuitenkin ajan saa-

tossa kypsyä ja muuttua vahvoiksi signaaleiksi. Ansoffin (1990) mielestä jokaisen turbulentti-

sessa ympäristössä toimivan yrityksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota heikkoihin signaalei-

hin strategisessa johtamisessa. Ansoff on määritellyt heikkojen signaalien viisi eri vaihetta:  

1. Tunne uhasta tai mahdollisuudesta  

2. Uhan tai mahdollisuuden lähde on tiedossa  

3. Uhan tai mahdollisuuden muoto on konkreettinen  

4. Uhkaan tai mahdollisuuteen vastaavat strategiat on ymmärretty  

5. Vastauksen lopputulos on ennustettavissa  

(Ansoff 1990, 20-21.) 

Heikkoja signaaleja voidaan käyttää muun muassa nousevien trendien arvioinnissa sekä ske-

naarioiden pohjamateriaalina. Yksi heikko signaali ei vielä kerro itsessään mitään, mutta jos 

samankaltaisia signaaleja saadaan allokoitua useampia, voidaan puhua jo tulevaisuuden kas-

vavasta trendistä. (Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2013, 299-300.) Jotta heikkoja signaa-

leja voidaan havaita tehokkaasti, täytyy ympäristöä tarkastella mahdollisimman laajalla skaa-

lalla, syvemmin ja leveämmin. On kuitenkin tiedossa, että ympäristön monitorointia ohjaavat 
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ihmisten omat sisäiset filtterit ja siksi onkin tärkeää tiedostaa omien filttereiden olemassaolo 

ja sisäistää keinoja, joiden avulla omaa katselukenttää voidaan laajentaa ja tulla tietoisem-

maksi meitä ympäröivästä maailmasta. (Voros 2001, 3.)  

Tämän perusteella voidaan siis olettaa, että jos heikkojen signaalien monitorointi otetaan or-

ganisaatiossa strategiseksi työvälineeksi, on mahdollista, että sillä saavutetaan kilpailuetua. 

Heikkojen signaalien avulla voidaan parhaassa tapauksessa saada tietoa tulevista trendeistä 

ennen muita, mikä mahdollistaa esimerkiksi tuotekehityksen aloittamisen ennen kilpailijoita. 

Megatrendit taas ovat usein kaikkien tiedossa ja villejä kortteja on hankala ennustaa, joten 

siksi heikoilla signaaleilla on suuri merkitys organisaation kilpailukyvyn ja innovoinnin kan-

nalta.  

4.1.3 Trendit 

Tulevaisuudentutkimuksen seura (2013, 331) määrittelee trendin tietyn ajanjakson kuluessa 

tapahtuvaksi tarkasteltavan ilmiön kehityssuunnaksi. Hiltusen (2012, 94) mukaan trendit ovat 

pidempikestoisia yhteiskunnan suuntauksia, joiden oletetaan jatkuvan ehkä tulevaisuudessa-

kin. Trendi on myös varma, ennustettavissa oleva suunta tai tapahtumasarja ja trendiä pide-

tään loogisena seurauksena erilaisista eri aihealueilla muhivista syistä. (Hiltunen 2012, 94.) 

Mannermaa (2004, 45) määrittelee trendin suuren todennäköisyyden, mutta pienen teknologi-

sen, yhteiskunnallisen tai taloudellisen vaikutuksen omaavaksi ilmiöksi, jonka oletetaan ole-

van kaikkien tuntema, eikä sen nähdä mitenkään olennaisesti mullistavan maailmaa toisin 

kuin megatrendien.  

Trendejä on olemassa erityyppisiä. Tilastotieteessä on olemassa erilaisin käyrin mitattavia 

trendejä, kun taas esimerkiksi muodissa trendejä eivät aina määritä käyttäjämäärät, vaan 

muotitalot, jotka elävät yleensä etunojassa trendeihin nähden (Hiltunen 2017, 57-60). Tren-

dille ominaista on myös se, että ne eivät synny tai kuole hetkessä. Tästä oiva esimerkki ovat 

kuluttajatrendit, sillä niiden kasvu vaatii käyttäjäkunnan tai samoin ajattelevien ihmisten 

joukon kasvua ja kulutuskäyttäytymisen muutos ei tapahdu silmänräpäyksessä. (Hiltunen 

2017, 57.) Kuluttajatrendi tarkemmin määriteltynä on muutos kuluttajan asenteissa ja käyt-

täytymisessä. Näiden ulottuvuuksien muutosta on usein vaikea mitata, joten kuluttajatrendit 

ovat usein tilastollisten trendien sekä kuluttajakäyttäytymisen ja arvojen muutosten yhdis-

telmä, joista voidaan tehdä havaintoja tarkastelemalla kuluttajia ja etenkin edelläkävijöitä. 

Yksinkertaistettuna kuluttajatrendit liittyvät siis siihen, miten kuluttajajoukko käyttäytyy. 

(Hiltunen 2017, 63-64.) 

4.1.4 Megatrendit 

Megatrendikäsitteen on lanseerannut John Naisbitt 80-luvulla. Megatrendit ovat voimakkaasti 

läsnä ja nykyhetkeä kuvaavia. Ne vaikuttavat eri elämänalueille ja niiden maantieteellinen 
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levinneisyys on laaja. Esimerkkejä megatrendeistä ovat globalisaatio, väestön ikääntyminen ja 

teknologinen kehitys. (Hiltunen 2012, 79.) Kemppinen ym. (2002, 415) kuvaavat megatrendien 

olevan annettuja toimintaympäristötekijöitä, jotka voidaan tunnistaa, mutta joihin ei juuri-

kaan pystytä vaikuttamaan. Mannermaa (2004, 73) määrittelee megatrendit kehityksen suu-

riksi aalloiksi tai linjoiksi, joilla tarkoitetaan yleensä sellaista ilmiötä tai ilmiökokonaisuutta, 

jolla voidaan nähdä olevan yleinen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava 

suunta ja, jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa.  

Suomen itsenäisyysrahaston eli Sitran vuonna 2020 alkaneelle vuosikymmenelle määrittelemät 

viisi megatrendiä ovat: 1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, 2) Väestö ikääntyy ja mo-

nimuotoistuu, 3) Verkostomainen valta voimistuu, 4) Teknologia sulautuu kaikkeen ja 5) Ta-

lousjärjestelmä etsii suuntaansa. (Sitra 2020.)  

Organisaatioissa megatrendien tunnistamisen tarkoituksena on jäsentää kehitysilmiöitä ja sel-

keyttää, mitä on tapahtumassa organisaation toimintaympäristössä. Olennaista on tunnistaa 

ja erottaa suuret kehityslinjat kaiken kohinan keskeltä. (Mannermaa 2004, 74-75.) Sitran me-

gatrendejä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ne on luotu ennen Covid-19 -pande-

miaa, jonka merkitys alkaneella vuosikymmenellä tulee olemaan merkittävä. Pandemian 

myötä esimerkiksi teknologinen digiloikka on yllättäen ottanut valtavan harppauksen. Sen li-

säksi ekologiset teemat ovat suurilta osin saaneet väistyä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten 

teemojen tieltä, kun koko maailma on keskittynyt selviytymään tästä uudenlaisesta, ihmis-

kuntaa uhkaavasta villistä kortista.  

4.1.5 Villit kortit 

Villi kortti, josta toisinaan käytetään myös ilmaisua ”musta joutsen”, on yllättävä ja vaikeasti 

ennakoitava tapahtuma, jolla on toteutuessaan suuria vaikutuksia toimintaympäristöönsä. Vil-

lejä kortteja voivat olla esimerkiksi terrori-isku tai luonnonmullistus. Ne poikkeavat heikoista 

signaaleista siinä, että villin kortin yllättävyys on sen tapahtuman äkillisyydessä, eikä niinkään 

sitä seuraavassa kehityskaaressa. (Hiltunen 2017; Rubin 2020.) Myös Heinonen ja Ruotsalainen 

(Tulevaisuudentutkimuksen seura 2013, 305) yhtyvät määritelmään, että villit kortit ovat lä-

hes mahdottomia tunnistaa ennen toteutumistaan. He myös lisäävät, että villi kortti on harvi-

nainen, äkillinen, epätodennäköinen ja subjektiivisesti odottamaton tapahtuma, jolla on joko 

suotuisia tai epäsuotuisia laaja-alaisia vaikutuksia. Sitä ei myöskään voida ennakoida katso-

malla menneitä ja nykyisiä trendejä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitä pystyttäisi 

lainkaan kuvittelemaan tai ennakoimaan, sillä vaikka villejä kortteja onkin hankala enna-

koida, tapahtumaa pyritään usein selittämään jälkeenpäin, jolloin törmätään usein myös lu-

kuisiin merkkeihin villin kortin syntymisestä, jotka periaatteessa olisivat olleet nähtävissä. 

(Tulevaisuudentutkimuksen seura 2013, 306-307.) 
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Villejä kortteja on siis tärkeä pyrkiä ennakoimaan, sillä odottamattoman ennakoinnilla voi-

daan vähentää yhteiskunnan ja sen toimijoiden haavoittuvuutta sekä sopeuttaa proaktiivisesti 

yhteiskunnan toimintaa kestämään yllättävien ja radikaalien tapahtumien seuraukset. (Tule-

vaisuudentutkimuksen seura 2013, 304.) Aina kyse ei kuitenkaan ole vain valmistautumisesta 

ja sopeutumisesta, sillä villin kortin seuraukset voivat avata myös täysin uusia mahdollisuuksia 

ja arvaamattomia suuntia. Villit kortit muuttavatkin usein koko systeemin perusteita ja niiden 

mullistavat seuraukset luovat myös suotuisia kehityssuuntia. (Saritas & Smith, 2011.)  

Olemme juuri kuluneen vuoden aikana saaneet kokea yhden merkittävän toteutuneen villin 

kortin vaikutukset globaalisti Covid-19 -pandemian muodossa. Onkin siis varmasti odotetta-

vissa, että kiinnostus villien korttien ennakoinnin menetelmien kehittämiseen kasvaa tulevien 

vuosien aikana niin tutkijoiden keskuudessa kuin organisaatiotasollakin. Elämmekin nyt aikaa, 

jossa jokaisen organisaation tulisi pysähtyä pohtimaan toimintaansa tulevaisuuteen luodaten. 

Seuraavan viiden vuoden aikana tulemme näkemään isoja muutoksia kaikilla elämän osa-alu-

eilla ja etenkin liiketoiminnassa. Proaktiivisten, uudistumiskykyisten ja korkean resilienssin 

omaavien organisaatioiden voidaan olettaa selviytyvän tulevista vuosista voittajina. Ikävä 

kyllä tulemme varmasti näkemään myös isojen ja perinteisten toimijoiden kaatumisia kyseis-

ten ominaisuuksien puutteen vuoksi. Covid-19 pandemia on erinomainen muistutus tulevaisuu-

den ennakoinnin tärkeydestä, mutta myös sen kompleksisuudesta. Olisiko Covid-19 -pandemia 

voitu välttää kuuntelemalla herkemmin olemassa olleita heikkoja signaaleja? Mahdollisesti. 

4.2 Tulevaisuuden ennakoinnin tietoperustan yhteenveto 

Tulevaisuuden ennakointi sisällytettiin tietoperustaan, sillä se toimii vuoden 2025 toimin-

taympäristön hahmottamisen perustana asiantuntijahaastatteluissa. Tämän tietoperustan tar-

koituksena on perustella, miksi toimintaympäristön monitoroinnin tulisi olla organisaatioiden 

strateginen työväline ja millä työkaluilla sitä voidaan hahmottaa. Tiedostamalla vallitsevat 

pitkän aikajänteen megatrendit, tunnistamalla organisaatiolle relevantit kuluttajatrendit ny-

kyhetkestä sekä tarkkailemalla aktiivisesti heikkoja signaaleja toimintaympäristöstä esimer-

kiksi PESTE-analyysin viitekehyksessä, voidaan muodostaa tulevaisuuteen luotaava systeemi, 

joka parhaimmillaan tuottaa organisaatiolle kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. Kulu-

nut vuosi on myös opettanut villien korttien merkityksen tulevaisuuden ennakoinnissa ja sen, 

kuinka nopeasti tilanteet voivat huolellisestakin ennakoinnista huolimatta muuttua. Siksi on-

kin hyvä pohtia myös oman organisaation resilienssiä yllättävien, koko toimintakenttää rajusti 

muokkaavien tapahtumien varalta.   

Tämä tulevaisuuden ennakoinnin tietoperusta sekä siinä esitellyt työkalut ovat erinomainen 

pohja organisaatioiden aktiivisen ennakoinnin tueksi. Tämän tietoperustan avulla organisaatio 

hahmottaa, mistä osista ennakointi koostuu ja miksi se kannattaa ottaa osaksi strategista 

suunnittelutyötä. Tietoperusta toimii myös tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä 
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toimivien asiantuntijahaastatteluiden viitekehyksenä, jotta voidaan varmistua siitä, että vuo-

den 2025 toimintakenttää arvioidaan tarpeeksi laaja-alaisesti, hyviksi todetuilla ennakoinnin 

työkaluilla. 

5 Tutkimus- ja kehittämismetodien kuvaus 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullisen tutkimusotteen mukaisia tiedonkeruumenetel-

miä. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla 

ja toinen vaihe sähköisenä Delfoi-paneelina. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tarkemmin va-

littuja menetelmiä. 

5.1 Laadullinen tutkimusote 

Koska ainakaan vielä ei ole kehitetty tapaa, jolla tulevaisuutta voitaisiin ennustaa satapro-

senttisella varmuudella, tulevaisuuden ennakointi perustuu tämän päivän tietoon, kokemuk-

seen historiasta sekä mielikuvitukseen (Hiltunen 2017, 35). Siksi pehmeämmäksikin tutkimus-

tavaksi luonnehdittu laadullinen tutkimusote toimii sen tutkimisessa mainiona apuvälineenä. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tavoitteena on paljastaa odottamattomia seikkoja, ei 

niinkään testata teoriaa tai hypoteesia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 162). 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on karkeasti määriteltynä aineiston muo-

don kuvaus, kun kyse on ei-numeraalisesta aineistosta (Eskola & Suoranta 2000, 13). Laadulli-

sessa tutkimuksessa ei ole merkittävää tutkimukseen osallistuvien suuri joukko eikä tilastolli-

nen argumentointitapa ole tarpeen tai mahdollinen. Myöskään lukittu tutkimussuunnitelma ei 

ole tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista, sillä tutkimussuunnitelma parhaimmillaan 

elää tutkimushankkeen mukana. Laadullisessa tutkimuksessa sen eri vaiheet – aineistonkeruu, 

analyysi, tulkinta ja raportointi – kietoutuvat yhteen, jolloin tulkinta jakautuu koko tutkimus-

prosessiin, mikä saattaa johtaa tutkimussuunnitelman tai jopa tutkimusongelman asettelun 

tarkastamiseen. (Eskola & Suoranta 2000, 15-16.)  

Eskola & Suoranta (2000, 15) ehdottavat laadullisen tutkimusmenetelmän tunnusmerkeiksi ai-

neistonkeruumenetelmää, tutkittavien näkökulmaa, harkinnanvaraista tai teoreettista otan-

taa, aineiston laadullisinduktiivista analyysia, hypoteesittomuutta, tutkimuksen tyylilajia ja 

tulosten esitystapaa, tutkijan asemaa sekä narratiivisuutta.  

5.2 Teemahaastattelu laadullisen aineiston kokoamisen menetelmänä 

Laadullinen aineisto on pelkistetysti tekstimuotoista ilmaisua numeraalisen aineiston sijaan 

(Eskola & Suoranta 2000, 15). Aineistonkeruussa suositaan myös usein ihmistä. Tämä tarkoit-

taa, että tutkija luottaa omiin havaintoihinsa sekä tutkittavien kanssa käytyihin 
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keskusteluihin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 162.) Laadullisen tutkimuksen yleisimmät 

aineistonkeruumenetelmät ovat erilaiset haastattelut, kysely, havainnointi ja erilaisista doku-

menteista koottu tieto. Näitä aineistonkeruumenetelmiä voidaan käyttää joko itsenäisinä, rin-

nakkain tai yhdisteltynä riippuen tutkimusongelmasta sekä resursseista. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.)  

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen, etukäteen määriteltyjen ja tutkimuksen viitekehyk-

seen perustuvien teemojen sekä niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. Teema-

haastatteluiden toteutustavat vaihtelevat lähes avoimesta haastattelusta strukturoidusti ete-

nevään haastatteluun. Ominaista kuitenkin on, että haastateltava pääsee vapaamuotoisesti 

kertomaan käsiteltävistä teemoista, jolloin kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan ai-

dosti vastaajien puhetta. Metodologisesti siinä korostetaan osallistujien tulkintoja asioista, 

heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä miten erilaiset merkitykset syntyvät vuorovaiku-

tuksessa. Haastattelijan tavoitteena on varmistaa, että haastateltava käy kaikki teema-alueet 

läpi, mutta niiden järjestyksellä tai laajuudella ei ole väliä. (Eskola & Suoranta 2000, 86-87; 

Hirsjärvi & Hurme 2008; Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymysten merkitys haastatelluille on kaikille sama, 

mutta niissä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, kuten strukturoidussa haastattelussa. 

Haastateltava vastaa siis kysymyksiin omin sanoin. (Eskola & Suoranta 2000, 86). Tässä opin-

näytetyössä hyödynnetään puolistrukturoitua teemahaastattelua ensimmäisen vaiheen aineis-

tonkeruumenetelmänä. Sen tarkoituksena on kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä vuoden 

2025 kuluttajatuotebrändin toimintakentästä. Haastattelun teemallisena viitekehyksenä on 

käytetty toimintakentän monitorointiin liittyviä tarkastelunäkökulmia eli aiemmin mainittuja 

heikkoja signaaleja, trendejä, megatrendejä, villejä kortteja, PESTE-analyysia sekä Aakerin 

brändipääomamallia. 

5.3 Delfoi-menetelmä  

Hsu & Sandford (2007, 1) mukaan Delfoi-menetelmä on laajasti käytetty ja hyväksytty tek-

niikka, jonka avulla voidaan kerätä luotettavaa dataa jonkin tietyn toimialan asiantuntijoilta. 

Skutsch ja Hall (1973) tarkentavat, että Delfoi-menetelmä auttaa keräämään arvioita vaikei-

siin asioihin, joihin ei ole saatavilla tarkkaa informaatiota. Delfoi-menetelmää on käytetty 

useilla eri tutkimusaloilla synnyttämään yksityiskohtaisia tarkasteluja sekä keskusteluita käsi-

teltävästä aiheesta tarkoituksena asettaa tavoitteita, tutkia toimintatapoja sekä ennakoida 

tulevaisuuden tapahtumia. Menetelmä on koettu hyödylliseksi esimerkiksi silloin, kun asian-

tuntijoita on vaikea saada samaan aikaan yhteen. (Hsu & Sandford 2007, 1.) Delfoi-menetel-

mällä on kolme tunnusomaista piirrettä: osallistujien anonymiteetti, useat kyselykierrokset 

sekä palautteenanto (Woudenberg 1991). Anonymiteetti prosessin aikana perustuu siihen, että 

ryhmäläiset voivat esittää rehellisiä mielipiteitään ilman kasvojenmenettämisen pelkoa sekä 
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anonyyminä toimittaessa dominoivien persoonien vaikutus tulokseen minimoituu (Dalkey 

1969, 5). Menetelmä poikkeaa muista datankeruumenetelmissä siinä, että se usein sisältää 

useamman eli yleensä kolme kierrosta, joiden välissä osallistujille annetaan palautetta. Jokai-

nen osallistuja täyttää jokaisella kierroksella kyselylomakkeen, mikä sitten palautetaan tutki-

joille. Tutkijat keräävät datan, editoivat ja palauttavat lausunnot osallistujille, jotka sitten 

näkevät omien ja koko ryhmän vastausten sijoittumisen kokonaiskuvassa. Kommenttien yh-

teenveto tekee jokaisen osallistujan tietoiseksi vaihtoehtojen laajuudesta ja syistä mielipitei-

den taustalla mikä on hyödyllistä lopputuleman kannalta. (Hsu & Sandford 2007, 2.)  

Delfoi-menetelmän (eng. Delphi Method) käsite on saanut alkunsa Yhdysvaltalaisessa Rand-

yhtiössä 1950-luvulla salaisissa sotilasteknologiaa koskevissa tutkimuksissa (Tulevaisuuden tut-

kimuksen seura 2013, 249). Menetelmän synty perustuu ajatukselle, että tietty joukko todella 

tietää oman erikoisalansa tulevaisuudesta enemmän kuin henkilö, jolle aihepiiri ei ole tuttu. 

Tämä joukko on myös valmis esittämään näkemyksensä ja parhaan tietonsa kyselyssä. On 

myös nähty, että arvioiden laatu paranee, kun asiantuntijalla on mahdollisuus muuttaa mieli-

pidettään toisilta asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella ja näin voidaan muodostaa 

aiheesta konsensus ryhmän keskuudessa. Aktiivisesta konsensuksen tavoittelusta on kuitenkin 

pääsääntöisesti luovuttu jo 1970-luvulla sen saatua paljon kritiikkiä. Perinteisen Delfoi-mene-

telmän rinnalle onkin noussut versio, jolla tavoitellaan konsensuksen sijaan skenaarioajatte-

lun hengessä useita kritiikin kestäviä näkemyksiä tulevasta kehityksestä. On kuitenkin ole-

massa myös tilanteita, joissa yksimielisyyden tavoittelu on tutkimuksen kannalta edelleen tar-

koituksenmukaista, kuten esimerkiksi turvallisimman hoitokäytännön valinta. (Tulevaisuuden 

tutkimuksen seura 2013, 249.)  

Delfoi-menetelmästä on olemassa useita variaatioita, kuten toimintatapa-Delfoi, jossa kon-

sensusta tärkeämpää on eriävien mielipiteiden kerääminen prosessin aikana. Yleisimmin käy-

tetty Delfoi–menetelmä on normatiivinen Delfoi, jossa taas pyritään löytämään, mikä on toi-

vottavaa tavoitteiden ja prioriteettien näkökulmasta. (Yousuf 2007, 1.) Delfoi-menetelmästä 

on olemassa myös suuria, monen sadan osallistujan survey-tyyppisiä paneeleita, mutta paino-

piste menetelmän soveltamisessa on siirtynyt pienempiin, panelistien argumentteihin keskit-

tyviin paneeleihin. (Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2013, 251.) Argumentoivan Delfoi-me-

netelmän avulla tavoitellaan mahdollisimman monipuolista ja realistista kuvaa selvitettävästä 

ongelmasta, panelistien innostunutta ja syvällistä työskentelyä haastatteluiden kautta sekä 

mielekkäiden uusien kysymystenasettelujen ja perustelujen löytämistä. (Tulevaisuuden tutki-

muksen seura 2013, 261.) 

Delfoi-menetelmästä on olemassa myös versio, jossa ei vaadita useampaa kierrosta. Tätä kut-

sutaan Real Time -Delfoiksi ja sen tavoitteena on parantaa prosessin tehokkuutta sekä lyhen-

tää sen kestoa. Real Time -Delfoissa oleellista on, että panelistit näkevät reaaliajassa myös 

muiden anonyymit vastaukset ja kommentit. Omia vastauksia on myös mahdollista muokata 
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koko paneelin ajan. Tavoitteena on saada panelistit osallistumaan aktiivisesti keskusteluun 

sekä argumentoimaan muiden kommentteja. Real Time -delfoi sopii etenkin tiukan aikataulun 

puitteissa toimiviin tutkimuksiin sekä pienemmille osallistujaryhmille. (Gordon & Pease, 

2006.) Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään Real Time -delfoita juuri edellä mainituista 

syistä. Lyhyemmän läpivientiajan vuoksi paneeliin osallistuminen voidaan kokea asiantuntijoi-

den keskuudessa helpompana. Lisäksi Real Time -delfoi sopii hyvin etenkin pienemmille pa-

neeleille. 

5.4 Asiantuntijoiden valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistykseen, vaan kuvaamaan tiettyä ilmiötä tai tapah-

tumaa, ymmärtämään toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkittavalle 

ilmiölle. Sen vuoksi laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tutkimuksen 

aineisto kerätään tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on koke-

musta asiasta. Siksi tiedonantajien valinta ei voi olla satunnaista, vaan harkittua sekä tarkoi-

tukseen sopivaa. Yksi harkinnanvaraisen aineistonkeruun menetelmistä on eliittiotanta. Eliit-

tiotannassa tutkimukseen osallistuva perusjoukko voi olla pieni tai suuri, mutta oleellista on, 

että tutkimukseen valittavilla henkilöillä voidaan olettaa olevan tutkittavasta ilmiöstä parasta 

mahdollista tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 88.)  

Delfoi-menetelmässä aihealueen asiantuntijat toimivat tulevan kehityksen ”oraakkeleina” 

(Kuusi 2013, 249). Tässä yhteydessä asiantuntija voidaan määritellä esimerkiksi seuraavanlai-

sesti: ”Olet aiheen asiantuntija siinä mielessä, että tunnet useimmat puolesta ja vastaan esi-

tetyt argumentit koskien aiheen kannalta oleellisia kiistakysymyksiä, olet lukenut asiasta ja 

olet muodostanut siitä jonkinlaisen mielipiteen.” (Loveridge, Georghiou & Nevada, 1995.) Asi-

antuntemus kompleksisia ongelmia käsiteltäessä ei ole yksiselitteistä vaan se voi kohdistua eri 

asioihin. Asiantuntemus voi olla laajaa horisontaalista eli asiantuntijalla voi olla kohtalaisesti 

tietoa kaikesta tai syvällistä vertikaalista, jolloin asiantuntijalla on paljon tietoa vähästä. 

(Kuusi 2013, 254.) 

Delfoi-paneelissa asiantuntijoiden rooli on tuoda esiin erilaisia kantoja tulevasta kehityksestä. 

He myös prosessin kuluessa hahmottelevat tulevaisuusarvioiden ja niihin liittyvien perustelui-

den avulla tulevaisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä, kuten megatrendejä ja skenaarioita. 

Skenaarioiden luomista ja niihin vahvasti linkittyvien heikkojen signaalien esilletuomista edis-

tää asiantuntijoiden anonyymisyys. Se kitkee pois yleisiä ryhmädynamiikan negatiivisia vaiku-

tuksia, mikä mahdollistaa mahdollisimman tasa-arvoisen ennakointijärjestelmän. On myös 

hyvä tiedostaa, että asiantuntijoilla voi olla argumenteissaan erilaisia intressejä ja siksi ajatus 

siitä, että jokainen asiantuntija käyttää vastauksissaan parasta tietoaan, on hyvä kyseenalais-

taa. Pienissä paneeleissa asiantuntijoiden valinta on syytä suorittaa erittäin tarkkaan harkiten 

ja erityisen tärkeää on ottaa huomioon panelistien yksilölliset näkemykset heidän osaamis- ja 
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intressitaustojensa rinnalla. Tässä tapauksessa laatu todellakin korvaa määrän. (Tulevaisuu-

den tutkimuksen seura 2013, 253). 

Tämän opinnäytetyön teemahaastattelu- ja Delfoi-paneeli -osuuteen on valittu informanteiksi 

asiantuntijoita harkinnanvaraisen eliittiotannan mukaisesti. Asiantuntijoiden joukko koostuu 

tässä opinnäytetyössä kuluttajabrändin johtamiseen liittyviltä toimialoilta, kuten viestintä- ja 

mainostoimistoista, kuluttajatuotteita valmistavasta organisaatiosta, keskusliikkeistä, media-

talosta sekä brändien tulevaisuuden tutkimuksen alalta. 

5.5 Laadullisen aineiston analyysitavat 

Laadullisen aineiston analyysin on tarkoitus luoda aineistoon selkeyttä ja sitä kautta tuottaa 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysi pyrkii siis tiivistämään aineiston kadottamatta siitä 

kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. Itse asiassa tarkoituksena on kasvattaa informaatio-

arvoa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 2000,137.)  

Laadullinen analyysi koostuu Alasuutarin (2011, 39) mukaan kahdesta vaiheesta eli havainto-

jen pelkistämisestä sekä arvoituksen ratkaisemista. Havaintojen pelkistämisen Alasuutari ja-

kaa vielä kahteen osaan. Ensinnäkin laadullista aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä me-

todologisesta näkökulmasta ja kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä on teoreettisen viite-

kehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta olennaista, vaikka aineistoa voitaisiinkin tarkas-

tella monesta näkökulmasta. Toiseksi pelkistämisen ideana on yhdistää raakahavaintoja yh-

deksi havainnoksi tai ainakin havaintojen joukoksi ja tätä kautta karsia havaintojen määrää. 

Tähän päästään etsimällä havainnoille yhteinen piirre tai nimittäjä, josta voidaan muotoilla 

aineistoa koskeva sääntö. (Alasuutari 2011, 40.) Arvoituksen ratkaisemisella Alasuutari (2011, 

44) tarkoittaa tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehtyä 

merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä.  

Sisällönanalyysin menetelmillä voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektii-

visesti. Tässä opinnäytetyössä aineistoa lähestytään teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla, 

jossa tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti. Siinä ajatuksena on nojata 

johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Tämä valittu malli 

kuvataan tutkimuksessa ja sen pohjalta määritellään tutkimuksen kohteena olevat käsitteet. 

Teorialähtöisessä analyysissa tutkimuksen teoriaosassa on hahmotettu valmiiksi esimerkiksi 

tietyt kategoriat, joihin kerätty aineisto suhteutetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Kuten jo 

edellä on mainittu, tämän opinnäytetyön tulosten analyysin viitekehyksenä toimii David A. Aa-

kerin brändipääomamallin neljä avainulottuvuutta eli koettu laatu, bränditunnettuus, brän-

diuskollisuus sekä brändimielikuvat. 

Laadullisen aineiston käsittelyssä on tärkeä ymmärtää, että harvoin pystytään hyödyntämään 

vain yhtä analyysitapaa, sillä usein eri analyysitavat kietoutuvat toisiinsa (Eskola & Suoranta 
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2000, 161). Tässäkin opinnäytetyössä sovelletaan teorialähtöisen sisällönanalyysin lisäksi myös 

teemoittelua sekä tyypittelyä. Teemoittelun avulla aineistosta nostetaan tutkimusongelmaa 

valaisevia teemoja, jotka usein esitetään sitaattien muodossa. Tämä mahdollistaa tiettyjen 

teemojen esiintymisen vertailun aineistossa. Tyypittelyssä taas aineisto ryhmitetään tietyiksi 

tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia ja tiivistämällä joukko tiettyä teemaa koskevia näke-

myksiä yleistykseksi. Parhaimmillaan eri tyypit kuvaavat laajasti ja mielenkiintoisesti kerättyä 

aineistoa. Perinteisen yleisen etsimisen sijaan tyypittelyssä voi kiinnittää huomiota myös tyy-

pillisestä poikkeavien tapausten etsintään. Tällöin alkuperäisestä oletuksesta poikkeava vas-

taus nähdään voimavarana ja kiinnostavana seikkana, ei uhkana. (Eskola & Suoranta 2000, 

181; Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin tyypittelyä puolistruktu-

roitujen asiantuntijahaastatteluiden analysoinnissa ja teemoittelua brändipääoman viiteke-

hyksessä Delfoi-paneelin tulosten analysoinnissa. 

Eskola & Suorannan (2000, 145) mukaan laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe on tulkin-

tojen tekeminen, sillä tähän vaiheeseen ei ole olemassa käytännössä minkäänlaisia muodolli-

sia ohjeita. Tulkintojen osuvuus on lopulta riippuvainen tutkijan tieteellisestä mielikuvituk-

sesta. Tulkintoja ei ole välttämättä pakko ankkuroida havaittavissa olevaan todellisuuteen ja 

siksi mahdolliset maailmat ovat myös kiinnostavia. Weckrothin (1992) mukaan tieteellinen ku-

vittelu eli siirtyminen faktasta fiktioon mahdollistaa sellaistenkin asioiden tutkimisen, jotka 

eivät ole käsillä juuri nyt.  

Delfoi-paneelin aineistoa voidaan analysoida Linturin ja Rubinin (2011) luomalla tulosten luo-

kittelulla kolmeen kategoriaan: kiista, dialogi ja ratkaisu. Delfoi-paneelissa erityisen kiinnos-

tavia ovat etenkin ne teemat, jotka polarisoivat panelisteja eli vastaukset ovat jakautuneet 

selkeästi asteikon kahdelle eri laidalle. Tämän voidaan nähdä viestivän siitä, että teema on 

kiistatilassa ja keskustelu aiheesta on tarpeellista. Ratkaisutilassa taas vastaukset ovat keskit-

tyneet selkeästi yhteen kohtaan asteikkoa ja hajonta vastauksissa on varsin pientä. Panelistit 

ovat siis yksimielisiä tulevaisuusvision toteutumisesta ja pääkysymykseksi nousee milloin ja 

miten visio toteutuu. Dialogitilassa vastaukset jakautuvat tasaisesti ympäri asteikkoa ja käsi-

tykset tulevaisuusvision suhteen jakautuvat laajasti eri näkökulmiksi ja siksi keskustelu aiheen 

ympärillä on tarpeellista. (Linturi & Rubin 24, 2011.) 

Pienissä Delfoi-paneeleissa enemmistönäkemysten yleistämisessä koko asiantuntijaryhmän 

kannaksi tulee olla myös todella varovainen. Yleistäminen on mahdollista vain siinä tapauk-

sessa, että paneelissa on kompleksisen ongelman ymmärtämisen yleisesti tunnustetut ”hui-

put”. Jos näin ei ole, yleistävän johtopäätöksen tekeminen pienissä paneeleissa on virheelli-

nen ratkaisu. (Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2013, 251.) Delfoi-menetelmän onnistumisen 

kannalta on siis tärkeää, että asiantuntijapaneelin valinta on onnistunut, anonymiteetin 

avulla mahdollistetaan tasapuolinen argumentointi, kysymystenasettelu on mielekäs, 
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keskustelu on strukturoitunutta ja tulokset on osattu esittää kiinnostavalla sekä hyödyllisellä 

tavalla. (Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2013, 264.) 

6 Tutkimuksen toteutus  

Tämän opinnäytetyön tutkimusosuus suoritettiin aikavälillä 16.9.-11.10.2020. Tutkimus koos-

tui kahdesta osuudesta: kolmen alan asiantuntijan tulevaisuuteen luotaavasta puolistruktu-

roidusta teemahaastattelusta sekä sähköisestä Real Time -Delfoi-paneelista, johon kutsuttiin 

26 asiantuntijaa. Seuraavissa luvuissa kuvataan tarkemmin tämän tutkimuskokonaisuuden to-

teutus. 

6.1 Haastatteluaineiston kokoaminen 

Asiantuntijahaastattelut toteutettiin aikaisemmin kuvatulla puolistrukturoidun teemahaastat-

telun menetelmällä. Haastatteluiden tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä 

vuoden 2025 kuluttajatuotebrändin toimintakentästä sekä brändipääoman johtamisesta tässä 

ympäristössä. Tutkimukseen haastateltavat informantit valittiin niin kutsutulla harkinnanva-

raisella eliittiotannalla. Haastateltavia oli yhteensä kolme: 

• Haastateltava 1 (H1): Viestintätoimistossa markkinointikonseptien kanssa työskente-

levä, vahvan kuluttajabränditaustan omaava asiantuntija. Haastattelu toteutettiin 

asiantuntijan työpaikalla Helsingissä 16.9.2020 Haastattelun kesto oli 59 minuuttia. 

• Haastateltava 2 (H2): Kuluttajatuotteita valmistavan elintarvikealan toimijan johtaja, 

jolla on myös vahva tausta muiden merkittävien kotimaisten kuluttajabrändien johta-

misesta. Haastattelu toteutettiin Teams-etäyhteyden välityksellä 21.9.2020. Haastat-

telun kesto oli 64 minuuttia. 

• Haastateltava 3 (H3): Kuluttajatutkimustalon johtotehtävissä työskentelevä, vahvan 

strategisen markkinointiosaamisen omaava asiantuntija. Haastattelu toteutettiin 

Teams-etäyhteyden välityksellä 22.9.2020 ja sen kesto oli 58 minuuttia. 

 

Haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse tai puhelimen välityksellä esittelemällä tutkimusaihe 

sekä perustelemalla heidän valintansa heidän asiantuntemuksellaan. Kaikki vastasivat nope-

asti myöntävästi, jonka jälkeen he saivat sähköpostitse tarkemman kuvauksen tutkimuksen 

kulusta sekä haastatteluaineiston (liite 1 & 2). Haastatteluaineisto sisälsi haastatteluun liitty-

vien teemojen käsitteiden lyhyet selitykset, asiaa syventäviä linkkejä sekä itse haastatteluky-

symykset. Haastatteluiden pääpainopiste oli vuoden 2025 toimintakentän kartoittamisessa ja 

asiaa lähestyttiin viiden kysymyksen avulla. Sen sijaan brändipääoman johtamiseen liittyviä 
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kysymyksiä oli vain yksi ja sen merkitys vielä haastatteluvaiheessa oli selkeästi pienempi. 

Haastatteluteemat ja -kysymykset olivat: 

1. Megatrendit: Miten näet näiden (Sitran listaamien) megatrendien vaikuttavan kulutta-

jatuotebrändin toimintakenttään vuonna 2025? 

2. Trendit: Mitkä ovat tämän hetken eli vuoden 2020 suurimpia kuluttajabrändin toimin-

takenttään liittyviä trendejä? Mitkä näistä ovat mahdollisesti relevantteja vielä 

vuonna 2025? 

3. Heikot signaalit: Mitä kuluttajatuotebrändin toimintakenttään vuonna 2025 mahdolli-

sesti vaikuttavia heikkoja signaaleja tunnistat nykyhetkestä? 

4. Villit kortit: Mitkä ovat mahdollisia villejä kortteja, jotka voivat vaikuttaa kulutta-

jabrändin toimintakenttään vuonna 2025? Tuleeko COVID-19 -pandemia muuttamaan 

trendien ja megatrendien suuntaa? 

5. PESTE-analyysi: Mitkä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ympäris-

töön liittyvät voimat vaikuttavat kuluttajatuotebrändin toimintakenttään vuonna 

2025? 

6. Brändipääoma: Miten brändipääomaa johdetaan vuoden 2025 toimintaympäristössä? 

Näiden teemojen ja kysymysten kautta voitiin pohtia tulevaisuuden toimintakenttää hyvin 

monesta eri tarkastelukulmasta. Asiantuntijoita pyydettiin ennen haastattelua lähetetyssä oh-

jeistuksessa myös tarkkailemaan ympäristöään näissä viitekehyksissä haastatteluun asti, sillä 

etenkin heikkoja signaaleja voi olla hankalaa spontaanisti palauttaa mieleensä haastatteluti-

lanteessa. 

Haastattelumateriaali sai hyvää palautetta asiantuntijoilta. Se oli heidän mielestään kattava 

ja selkeästi teemoiteltu. Myös tutkittava aihe koettiin asiantuntijoiden keskuudessa erittäin 

mielenkiintoiseksi ja toimintakentän tarkastelu tulevaisuuden ennakoinnin viitekehyksessä 

nähtiin tärkeänä. Haastatteluista yksi pidettiin kasvokkain haastateltavan työpaikalla ja kaksi 

etäyhteyden välityksellä. Haastatteluissa ei ollut havaittavissa eroavaisuuksia haastatteluta-

pojen välillä, vaan kumpaakin voitiin pitää yhtä luotettavana. Haastattelut kestivät noin tun-

nin ja ne nauhoitettiin tarkempaa analysointia varten. Haastatteluihin liittyvät nauhoitteet ja 

muut aineistot tallennettiin opinnäytetyön kirjoittajan tietokoneelle, josta ne tuhottiin työn 

valmistumisen jälkeen. Haastatteluaineistoihin ei ollut pääsyä muilla kuin opinnäytetyön kir-

joittajalla. 

6.2 Haastatteluiden analysointi ja tulevaisuusvisioiden luominen Delfoi-paneeliin 

Jokaisessa haastattelussa oli selkeästi havaittavissa samankaltaisia ajatuksia käsiteltävistä 

teemoista. Mielenkiintoista oli juurikin se, kuinka jokainen haastateltava tarkasteli näitä tee-

moja oman asiantuntemuksensa näkökulmasta. Useimpiin teemoihin saatiin siis yleensä vies-

tinnän, tutkimuksen ja markkinoinnin strategian sekä itse kuluttajatuotebrändin näkökulma.  
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Haastattelunauhoituksia analysoitiin kirjaamalla kustakin haastattelusta ylös teemoja ranska-

laisin viivoin. Tämän jälkeen teemat värikoodattiin aluksi niin, että voitiin erottaa helposti 

toisiinsa liittyvät teemat eri haastatteluiden välillä. Sen jälkeen ne klusteroitiin ja niistä ni-

mettiin seitsemän eri kokonaisuutta: 

1. Vähemmän on enemmän 

2. Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo 

3. Maailma kumartaa verkostoille 

4. Brändit omien arvojen peilinä 

5. Kaikkien miellyttämisen aika on ohi 

6. Organisaatiot uuden edessä 

7. Digitalisaatioloikka 

Koska Delfoi-paneelin suositeltava väitemäärä on hyvä pitää suppeana vastaamismotivaation 

ylläpitämiseksi, päädyttiin tämä joukko kaventamaan viiteen. Alkuperäinen viisikko oli: 

1. Vähemmän on enemmän 

2. Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo 

3. Brändit kumartavat verkostoille 

4. Brändit omien arvojen peilinä 

5. Kaikkien miellyttämisen aika on ohi 

Tästä joukosta Brändit omien arvojen peilinä -tulevaisuusvisio nähtiin kuitenkin sisältyvän jo 

monilta osin muihin tulevaisuusvisioihin sekä olevan nähtävillä monilta osin jo tässä hetkessä, 

joten se päädyttiin siirtämään pois viisikosta. Sen sijaan haastatteluaineiston lisäanalysoin-

nilla sekä pohtimalla tarkemmin kohdeorganisaation tarpeita, nostettiin mukaan viisikkoon 

Private Label vs. Brändit -tulevaisuusvisio. Lopullinen tulevaisuusvisioviisikko, jota kuvataan 

tarkemmin luvussa 6.3 oli siis: 

1. Vähemmän on enemmän 

2. Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo 

3. Brändit kumartavat verkostoille 

4. Kaikkien miellyttämisen aika on ohi 

5. Private Label vs. Brändit 

6.3 Tulevaisuusvisioiden perustelut 

Vähemmän on enemmän -tulevaisuusvisio syntyi haastatteluissa esiin nousseesta Covid-19 -

pandemian liikkeellepanemasta trendisuunnasta, jossa palataan yhä enemmän takaisin perus-

asioiden äärelle. Kaikissa kolmessa haastattelussa nostettiin esiin havaintoja etenkin kulutta-

jien arvojen muutoksessa sekä paikallisuuden suosimisessa. Brändien merkityksen 
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tulevaisuutta sekä paluuta yksinkertaisempaan ajatteluun kuluttamisen kohdalla pohdittiin 

kommenteissa mm. seuraavanlaisesti: 

Trendi kun on se, että esitetään enemmän niitä arvopohjaisia päätöksiä valinnoilla ja 
sitä kautta tullaan entistä enemmän siihen, että osoitetaan sitä, että se arvo ei olekaan 
se mikä määrittää. Ei haluta osoittaa sitä, että on rahaa. Ja brändien rooli statussym-
boleina vähenee. (H2) 

Yksi hiljainen trendi on paluu sellaiseen entisajan ajatteluun. Yksinkertaisempaan ajat-
teluun asioiden ympäriltä. Mikä on nautinnollista .. Tarpeeksi ajattelu. Eli sulla on jo 
tarpeeksi. (H1) 

Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo -tulevaisuusvisio erottui selkeimmin haastat-

teluaineistosta. Asiantuntijat olivat havainneet heikkoja signaaleja viherpesun tehottomuu-

desta sekä kuluttajien lisääntyneestä ymmärryksestä ja vaatimuksista vastuullisuuteen liitty-

vissä seikoissa. Tätä tulevaisuusvisiota tukivat esimerkiksi seuraavat kommentit: 

Vastuullisuuden suhteen sun on pakko olla rehellinen. Ei sun tarvi olla sustainable. Ih-
miset alkaa ymmärtämään, mitä se kokonaisuus tarkoittaa ja ne on alkaneet tajuamaan 
sitä, että ei ole tärkeintä, että sä olet täysin sustainable, koska se on täysin mahdo-
tonta. Vaan, että sä oot rehellinen niissä toimenpiteissä, mitä sä oot tekemässä ja sel-
lainen pyrkiminen toimenpiteiden kautta, ei sun viestinnän kautta. (H1) 

H2 kommentoi seuraavaa peilaten oman organisaationsa vastuullisuustoimiin: 

Tällä hetkellä ei tehdä isoja (vastuullisuus) lupauksia vaan tehdään pienempiä tekoja. 
Tällä hetkellä ne pienet teot on tärkeämpiä kuin se iso tulevaisuuden suunnitelma, joka 
helposti nähdään jonkinlaisena viherpesuna. (H2) 

H3 käsitteli vastuullisuusteemaa brändistrategian näkökulmasta ja hän näki Yhdysvalloissa jo 

vallalla olevan empatian liittämisen organisaation vastuullisuuteen tärkeänä:  

Vastuullisuuteen liittyen, etenkin Jenkeissä brändistrategioita rakennetaan paljon em-
patian varaan ja ajatellaan, että empatia on aivan asemassa siinä, että ilmastoasiat 
menee eteenpäin. (H3) 

Kokonaisvaltainen vastuullisuus oli siis oiva esimerkki siitä, miksi haastateltavat asiantuntijat 

valittiin kukin erityyppisistä brändiin liittyvistä rooleista. 

Kaikkien miellyttämisen aika on ohi -tulevaisuusvisio perustui haastatteluissa esiin nousseille 

ajatuksille väestön polarisoitumisen lisääntymisestä, segmentointiajattelun vahvistumisesta, 

mediakentän pirstaloitumisesta sekä isojen brändien haasteista yrittää miellyttää kerralla 

isoja massoja. Aihetta kommentoitiin mm. seuraavanlaisesti: 
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Tulee entistä kriittisemmäksi se, että tunnistetaan niitä arvokkaimpia asiakkaita ja oi-
keita kohderyhmiä. Tämä segmentointiajattelu tulee varmasti näkymään vahvasti teke-
misessä. Kaikille ampuminen on kalliimpaa ja pitää oikeasti tietää, ketkä on niitä oi-
keita, arvokkaita asiakkaita. Kohdentamisen välineet tulevat kokemaan mullistuksen, 
kun keksidatoista luovutaan eli jatkossa kun me ollaan nyt voitu digimarkkinointia koh-
dentaa tietyllä tavalla cookie-tietojen kautta ja selaimista kerättävän datan kautta, 
niin tulevaisuudessa se ei ole enää mahdollista. Mikä tarkoittaa, että uudet segmen-
toinnin mallit ja datan yhdistämismallit tulee entistä ajankohtaisemmiksi. (H3) 

Brändit kumartavat verkostoille -tulevaisuusvisio perustui verkostoihin liittyviin teemoihin, 

joihin saatiin laaja-alaisesti näkemyksiä jokaisessa asiantuntijahaastattelussa. Tämä aihe 

nousi esiin haastatteluissa Sitran listaaman Verkostomainen valta voimistuu -megatrendin 

kautta. Haastatteluissa etenkin viime kuukausina sosiaalisessa mediassa nousseet liikkeet, ku-

ten Black Lives Matter sekä muutokset sosiaalisen median vaikuttajakentässä, nähtiin selkeinä 

signaaleina tulevasta muutoksesta. Aihetta kommentoitiin mm. seuraavanlaisesti: 

Tällä hetkellä varsinkin nuoret, ja tää on nyt missä mennään sinne TikTokkiin, niin ne 
ohjaa yritysten tekemistä sellasilla jäätävillä aalloilla. Että jos mietitään esimerkiksi 
Black Lives Matter -liikettä ja kuinka se esimerkiksi levisi Jenkeistä siihen, että, korea-
lainen k-pop-yhteisö omi esimerkiksi hashtagin, jota valkoinen ylivalta yrittivät omia 
itsellensä, sen White Lives Matter, niin tää k-pop-yhteisö siellä Koreassa, mitä on mil-
jardi, tai no ei nyt ihan, mutta miljoonia. Niin ne pölli sen hashtagin ja laitto sinne pel-
kästään kuvia itsestään. Käytännössä, kun käytti sitä hashtagia, niin sieltä tuli sitä k-
pop -kamaa. Ja ne teki ihan suoraan statementin, että luulitteko te, että me annamme 
teidän käyttää tätä kanavaa tollaseen pahuuteen. Eli se on sellainen, ja no Trump, mitä 
ne on sille tehnyt, eli siis käytännössä brändien tekeminen tulee voimakkaammin oh-
jautumaan näiden viestien kautta ja ne pitää nähdä. (H1) 

Private Label vs. Brändit -tulevaisuusvisio nousi loppumetreillä mukaan viisikkoon. Teema 

nostetiin esille etenkin yhdessä asiantuntijahaastattelussa, mutta teeman koettiin kuitenkin 

olevan tärkeä opinnäytetyön kohdeorganisaatiolle, sillä Private Label -tuotteiden nousu myös 

päivittäistavarakaupan puolella on ollut viime vuosina suurta. Aiheen esiin nostanut asiantun-

tija kommentoi teemaa seuravanlaisesti: 

Amazonissa on kaksi tapaa menestyä. Joko niin, että Amazon nostaa etusivulleen tuot-
teita, joissa on hyvä marginaali heille. Eli Private Label -tuotteita tai sitten ne nostaa 
tällaisia kuluttajien arvostamia brändejä eli digimaailmassakin se brändi on se ainut 
tapa millä sä selviät ilman, että susta tulee tällainen Private Label tai sä jopa lopulta 
kuivut pois. (H3) 

Vaikka asiaa pohdittiinkin verkkokaupan näkökulmasta, on sama ajatus pätevä myös esimer-

kiksi päivittäistavarakaupan puolella. Eli brändit eivät kilpaile enää vain keskenään, vaan mu-

kana kilpailussa on uusi varteenotettava kilpailija, Private Label, jonka myynnin edistämisessä 

myyjällä itsellään on suuret intressit. 



  42 

 

 

6.4 Tulevaisuusvisioiden rakentaminen eDelphi-alustalle 

Kukin edellä mainittu tulevaisuusvisio piti saattaa sanalliseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi 

Delfoi-paneeliin. Tulevaisuusvisioille luotiin ensin tiivistetty väittämä eli teesi. Tämän jälkeen 

teesille luotiin tarkempi sekä moniulotteinen kuvaus, jossa hyödynnettiin toisinaan myös 

melko kärkästä kärjistämistä tunteiden herättämiseksi. Moniulotteisuuden tavoitteena oli 

tuoda esiin mahdollisimman konkreettisesti väittämään liittyviä ulottuvuuksia, joita asiantun-

tijahaastatteluissa oltiin tuotu esille. Sen toivottiin myös avaavan herkemmin keskustelua ai-

heesta, kun tarttumapintaa oli laajasti.  

Tulevaisuusvisioista rakennettiin edelphi.org -sivustolle Kuluttajatuotebrändi vuonna 2025 -

niminen paneeli. Edelphi.org -alusta on sähköinen, avoimeen lähdekoodiin perustuva Delfoi-

asiantuntijametodin työkalu. Tämän sähköisen metodityökalun ovat kehittäneet Metodix Oy 

sekä Otavan opisto. Edelphi-alusta mahdollistaa erilaisten kyselyiden, selvitysten, keskustelui-

den ja tutkimusten suunnittelun, toteutuksen, dokumentoinnin sekä raportoinnin. (Otavan 

opiston osuuskunta 2020; Metodix Oy 2020.)  

Jokaisen tulevaisuusvision kohdalla hyödynnettiin 2D-skaalaa, eli tiedusteltiin 7-portaisella 

liukuasteikoilla vision toteutumisen toivottavuutta sekä todennäköisyyttä. 2D-skaalan tulokset 

olivat nähtävillä ja osallistujien muokattavissa Real Time -delfoi-menetelmän mukaisesti koko 

paneelin ajan. Jokaista tulevaisuusvisiota pyydettiin liukuasteikkoarvioinnin jälkeen myös 

kommentoimaan, minkä lisäksi muiden esittämiä kommentteja oli mahdollisuus argumen-

toida. Myös kommentit olivat osallistujien näkyvillä ja muokattavissa koko paneelin ajan. 

Kaikki 2D-skaalan vastaukset ja kommentit olivat anonyymeja.  

Paneelia testattiin ennen sen käynnistämistä kahdella ulkopuolisella henkilöllä, jotta voitiin 

varmistua sen toimivuudesta sekä tulevaisuusvisioiden eheydestä. Lisäksi kommentteja pyyde-

tiin paneelin etusivulle luotuun ohjeistukseen (liite 5), johon saatiin vielä muutamia tarken-

nusideoita. Testausvaiheessa huomattiin, että sähköinen kutsulinkki päätyi kutsuttavien ros-

kapostiin. Asian korjaamiseksi vaihdettiin eDelphi-käyttäjäjärjestelmään Laurean käyttäjäni-

men tilalle opinnäytetyön kirjoittajan oma nimi. 

Itse Delfoi-paneelin lisäksi alustalle luotiin palautekysely, jossa pyydettiin numeerisesti arvioi-

maan sekä sanallisesti kommentoimaan Delfoi-paneelin kokonaisuutta. Tähän osuuteen ei kui-

tenkaan saatu yhtään vastausta.  

6.5 Delfoi-paneelin toteutus 

Delfoi-paneeli toteutettiin Real Time -Delfoina aikavälillä 5.-11.10.2020. Myös Delfoi-panee-

liin kutsuttujen kohdalla käytettiin harkinnanvaraista eliittiotantaa. Asiantuntijoita kutsuttiin 
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mukaan seuraavista asiantuntijuuskategorioista: viestintä- ja PR, mainostoimisto, kulutta-

jabrändi, kaupanala, muut. 

Taulukko 2: Delfoi-paneeliin mukaan lupautuneet asiantuntijat 

Nimi Titteli 

VIESTINTÄ/ PR 
 

A1 Viestintä- ja markkinointikonseptit 

A2 Toimitusjohtaja 

A3 Toimitusjohtaja 

MAINOSTOIMISTO 
 

B1 Operatiivinen johtaja 

KULUTTAJABRÄNDI 
 

C2 Johtaja 

KAUPANALA 
 

D1  Markkinointijohtaja 

D4  Kategoriapäällikkö 

MUUT 
 

E1 Luova strategi 

E3 Operatiivinen johtaja 

E4 Sosiaalinen vastuu ja -markkinointi 

 

Asiantuntijoita lähestyttiin sähköpostitse sekä LinkedInin kautta esittelemällä heille ensin tii-

vistetysti käsiteltävä teema sekä Delfoi-paneelin toimintatapa (liite 3). Paneeliin pyydetiin 

mukaan yhteensä 26:a asiantuntijaa (liite 4) eli noin viisi kustakin kategoriasta. Mukaan lu-

pautui 10 asiantuntijaa ja kustakin asiantuntijakategoriasta mukana oli vähintään yksi hen-

kilö. Panelisteille lähetettiin kutsulinkki paneeliin 4.10.2020 ja, koska tiedossa oli riski kut-

sulinkin päätymisestä roskapostiin, asiantuntijoille lähetettiin vielä kullekin erikseen sähkö-

postia tämän opinnäytetyön kirjoittajan eli Delfoi-managerin työsähköpostista. Viestissä il-

moitettiin kutsulinkin lähettämisestä sekä kehotettiin tarkkailemaan myös roskapostia. 

Useimmat asiantuntijat hyväksyivät kutsulinkin heti ensimmäisen päivän aikana. Myös suurin 

osa vastauksista kertyi heti paneelin ensimmäisenä päivänä. Asiantuntijoille lähetettiin muis-

tutusviesti keskusteluun osallistumisesta sekä kutsujen hyväksymisestä vielä 7.10.2020, joka 

vauhditti keskustelua taas hetkellisesti. Lopulta kaksi alkujaan paneeliin mukaan lupautunutta 

jätti hyväksymättä kutsulinkin eikä näin ollen osallistunut paneeliin. Kutsulinkin hyväksyi siis 

80% mukaan lupautuneista ja kaikkiaan 31% kaikista mukaan kutsutuista. 

Paneeliin kertyi kokonaisuudessaan yhteensä 31 kommenttia. Ensimmäiseen tulevaisuusvisioon 

9, toiseen 7 ja kolmeen viimeiseen 5. 2D-skaalaan vastauksia saatiin kahdessa ensimmäisessä 

tulevaisuusvisiossa 7 kappaletta eli 86% osallistujista ja kolmessa viimeisessä 6 eli 75% osallis-

tujista. Tästä voidaan siis päätellä, että jokainen paneeliin osallistunut ei vastannut kaikkiin 
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tulevaisuusvisioihin ja myös vastausten laskusuhdanne loppuun päin mentäessä voi mahdolli-

sesti kertoa vastausmotivaation laskusta paneelin edetessä.  

Delfoi-paneelin tulokset lähetettiin PDF-muodossa kaikille vastauslinkin hyväksyneille 

5.11.2020. Paneelin anonymiteetti säilytettiin myös paneelin päättymisen jälkeen. Panelistit 

poistettiin edelphi-järjestelmästä 5.11.2020, jolla taattiin heidän tietojensa tuhoutuminen 

paneelin jälkeen. Koko prosessin aikana panelistien tietoihin ei ollut pääsyä muilla kuin opin-

näytetyön kirjoittajalla sekä opinnäytetyön ohjaavalla opettajalla.  

7 Tulosten analysointi ja tarkastelu 

Delfoi-paneelin aineistoa analysoitiin hyödyntämällä Linturin ja Rubinin (2011) tulosten luokit-

telua kolmeen kategoriaan: kiista, dialogi ja ratkaisu sekä laadullisen aineiston analysointiin 

sopivaa teemoittelua. Tulosten analysoinnissa ei pidetty tarpeellisena tarkkailla vastauksia eri 

asiantuntijuuksien kautta lopullisen osallistujamäärän ollessa melko kapea yksittäisen asian-

tuntijuuskategorian suhteen. Tuloksia haluttiin ennemminkin analysoida kokonaisvaltaisesti 

alaa kuvaavina. 

Kiista-, dialogi- ja ratkaisu-luokittelun jälkeen tässä luvussa Delfoi-paneelin tuloksia tarkastel-

laan tutkimuskirjallisuuteen pohjaten sekä niistä luodaan kokonaiskuva kuluttajatuotebrän-

dien toimintakentästä vuonna 2025. 

7.1 Tulevaisuusvisio 1: Vähemmän on enemmän 

Teesi: Kuluttamisessa palataan "vanhoihin hyviin arvoihin" sekä rationaalisuuteen, joissa 

korostuvat laatu, kotimaisuus, puhtaus, aitous sekä säästäminen ja varautuminen huo-

nompiin aikoihin.  

Covid-19 -pandemian myötä palataan perusasioiden äärelle. Maaseudun rauhan ja puhtaan 

luonnon ihannointi kasvavat merkittävästi, jonka seurauksena nähdään selvää kasvua muut-

toliikkeessä kaupungeista maakuntiin. Myös säästäminen ja varautuminen pahan päivän va-

ralle arkipäiväistyvät. "Minulla on jo tarpeeksi" -ajattelu leviää laajemmin eri kuluttajaryh-

miin eikä hyvinvointia määritellä enää materian kautta. Brändien kautta hankitut statussym-

bolit menettävät hohtoaan ja sen sijaan suositaan aitoa laatua ja jopa ”brändittömiä” tuot-

teita. Myös ihmissuhteissa suositaan määrän sijaan laatua ja ihmiskohtaamiset vähenevät, 

mutta samalla syvenevät. Myöskin sosiaalisen median merkitys pienenee sen hyvinvointia hei-

kentävien seurauksien vuoksi. Ostopäätöksissä suositaan paikallisesti tuotettuja tuotteita, 

minkä myötä myös sijoittajien intressit siirtyvät globaaleista organisaatioista paikallisiin toi-

mijoihin. 
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Kuvio 2: Vähemmän on enemmän -tulevaisuusvision 2D-skaala 

Vähemmän on enemmän -tulevaisuusvisio nähtiin yksimielisesti toivottavana, mutta sen to-

dennäköinen toteutuminen jakoi vastaajia melko tasaisesti +/- -akselin molemmin puolin, ei 

kuitenkaan sen äärilaitoihin. Tämä selittynee kommenttikentän vastauksia analysoimalla. 

Siellä väittämä nähtiin nimittäin hetkellisesti toteutuvana, ei pysyvänä kehityssuuntana.  

On totta, että pandemian myötä esitetyt asiat korostuvat ja ihmiset alkavat miettiä pa-
laamista "vanhoihin hyviin arvoihin". Pandemian aikana nämä asiat voivat hetkellisesti 
nousta, mutta jos/kun Pandemian vaikutukset väistyvät, paluu ennen Pandemiaa vallin-
neeseen tilanteeseen alkaa. Varmasti osa ihmisistä jää tai siirtyy "vanhoihin hyviin ar-
voihin", mutta näkisin minoriteettina. (Delfoi-panelisti) 

Väittämän tarkennuksessa esitetty ulottuvuus brändien merkityksen katoamisesta sen sijaan 

jakoi selkeästi mielipiteitä ja aiheen tiimoilta käytiin myös argumentoivaa keskustelua. Kom-

menttien perusteella voidaan kuitenkin tehdä oletus, että brändeillä on merkitystä myös 

vuonna 2025.  

Lopputulemana kategorioisin tämän tulevaisuusvision ratkaisutilaan, koska hetkellisesti tu-

lemme Covid-19 -pandemian seurauksena näkemään tämän poikkeuksellisen nopeasti nous-

seen trendin kasvun, mutta vuonna 2025 se todennäköisesti ei ole enää yhtä relevantti kuin 

seuraavina 1-2 vuotena.  
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7.2 Tulevaisuusvisio 2: Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo 

Teesi: Viherpesun aika on ohi ja kokonaisvaltaisesta, ekologiset, sosiaaliset sekä taloudel-

liset osa-alueet käsittävästä vastuullisuudesta tulee oletusarvo brändeille. Ilman mielipi-

teitä ja aitoja tekoja brändit eivät selviydy. 

Kuluttajien tietoisuus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta kasvaa ja samalla he ymmärtävät 

paremmin vastuullisuuteen liittyvän paradoksaalisuuden. Kuluttajat kaipaavat siksi brän-

deiltä rehellistä avoimuutta ja konkreettisia toimia pelkkien puheiden sijaan. Kuluttajien 

ymmärrys omien kulutustottumuksiensa vaikutusvallasta lisääntyy ja tätä kautta vastuulli-

suutta suosivat asenteet muuttuvat yhä enemmän konkreettiseksi ostokäyttäytymiseksi. Sosi-

aalisesta vastuullisuudesta, kuten väestön diversiteettiä koskevista teemoista, tulee arkipäi-

vää brändeille. Näemme myös merkittävän kasvun brändien kannanotoissa poliittisiin ja kult-

tuurillisiin teemoihin. Uudet, ekologisesti kestävät liiketoimintamallit nousevat esiin ja 

pelkkä taloudellisen voiton tavoittelu ei ole enää hyväksyttävää, vaan siihen on yhdistettävä 

jokin yhteisölle hyödyllinen missio. Aidosta, kokonaisvaltaisesta ja koko organisaation läpäi-

sevästä vastuullisuudesta tulee oletusarvo, jonka on nivouduttava selkeästi osaksi brändiä. 

 

Kuvio 3: Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo -tulevaisuusvision 2D-skaala 

Tämä tulevaisuusvisio nähtiin erittäin toivottavana sekä erittäin todennäköisenä ja vastausten 

hajonta oli hyvin pientä. Siksi tämä tulevaisuusvisio voidaan luokitella yleisellä tasolla ratkais-

tuksi.  
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Evoluutio brändin merkityksellisyydestä brändiaktivismiin on selkeästi käynnissä: enää 
ei riitä, että brändi allekirjoittaa jonkun ilmiön, sen odotetaan luovan ilmiöitä ja ole-
van aktiivisesti mukana merkityksellisiksi koetuissa liikehdinnöissä. Patagonia on ollut 
tässä hyvin varhainen edelläkävijä, jonka esimerkkiä nyt moni brändi koittaa seurata. 
Tottakai brändien täytyy pysytellä uskollisina myös itselleen ja tiedostaa uskottavan 
toimimisen rajat, mutta kuluttajat odottavat jo paljon enemmän kuin "lahjoitamme 
sentin Itämerityön hyväksi"-tyylisiä päälle liimatun tuntuisia ja ennen kaikkea kampan-
jamaisesti toteutettuja tekoja. (Delfoi-panelisti) 

Vaikka tulevaisuusvisio voidaan yleisellä tasolla luokitella ratkaistuksi, kommenttikentässä 

nähtiin kuitenkin jonkin verran hajontaa sen suhteen, millä vauhdilla tulevaisuusvisio tulee 

toteutumaan. Lisäksi osa kommentoijista näki teeman polarisoivan kuluttajia; osalle kulutta-

jista kokonaisvaltaisella vastuullisuudella on tulevaisuudessa suuri merkitys, osalle sillä ei ole 

merkitystä.  

7.3 Tulevaisuusvisio 3: Kaikkien miellyttämisen aika on ohi 

Teesi: Brändien toimintakenttä sirpaloituu, mikä johtaa kohderyhmäajattelun korostumi-

seen. Brändi ei voi enää yrittää miellyttää kaikkia, mikä tarkoittaa, että geneeristen brän-

dien tulee joko uudistua tai näivettyä pois. 

Väestön ikääntyminen ja polarisoituminen luovat brändeille sirpaleisen toimintakentän, jossa 

massojen sijaan tavoitellaan yhä spesifimpiä kohderyhmiä. Pienempien kohderyhmien kautta 

haetaan syvempää asiakasuskollisuutta, minkä avulla voidaan saavuttaa hintapreemioita sekä 

parempaa kannattavuutta. Kohdentamisen välineet tulevat kuitenkin muuttumaan Googlen 

poistaessa kolmannen osapuolen evästetiedot käytöstä Chrome-selaimestaan. Koska brändi ei 

voi enää miellyttää kaikkia yhtäaikaisesti, tulevat etenkin usein geneerisinä pidetyt isot 

brändit olemaan suurten muutosten ja vaikeuksien edessä. Tämän seurauksena tullaan näke-

mään pienempien brändien nousu sekä vanhojen brändivaltasuhteiden heikkeneminen suoma-

laisilla markkinoilla. 
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Kuvio 4: Kaikkien miellyttämisen aika on ohi -tulevaisuusvision 2D-skaala 

Tämä vision kohdalla nähtiin selkeämpää polarisoitumista niin todennäköisyyden kuin toivot-

tavuudenkin suhteen vastaajien kesken. Erittäin todennäköisenä ja vähän toivottavana tule-

vaisuusvisiota kuvannut asiantuntija kommentoi tulevaisuusvisiota näin: 

Tietyillä toimialoilla tuotteiden ja sitä myötä myös brändien elinikä on lyhentynyt viime 
vuosikymmeninä huomattavasti. Uskon että tämä trendi tulee jatkumaan ja esimerkiksi 
elintarvikkeiden osalta jopa voimistumaan, kun kulutustottumukset muuttuvat nope-
asti. Samaan aikaan myös verkkokaupan kasvaessa pystyy pienemmät brändit tavoitta-
maan laajempia niche-kohderyhmiä ja markkina-alueet laajenevat maantieteellisesti. 
Näiden kahden seikan seurauksena uskon itse, että myös brändien osalta tulee tapahtu-
maan pirstaloitumista. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö isommat brändit edelleen me-
nestyisi mutta erityisesti näen, että keskisuurien brändien osalta tulee pirstaloitumista 
tapahtumaan huomattavasti. Uskon että tämän seurauksena myös isommat yhtiöt tule-
vat tulevaisuudessa jättämään pienempiä niche brändejä elämään, vaikka yritysostoin 
brändejä hankkisivatkin. Tämän seurauksena uskoisin, että myös isommat toimijat tule-
vat tulevaisuudessa toimimaan yhä useamman brändin voimin. (Delfoi-panelisti) 

Asian todennäköisyyteen ja toivottavuuteen skeptisemmin suhtautuva asiantuntija perusteli 

asiaa seuraavasti: 

Asia ei ole mustavalkoinen. Pienet brändit joutuvat valitsemaan aina kohderyhmänsä 
tarkoin. Mutta matka suureksi brändiksi vaatii yhä isompia yhteisiä arvoja mihin vedota. 
Liian personoidulla tavalla päätyy olemaan aina pieni. On eri asia tehdä personoitua 
markkinointia minkä mahdollistaa jo nykyiset digitaaliset työkalut. (Delfoi-panelisti) 

2D-skaalan vastauksien polarisaatiosta huolimatta, voidaan kommenttien perusteella kuiten-

kin nähdä eri vastaajien keskuudessa samansuuntaisia ajatuksia eli asia ei ole täysin solmussa 

eikä sitä näin ollen voida määritellä kiista-tilaan. Neljässä viidestä kommentista tuotiin esiin 

näkemys siitä, että isot brändit tulevat säilymään vastaisuudessakin. Lisäksi kommenteissa 
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kauttaaltaan korostettiin markkinointiviestinnän personoimisen tärkeyttä eri kohderyhmille. 

Kommenttien sekä 2D-skaalan perusteella asettaisin tämän tulevaisuusvision dialogi-tilaan, 

sillä yhteneväisistä kommenteista huolimatta, 2D-skaalassa on selkeää hajontaa.  

7.4 Tulevaisuusvisio 4: Brändit kumartavat verkostoille 

Väittämä: Maksetun mainonnan merkitys brändille heikkenee ja näkyvyys sekä sen luoma 

tunnettuus pitää ansaita nyt verkostoilta. Ainoastaan aidosti kuluttajien ja mielipidevai-

kuttajien keskuudessa hyväksi todetut tuotteet menestyvät. 

Pandemiaa seuranneen digiloikan ansiosta internetin käyttö leviää yhä laajemmalle ja sy-

vemmälle kuluttajaryhmiin. Jo aikaisemmin nähtävissä ollut verkostomainen valta kasvaa rä-

jähdysmäisesti etenkin sosiaalisessa mediassa ja eri verkostojen yhdistäessä voimansa, ne ky-

kenevät vaikuttamaan laajasti mielipiteisiin sekä luomaan massiivista näkyvyyttä. Mielipide-

vaikuttajien sekä aktiivisten brändiyhteisöjen rooli brändien johtamisessa nousee äärimmäi-

sen keskeiseksi. Samalla brändien orgaanisen näkyvyyden merkitys kasvaa ja maksetun mai-

nonnan teho hiipuu. Tästä johtuen verkostoissa tapahtuvasta ansaitusta suosittelusta tulee 

brändeille yhä tärkeämpää, jolloin brändin koetun laadun sekä brändimielikuvien tärkeys ko-

rostuvat entisestään. 

 

Kuvio 5: Brändit kumartavat verkostoille -tulevaisuusvision 2D-skaala 

Tässä tulevaisuusvisiossa nähtiin selkeää polarisoitumista niin 2D-skaalassa kuin kommentti-

kentässäkin. Teema jakoi mielipiteitä etenkin vaikuttajamarkkinoinnin sekä verkostojen 
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merkityksestä tulevaisuuden markkinointiviestinnässä. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että 

myös maksetun mainonnan tärkeys säilyy vielä vuonna 2025.  

Eräs tulevaisuusvision melko todennäköisenä ja toivottavana näkevä asiantuntija perusteli 

vastaustaan seuraavanlaisesti:  

Maksetulla mainonnalla tulee olemaan jatkossakin iso rooli, mutta sen tuotanto muut-
tuu automaattisemmaksi, digitaalisemmaksi ja kohdistetummaksi. Samaan aikaan brän-
din omien sisältöjen ja niiden jakelun merkitys kasvaa. Siinä missä mainonta perintei-
sesti on yhdensuuntaista, tulevaisuus on vuorovaikutuksen. Mitä paremmassa ja aidom-
massa vuorovaikutuksessa brändi on ihmisten kanssa, sen paremmin se menestyy. Tun-
nettuuden rakentamisessa somen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti. Vaikutta-
jien ja median kautta sitä pystytään kasvattamaan tehokkaasti jo nyt, vaikkakin harvat 
brändit tekevät tätä systemaattisesti ja "isosti". Etusivuja ja televisiokampanjoita kun 
on helpompi ostaa, koska ne ovat niin konkreettisia, summat uskottavan suuria ja myy-
jät pitävät hyvinä. Ansaittua näkyvyyttä ei kukaan myy. Paitsi viestintätoimistot. :) 
(Delfoi-panelisti) 

Kun taas asiaa melko epätodennäköisenä ja ei-toivottavana perusteli kantaansa näin: 

Totta tässä on se, että median pirstaloituminen jatkuu ja vaikuttajavaltaa siirtyy yhä 
enemmän ns. valtakanavilta ruohonjuuritasolle. Mutta siinäpä se sitten onkin. Vaikutta-
jien valta säpälöityy yhä pienempiin ja pienempiin osasiin ja siellä tehtävä markkinointi 
on toki tehokasta sen yhteisön keskuudessa, mutta laajan tietoisuuden (esim. suuret 
lanseeraukset) rakentaminen tämän varaan tulee olemaan sekä sietämättömän työlästä 
että käsittämättömän kallista. Pienistä puroista – ja pirstaleista - tulee lopulta yllättä-
vänkin suuri kakku. Maksettu mainonta ja massamediat tulevat olemaan keskuudes-
samme vielä pitkään. 30 sekunnin spotin kuolemaa on ennusteltu jo yli puoli vuosisa-
taa, mutta yhä sitä saadaan odottaa. Tässä vaikuttajiltaan ja vaikutuksiltaan pirstaloi-
tuvassa maailmassa on sen sijaan yhä kasvava tarve niille kanaville, jotka keräävät 
meitä massoina yhteen - vaikka miljoonayleisöt esim. televisiossa ovatkin jatkuvasti 
harvenevaa herkkua, niin yhä me ihmiset kaipaamme niitä meitä yhteen sitovia "ilta-
nuotiokokemuksia". Pirstaloituminen jatkuu, mutta yhteisöllisyyden tarve niin markki-
noinnissa kuin elämässä yleensäkin, ei ole katoamassa minnekään. (Delfoi-panelisti) 

Brändit kumartavat verkostoille -tulevaisuusvisio asettuukin luokittelussaan kiista-tilaan ja 

vaatisi syvempiä keskusteluita, joita ei tässä yhden kierroksen Real Time -Delfoissa ole vali-

tettavasti mahdollista järjestää.  

7.5 Tulevaisuusvisio 5: Private Label vs. Brändit 

Väittämä: Private Label -tuotteet valtaavat markkinaosuuksia räjähdysmäisesti. Ainoas-

taan parhaimmat brändituotteet selviytyvät ja väliinputoajat kokevat hitaan kuoleman. 

Private Label -tuotteiden osuus tuotevalikoimissa kasvaa räjähdysmäisesti. Keskusliikkeet ja 

verkkokaupat, kuten myös Suomeen rantautunut Amazon, nostavat mielellään esiin Private 

Label -tuotteitaan, mutta myös kuluttajien keskuudessa suosittuja brändituotteita. Näin ol-

len tullaan näkemään kaksintaisto suosittujen brändien sekä kauppojen omien Private Label -

tuotteiden kesken, jossa aidosti kuluttajiin vetoavasta brändistä tulee organisaatioille elä-

män ja kuoleman kysymys. 



  51 

 

 

 

Kuvio 6: Private Label vs. Brändit -tulevaisuusvision 2D-skaala 

Tämä tulevaisuusvisio nähtiin vähiten toivottavana kaikista viidestä paneelin visiosta. Private 

Labelit ovat kommenttien perusteella tulleet jäädäkseen, mutta samalla nähdään edelleen 

tarve brändituotteille ja mahdollisuudelle ilmaista itseään niiden kautta. Yhtä mieltä oltiin 

kommenttien perusteella myös siitä, että räjähdysmäinen kasvu on jo tapahtunut. Tässä kil-

pailuasetelmassa erityisen tärkeäksi nähtiin brändin erottautuminen ja eräs asiantuntijoista 

perustelikin vastaustaan näin: 

Private labeleiden rooli tulee varmasti kasvamaan jatkossakin ja kuluttajan silmissä 
raja hämärtyy entistä enemmän. Kuluttaja ei koe PL tuotetta niin erilaisena kuin brän-
dituote, eikä välttämättä edes ajattele kummasta on kyse. Brändeillä tulee aina ole-
maan rooli PL tuotteiden rinnalla, mutta koska PL tuotteiden rooli kasvaa, tulee brän-
dien olla entistä kohdennetumpia ja puhutella selkeästi ja uskottavasti omaa kohderyh-
mää. (Delfoi-panelisti) 

Eräs asiantuntijoista nosti esiin brändien keskinäisen kilpailuasetelman merkityksen tulevai-

suudessa: 

Väite on tulevaisuudessa kehittymässä osaltaan tähän suuntaan. En ole samaa mieltä 
räjähdysmäisyydestä. Parhaimmat brandit selviytyvät aina ja private labelit pärjäävät 
myös. Brandina kannattaa pyrkiä omassa kilpailukentässä vähintään "ykköshaastajan" 
rooliin ykkösbrandiin verrattuna. Ykköshaastajatkin pärjäävät kilpailussa. Jos brandina 
asettuu järjestyksessä sijoille 3-5 on tulevaisuudessa varmasti hankalaa. (Delfoi-pane-
listi) 

Vaikka 2D-skaalassa vastaukset asettuivatkin pääosin epätodennäköisen ja ei-toivottavan puo-

lelle, kommenteissa nähtiin useita väittämää tukevia kommentteja. Useissa kommenteissa 

nostettiin esiin todennäköisenä juurikin tämä vastakkainasettelu hyvien brändien ja Private 
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Label -tuotteiden kesken sekä brändiin panostamisen merkityksen korostuminen tulevina vuo-

sina. Voidaankin olettaa, että 2D-skaalan vastauksissa korostuu väittämästä osuus Private La-

belin markkinaosuuden räjähdysmäisestä kasvusta, jota ei pidetty kommenttienkaan perus-

teella todennäköisenä vaan jo huippunsa nähneenä teemana. Tämä tulevaisuusvisio voidaan 

siis kommenttien perusteella luokitella ratkaistuksi.  

7.6 Tulosten yhteenveto 

Tulevaisuusvisioiden keskuudesta kolme asettui analyysin lopputuloksena ratkaisu-tilaan, yksi 

dialogi-tilaan ja yksi kiista-tilaan. Alla olevassa kuviossa on esitetty tulokset 2D-skaalan tulok-

sien mukaan. Ratkaisu-tilaan asettuneet on merkitty vihreällä, dialogi-tilaan keltaisella ja 

kiista-tilaan punaisella värillä. Kuten kuviosta näkee, keskelle asettuneet tulevaisuusvisiot ja-

koivat mielipiteitä puolin todennäköisyytensä suhteen, joten niiden tulevaisuuden suunta on 

epäselvin näistä viidestä visiosta. 

 

Kuvio 7: Delfoi-paneelin tulevaisuusvisioiden nelikenttä 

Ratkaisu-tilaan luokiteltuja visioita olivat: Vähemmän on enemmän, Kokonaisvaltaisesta vas-

tuullisuudesta oletusarvo sekä Private Label vs. Brändit. Näiden tulevaisuusvisioiden suunta 

on siis tiedossa. Näistä selkeimmän yksimielisyyden hyvin toivottavana ja todennäköisenä sai 

aikaan Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo. Tätä lopputulemaa tukee myös Sitran 

alkuvuodesta 2020 julkaisema listaus uuden vuosikymmenen megatrendeistä, joista keskeisin 
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on ”Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire”. (Sitra, 2020.) Myös tämän opinnäytetyön teo-

riaosassa esiintuotu Kotlerin (2010, 15) näkemys, jonka mukaan ihmiset haluavat antaa tarkoi-

tuksen kuluttamiselleen ja yritykset haluavat tulla nähdyksi jatkuvuuden, yhteyden ja suun-

nan tarjoajina, tukee tämän tulevaisuusvision toteutumista. Kotlerin (2010, 15) mukaan tä-

män tyyppiset kulttuuriset brändit tähtäävät yhteisöllisten paradoksien selvittämiseen ja ne 

voivat käsitellä sosiaalisia, ekonomisia ja ympäristöllisiä ongelmia yhteisössä brändinsä 

kautta. Saman ajatuksen on nostanut esiin myös Kapferer (2012, 1), jonka mukaan resonoi-

dakseen nykyisten ja tulevien kuluttajiensa kanssa, yritysten täytyy tiedostaa, että markkina-

osuuskilpailun lisäksi tärkeää on myös arvoperusteinen kilpailu. 

Vähemmän on enemmän -tulevaisuusvisio nähtiin hetkellisesti Covid-19 -pandemian vuoksi 

päätään nostavana trendinä ja sen kehityssuunta on näin ollen varmasti hyvin riippuvainen 

siitä, mikä on pandemiatilanne tulevina vuosina. Jos tauti saadaan kuriin esimerkiksi rokot-

teen avulla seuraavan vuoden tai kahden aikana, voidaan olettaa, että tämä kyseinen teema 

ei ole enää niin relevantti vuonna 2025. Siitä huolimatta, että sen voimakkuus hiipuisi merkit-

tävästi vuoteen 2025 mennessä, tulee se todennäköisesti jättämään pysyvän, pienemmän jäl-

jen kuluttajiin ja heidän käyttäytymiseensä pitkäksi aikaa. Wilska, Nyrhinen, Tuominen, 

Šilinskas ja Rantala (2020) ovat tutkineet suomalaisten kulutusta koronan aikaan ja sen jäl-

keen. Tutkimuksen mukaan erityisesti ne kuluttajat, jotka eivät aikaisemmin olleet juuri 

käyttäneet digitaalisia palveluita, lisäsivät niiden käyttöä verrattuna aikaan ennen Covid-19 -

pandemiaa. (Wilska ym. 2020.) Tämä kertoo digitaalisuuden levenemisestä uusi kuluttajaryh-

miin. Kuten tässä tulevaisuusvisiossa tulevaisuutta ennakoitiin, myös tämän kyselytutkimuksen 

mukaan kuluttajat ovat huomanneet tulevansa toimeen vähemmällä, minkä vuoksi moni uskoo 

vähentävänsä tavaroiden ja palveluiden kulutusta. Se kääntyvätkö nämä asenteet ostokäyt-

täytymiseksi myös pidemmällä aikavälillä on kuitenkin eri asia. Etenkin hyvätuloiset olivat sel-

västi muita valmiimpia palauttamaan kulutustottumuksensa ennalleen. Kivijalkakauppoihin ja 

omiin lähikauppoihin panostaminen tulevaisuudessa korostui tutkimuksessa. Sen sijaan verk-

kokauppojen, etenkin kiinalaisten, käytön lisääntymiseen uskoi yllättäen vain harva. (Wilska 

ym. 2020.) Tämä tukee asenteiden kallistumista paikallisuutta tukevaksi. Kuitenkin myös 

tässä tapauksessa on otettava huomioon, että tutkimus on toteutettu pandemian ollessa vielä 

hyvin akuutti. Kuten Delfoi-paneelin kommenteissakin todettiin, on todennäköistä, että tästä 

teemasta muodostuu ennemminkin trendi, joka ei enää vuonna 2025 ole niin relevantti kulut-

tajien keskuudessa kuin vuonna 2020 jos pandemia saadaan nujerrettua 1-2 vuoden aikana. 

Private Label vs. Brändit -tulevaisuusvisiossa korostui 2D-skaalan vastauksista huolimatta mer-

kityksellisten brändien tärkeys myös vuonna 2025. Private Label -tuotteet ovat tulleet jäädäk-

seen ja niiden markkinaosuudet ovat kasvaneet merkittävästi jo vuoteen 2020 mennessä. Pri-

vate Label -tuotteet kattoivat jo vuonna 2016 90% kuluttajapakattujen tuotteiden kategori-

oista. Niitä ei myöskään enää huonolaatuisina, vaan hyvän hinta-laatu-suhteen omaavina tuot-

teina. Private Label -tuotteet onnistuvat myös yhä useammin luomaan positiivista 
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brändipääomaa. (Cuneo, Milberg & Alarcon-Del-Amo 2019.) Kilpailussa Private Label -tuot-

teita vastaan asiantuntijat olivat hyvin samoilla linjoilla siitä, että brändityöstä tulee tulevina 

vuosina yhä tärkeämpää. Esiin nostettiin jopa ajatus siitä, että Private Label -tuotteiden li-

säksi markkinoilla pärjäävät ensisijaisesti kategorian ykkösbrändi sekä sen haastaja ja muilla 

brändeillä tulee olemaan ongelmia. Tätä näkemystä tukevat myös Cuneo, Milberg & Alarcon-

Del-Amo (2019), joiden mukaan Private Label -brändit parhaimmillaan kilpailevat kategorian 

ykkös- ja kakkosbrändin kanssa.  

Tätä väitettä tukevat myös Keller ja Swaminathan (2020, 208), joiden mukaan brändit, jotka 

eivät ole onnistuneet luomaan markkinan johtavien brändien tavoin selkeää brändi-identiteet-

tiä, laatumielikuvia sekä tehokkaasti tuotettuja ja laajasti markkinoituja tuotteita, ovat vaa-

rassa tässä Private Labeleiden ja brändituotteiden välisessä kilpailussa. Myös Kapferer väitti 

jo vuonna 2012, että kuluttajat ovat vaikutusvaltaisempia kuin koskaan ennen. Tämä tarkoit-

taa hänen mukaansa, että keskivertobrändeille ei enää ole jalansijaa, vaan ainoastaan ne 

brändit, jotka kykenevät luomaan maksimaalisen tyydytyksen asiakkaan tarpeisiin selviytyvät. 

Se voi tarkoittaa todella alhaisia hintoja, palkitsevaa kokemusta, palvelua tai suorituskykyä. 

(Kapferer 2012.) Tästä saamme siis vahvistusta sille, että brändiin tulee panostaa yhä enem-

män jatkossa luomalla siitä kuluttajiin vetoava monella tasolla.  

Tulevaisuusvisioista Kaikkien miellyttämisen aika on ohi asetettiin dialogi-tilaan, sillä vaikka 

2D-skaalan vastauksissa nähtiin selkeää polarisoitumista, kommenteissa nähtiin myös yhte-

neväisyyksiä. Tämän teeman voidaan nähdä linkittyvän osittain myös Private Label vs. Brändit 

-tulevaisuusvisioon, sillä siinä nousevat esiin samat teemat. Yhteenvetona Delfoi-paneelin 

vastauksista sekä kommenteista voidaan tehdä johtopäätös, että isot brändit tulevat pärjää-

mään myös vuonna 2025 ja niiden tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää laajaa tunnet-

tuutta. Tunnettuuden tiedetään taas korreloivan positiivisesti ostokäyttäytymisen kanssa. 

Vuonna 2025 kuluttajan syvempi sitouttaminen tehdään kuitenkin kohdentamalla markkinoin-

tiviestintää ja mainontaa yhä pienemmille segmenteille ja tätä kautta luodaan merkityksiä 

brändiä kohtaan eri kuluttajaryhmissä. Samaa mieltä ovat myös Keller ja Swaminathan (2020), 

joiden mukaan markkinoijien pitäisi pystyä välittämään kullekin segmentille sopivia viestejä 

heille relevanteissa kanavissa. He kuitenkin muistuttavat myös, että kaikkea tekemistä tulee 

aina yhdistää punainen lanka, joka luo johdonmukaisuutta ja sitoo kokonaisuuden yhteen eri-

tyyppisistä viesteistä huolimatta. Markkinoinnin kohdentamisen suosion kasvu perustuu lisään-

tyneeseen datan määrään, minkä vuoksi onkin tärkeää, että brändit ymmärtävät datan roolin 

markkinointinsa tehostamisessa.  

Brändit kumartavat verkostoille oli tulevaisuusvisioista ainoa, joka asettui kiista-tilaan. Yhtä 

mieltä oltiin kuitenkin maksetun mainonnan säilymisestä osana brändityötä vielä vuonna 

2025, mutta etenkin vaikuttajien hyödyntämisen tehokkuudessa sekä verkostojen merkityk-

sessä näkyvyyden takaajina nähtiin ristiriitoja vastaajien keskuudessa. Osa vastaajista näki 
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verkostojen ja vaikuttajien merkityksen tärkeänä lisänä maksetun mainonnan rinnalle, kun ta-

voitellaan laajaa näkyvyyttä. Osa vastaajista taas näki tämän merkityksen hyvin pienenä tai ei 

uskonut sen toteutuvan vuoteen 2025 mennessä. Szikszai-Némethin (2020) tuoreen tutkimuk-

sen mukaan vaikuttajamarkkinoinnilla kuitenkin on paikkansa brändien markkinointistrategi-

oissa, sillä se perustuu WOM:in (Word of Mouth), jonka tiedetään olevan tehokkain tapa muo-

kata kulutuskäyttäytymistä. Nykymaailmassa kuluttaja törmää jatkuvasti tahtomattaan mai-

nontaan, mikä on vähentänyt mainonnan tehokkuutta. Siksi kuluttaja on esimerkiksi valmis 

maksamaan lisähintaa mainoksettomista palveluista. Lisäksi kuluttajat haluavat tehdä päätök-

siä, jotka perustuvat vertaisjoukoilta saatuun tietoon. Myös vaikuttajat voidaan nähdä ver-

taisjoukkona, sillä heihin voidaan usein jollain tasolla samaistua. (Szikszai-Németh, 2020.) 

Tämä tutkimus vahvistaa ajatusta perinteisen mainonnan toimivuuden heikkenemisestä ja 

WOM:n sekä verkostoissa tapahtuvan vaikuttajamarkkinoinnin tehon kasvusta.  

Myös Kliestikovan ja Kovacovan (2020, 5) näkemys asiakaslähtöisen ajattelutavan syvenemi-

sestä ja siihen liittyvästä yhteisölähestymistavasta tukevat verkostojen merkityksen kasvua. 

Tämän näkemyksen mukaan brändiarvo luodaan yhteisöissä niin, että brändi toimii avainteki-

jänä kuluttajien välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kuten brändinrakennukseen liitty-

vässä teoriaosuudessa mainittiin, yhteisölähestymistavasta on tullut ennakkoedellytys brän-

diarvon rakentamiselle ja hallitsemiselle etenkin monissa tapauksissa sen jälkeen, kun Inter-

net on muuttanut perusteellisesti markkinoita. 

8 Kuusamon Juusto Oy:n brändipääoman johtaminen 

Tässä opinnäytetyössä kohdeorganisaationa toimii Kuusamon Juusto Oy. Itse juustolan tarina 

on pitkä, sillä juustoa on valmistettu Kuusamossa jo 60 vuoden ajan. Kuusamon Juuston taival 

itsenäisenä yrityksenä ja brändinä on saanut alkunsa kuitenkin vasta vuonna 2012 Arla Foodsin 

lopetettua kovien juustojen valmistuksen Suomessa ja Kuusamossa. Paikalliset maidonjalosta-

jat halusivat turvata juustonvalmistuksen säilymisen sekä sitä kautta maidontuotannon jatku-

misen Kuusamossa, mikä johti siihen, että Kuusamon Osuusmeijeri lunasti juustomeijerin it-

selleen. Tällä päätöksellä vahvistettiin myös koko seutukunnan elinvoimaisuutta. Matka itse-

näisenä juustolana ei ole kuitenkaan ollut mutkaton. Vuonna 2016 yritys hakeutui yrityssanee-

raukseen, mutta käänne kriisistä kasvuun on sen jälkeen ollut nopeaa. Yritys työllistää tällä 

hetkellä noin 80 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 24 miljoonaa euroa liike-

voiton ollessa 820 000 euroa. (Kuusamon Juusto, 2020.) 

Suomalaisten juuston kulutus kasvoi merkittävästi 2010-luvulla ja se on nestemäisen maidon 

jälkeen käytetyin maitotuote Suomessa. (Yle.fi, 2019.) Vuonna 2019 juustoa kulutettiin 25 ki-

loa henkilöä kohden. (Luke.fi, 2019.) Silti suomalaisten kuluttamista juustoista vain noin puo-

let ovat kotimaisia. (Maitomarkkinakatsaus, 2020.) Ala on erittäin kilpailtu ja Suomen 
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markkinoilla Kuusamon Juustolla vastassa ovat maitoalan jättien, Valion ja Arlan, lisäksi 

useita Private Label -tuotteita sekä liuta muita toimijoita. Jopa kymmenien metrien pituisilla 

juustohyllyillä onkin siis pystyttävä erottautumaan ja siksi Kuusamon Juusto on halunnut pa-

nostaa brändityöhön.  

Kuusamon Juuston kattobrändin tunnettuus vuonna 2020 on 79% (TNS-Atlas, 2020). Kuitenkin 

syyskuussa 2020 tutkimustalo Kuulas Helsingin Kuusamon Juustolle toteuttamassa bränditutki-

muksessa (N 500) yksittäisten Kuusamon Juuston tuotteiden tunnettuus oli huomattavasti pie-

nempi, keskimäärin 20% (Bränditutkimus 2020). Kuusamon Juuston brändin arvostus on korke-

alla tasolla Suomessa, sillä brändi sijoittui Taloustutkimuksen ja Markkinointi & Mainonta -leh-

den kesällä 2020 toteuttamassa tutkimuksessa sijalle 126, mikä tarkoitti 20 sijoituksen nousua 

edellisvuodesta. (Brändien arvostus -tutkimus 2020.) Kokonaisuudessaan vuoden 2020 Brän-

dien arvostus -tutkimuksessa pienemmät brändit kokivat merkittäviä nousuja suurempiin 

brändeihin verrattuna, mikä on selkeä signaali Covid-19 -pandemian aiheuttamasta asentei-

den kallistumisesta pienempiä, lokaaleja brändejä suosivaksi.  

Kuusamon Juuston käyttäjissä korostuvat yli 40-vuotiaat, 1-2 hengen taloudet, naiset, parem-

pituloiset sekä pienemmät kaupungit. Erityisesti Kuusamon Juuston tuotteiden maku ja laatu 

puhuttelevat kuluttajia ja myös NPS-mittarin suositusluvut ovat juustokategorian korkeimpia. 

Viidentoista juustobrändin listauksessa Kuusamon Juuston viidestä tuotteesta neljä ylsi NPS-

luvuiltaan viiden parhaan joukkoon. Kuusamon Juuston tuotteiden makuprofiilit ovat siis pää-

osin kohdallaan, mutta tuotteiden tunnettuus erottaa ne kärkibrändeistä, kuten Valion Olter-

mannista, Emmentalista ja Polarista. Tunnettuudessa nähdään taas korrelaatioita käytön 

kanssa, joten tämä ehdottomasti Kuusamon Juuston yksi tärkeimmistä kehityskohdista. Vaikka 

Kuusamon Juusto mielletään hyvin kotimaiseksi brändiksi, ei sekään pelkästään riitä ajamaan 

käyttöä. Tarvitaan syvempää paalutusta alkuperään ja Kuusamon Juuston kohdalla se on luon-

nollisesti suomalaisten hyvin tuntema Kuusamo. Tutkimuksen vastaajilla on Kuusamon Juus-

tosta hyvin samantyyppisiä brändimielleyhtymiä kuin itse alueesta voidaan kuluttajilla olettaa 

olevan, kuten kotimaisuus, laatu, luonto ja pohjoinen. Kolmasosa vastaajista mieltää Kuusa-

mon Juuston myös erottuvaksi toimijaksi ja juustobrändiksi suhteessa muuhun markkinaan, 

mikä antaa hyvän pohjan tulevaisuuden markkinan kehitykselle. (Bränditutkimus 2020.) 

Suomalaisille juuston hinnalla on suuri merkitys, mutta siitä huolimatta laadusta ja sopivuu-

desta käyttötarkoitukseen ei olla valmiita tekemään kompromisseja. Suomi onkin monin ta-

voin perhe- ja arkijuustojen maa ja näissä kategorioissa loistavat etenkin Valio- sekä Private 

Label -tuotteet. Esimerkiksi useilla Valion tuotebrändeillä käyttöaste on korkea, huolimatta 

niiden korkeammasta hintapisteestä. Hintakilpailussa Kuusamon Juustolla on vastassaan myös 

useita edullisia Private Label -tuotebrändejä, kuten S-ryhmän Kotimaista-brändi. Kuusamon 

Juuston yksittäisten tuotteiden haasteeksi nousevatkin korkea hintamielikuva, heikko saata-

vuus omasta kaupasta sekä tuntemattomuus. Kuusamon Juuston voi olla tutkimusten 
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perusteella haastava rakentaa yksittäisistä tuotebrändeistään kilpailukykyisiä, mutta sen si-

jaan sen kattobrändi omaa laatubrändin ainekset ja mahdollistaa tätä kautta esimerkiksi hin-

tapreemion. (Bränditutkimus 2020.) 

Bränditutkimuksessa Kuusamon Juustolle luotiin SWOT-analyysi, jossa brändin nykytilanne on 

esitetty vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien sekä uhkien kautta tarkasteltuna:  

 

Kuvio 8: Kuusamon Juuston SWOT-analyysi (Bränditutkimus 2020.) 

Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu, kuinka brändipääomamallin jokaista avainulottuvuutta voi-

daan Kuusamon Juuston organisaatiossa vahvistaa, jotta Kuusamon Juuston brändi voi saavut-

taa kilpailuetua suhteessa muihin. Alalukujen lopussa jokaiselle avainulottuvuudelle on luotu 

vielä konkreettiset keino- ja mittaristoehdotukset. Keinoehdotukset perustuvat Delfoi-panee-

lin avulla luotuun kuvaan tulevaisuuden toimintaympäristöstä, jonka tukena on käytetty myös 

brändipääomaan liittyvää teoriaosuutta sekä mahdollisimman tuoreita ja relevantteja tutki-

muksia esille nousseista teemoista. Mittaristoehdotukset perustuvat Kuusamon Juuston jo saa-

tavilla olevaan dataan. Tässä kehitystehtävässä ne on haluttu jäsentää niin, että niiden avulla 

voidaan suunnitelmallisesti johtaa brändipääoman avainulottuvuuksia. Suuressa roolissa on 

etenkin Kuusamon Juuston oma bränditutkimus, jossa saatavilla on useita eri mittareita. Li-

säksi mittaristoehdotukset perustuvat muuhun Kuusamon Juuston saatavilla olevaan dataan, 

kuten verkkosivuihin, sosiaaliseen mediaan, Googleen sekä Brändien arvostus -tutkimukseen.  

8.1 Tunnettuuden kasvattaminen vuonna 2025 

Bränditunnettuudella viitataan brändin läsnäoloon kuluttajan mielessä. Siinä yhdistyvät brän-

din tunnistaminen, brändin mieleen palauttaminen, top-of-mind tietoisuus (TOM), brändido-

minanssi, mielipide brändistä sekä brändin tuntemus. (Aaker 1996, 10.) Kuusamon Juuston 
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tuotteiden TOM vuonna 2020 on 1%, spontaani tunnettuus 3% sekä autettu tunnettuus 37% 

(Bränditutkimus 2020). Kuten aikaisemmin mainittiin, Kuusamon Juuston kattobrändin tunnet-

tuus on huomattavasti korkeampi kuin itse tuotteiden, mutta on otettava huomioon, että 

myös tutkiva taho on näiden mittaamisessa ollut eri. On kuitenkin selvää, että Kuusamon 

Juuston on pyrittävä parantamaan myös tuotteidensa tunnettuutta, mikä on mahdollista yh-

distää myös brändityöhön. 

Kuten Delfoi-paneelista voitiin huomata, voidaan tunnettuuden kasvattamisen olettaa olevan 

äärimmäisen tärkeää myös vuonna 2025, kun kilpailu brändien kesken kiristyy. Tunnettuuden 

kasvattamisen kannalta oleellisena pidetyt massamediat, kuten TV, pysyvät panelistien mu-

kaan tärkeinä markkinoinnin kanavina myös vuonna 2025, vaikkakin niiden asema oli joidenkin 

panelistien mukaan menettämässä tehoaan. Myös Keller ja Swaminathan (2020, 221) ovat sa-

maa mieltä sen suhteen, että massamediat ja erityisesti TV-mainonta eivät tule menettämään 

merkitystään, mutta ne keskittyvät tulevaisuudessa yhä enemmän live-ohjelmien ympärille. 

Szikszai-Némethin mukaan perinteinen mainonta yleisesti on kuitenkin menettämässä tehoaan 

sen runsauden vuoksi ja tästä viestii esimerkiksi trendi, jossa kuluttajat ovat valmiita maksa-

maan mainosten poistamisesta käyttämistään palveluista. (Szikszai-Németh, 2020.)  

Panelistit pitävät myös monikanavaisuutta tärkeänä keinona tunnettuuden saavuttamiseksi ja 

vuonna 2025 sitä tulee hankkia yhä enenevissä määrin myös verkostoissa ja digitaalisissa me-

dioissa massamedioiden lisäksi. Tunnettuuden kasvattaminen vaatii panelistien mukaan myös 

yhä pirstaleisemman mediakentän ja kohderyhmien hallintaa, joihin on osattava luoda uskot-

tavaa, samaistuttavaa ja aitoa markkinointiviestintää. Delfoi-paneelissa nostettiin esiin myös 

tunnettuuden rakentaminen sosiaalisen median kautta. Tähän liittyen ansaittu näkyvyys, vai-

kuttajamarkkinointi sekä mediasuhteet kasvattavat myös todennäköisesti merkitystään 

vuonna 2025, sillä ne ovat oiva tapa saada ihmiset puhumaan. Tähän uskoo myös Szikszai-

Németh (2020), jonka mukaan brändin tunnettuuden kasvattamisessa voidaan joissakin ta-

pauksissa jopa täysin luottaa sosiaalisen median voimaan. Aitous, samaistuttavuus sekä uskot-

tavuus tunnettuuden rakentamisessa sosiaalisessa mediassa vaatii kuitenkin tarkkaan harkit-

tuja kokonaisuuksia. Esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnissa brändilähettiläs-tyyppiset kokonai-

suudet ovat olleet jo hetken nousussa ja tämän voidaan olettaa perustuvan juurikin autentti-

suuden takaamiseen, joka syntyy silloin, kun brändin ja vaikuttajan välillä vallitsee aito yh-

teys monella tasolla.  

Kuten aikaisemmin tässä työssä on mainittu, bränditunnettuutta kasvatetaan lisäämällä tois-

tuvaa altistumista brändin näkyvyydelle. (Keller 2008, 55.) Sen sijaan, että valitaan markki-

nointikanava pelkästään sen tavoittavuuden mukaan ja tuudittaudutaan siihen, että massame-

diat ovat jo kymmeniä vuosia auttaneet kasvattamaan myyntiä, ehkä jatkossa on pohdittava 

tarkemmin, minkä markkinointikanavan avulla tavoitetaan isoin massa brändille aidosti tär-

keitä kuluttajia ja kohderyhmiä. Koska digitaaliset kanavat ovat jo kaikkialla ja ne auttavat 
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kohdentamaan mainontaa yhä tarkemmin potentiaalisille kohderyhmille juuri heille sopivalla 

viestillä, on mahdollista, että massamediat aidosti ovat menettämässä paikkansa tunnettuu-

den kasvattamisen ykköskanavana. Massamedioiden eli esimerkiksi TV:n ja radion ongelmana 

on nimittäin se, että siellä voidaan viedä eteenpäin vain yhtä viestiä kerrallaan ja, kuten Del-

foi-paneelista ja asiantuntijahaastatteluista voitiin huomata, tulevaisuudessa mainonnan tu-

lee pystyä puhuttelemaan kohderyhmäänsä ja sen tulee olla mahdollisimman vuorovaikut-

teista. TV ja radio eivät tarjoa vuorovaikutuksen mahdollisuutta toisin kuin esimerkiksi sosiaa-

linen media ja muut digitaaliset kanavat. Kuusamon Juuston onkin siis hyvä seurata tilanteen 

kehittymistä ja luottaa myös esimerkiksi sosiaalisen median mainontaan sekä vaikuttajamark-

kinointiin tunnettuuden kasvattajana. Myös perinteisen massamediamainonnan sijaan kannat-

taa pohtia ohjelmayhteistyötä live-lähetyksissä sekä tuotesijoittelun muodossa. Näin voidaan 

taata paremmin se, että juuri haluttu kohderyhmä näkee brändin tuotteen tai mainoksen.  

Taulukko 3: Tunnettuuden kasvattamisen keinot ja mittarit 

Keinot Mittarit 

- Massamedioiden live-lähetykset ja 

niihin liittyvä mainonta sekä tuotesi-

joittelu 

- Entistä kohdennetumpi digitaalinen 

markkinointi kohderyhmälle relevan-

tilla sisällöllä 

- PR ja ansaittu näkyvyys 

- Brändilähettiläs-tyyppinen vaikutta-

jamarkkinointi 

- Hakukonenäkyvyyden lisääminen 

 

- Brändin tunnettuus: Top of mind, 

spontaani tunnettuus, autettu tun-

nettuus 

- Sosiaalinen media: kattavuus ja 

näyttökerrat 

- Verkkosivut: kävijämäärät 

- Google: hakumäärät 

 

8.2 Koetun laadun vahvistaminen vuonna 2025 

Koettu laatu vaikuttaa suoraan ostopäätökseen ja brändiuskollisuuteen etenkin silloin kun ku-

luttaja ei ole motivoitunut arvioimaan yksityiskohtaisesti tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. 

Se voi myös parhaimmillaan luoda mahdollisuuden hintapreemiolle, joka taas voi parantaa 

tuotteen myyntikatetta. Korkean laadun luominen vaatii asiakasryhmien tarkkaa ymmärrystä 

eli sitä, mitä laatu kullekin segmentille tarkoittaa. (Aaker 1996, 20.) Laatuun viittaavat attri-

buutit vaihtelevat kategorioittain, mutta tutkijat ovat identifioineet seuraavat ominaisuudet 

tärkeäksi laatumielikuvan luomisessa: pääraaka-aine ja lisäominaisuudet, tuotteen luotetta-

vuus, kestävyys, huollettavuus sekä tyyli ja design. (Kotler ym. 2012.) 
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Delfoi-paneelissa esiintynyt polarisaation kasvu heijastui panelistien keskusteluissa myös tuot-

teiden laadun arvostamisen tasolle. Onkin mahdollista, että vuonna 2025 nähdään selkeämpää 

jakautumista laadukkaiden ja niin kutsuttujen ”bulkkituotteiden” välillä. Tätä näkemystä tu-

kee myös Sitran megatrendeissään luokittelema väestön polarisaation jatkuminen. (Sitra 

2020.) Kun esimerkiksi tuloerot kasvavat on loogista, että se peilautuu myös ostokäyttäytymi-

seen. Tämä voi johtaa koetun laadun käsityksen selkeämpään jakautumiseen, jossa hinnalla 

kilpailevat Private Label -tuotteet tulevat mahdollisesti olemaan yhä useammalle riittävän 

laadukkaita, kun tuotteiden kautta ei ole suurempaa tarvetta ilmaista omaa arvomaail-

maansa. Aaker (1996, 20) kuitenkin väittää, että pelkän funktionaalisesti laadukkaan tuotteen 

tai palvelun tuottaminen ei itsessään riitä, vaan sille täytyy pystyä luomaan vielä käsityksiä 

ihmisten mielissä. Brändituotteiden luomat syvemmät brändimielikuvat tulevatkin siis ole-

maan ehdoton kilpailuvaltti Private Label -tuotteita vastaan, joiden brändimielikuvat rajoittu-

vat usein hyvin yleisiin seikkoihin, kuten kotimaisuuteen. 

Mielipiteet verkostoissa tapahtuvasta vaikuttamisesta jakoi Delfoi-panelistien mielipiteitä. 

Kuitenkin koetun laadun kannalta Word of Mouth eli WOM nousee todennäköisesti verkostojen 

kasvaessa yhä suurempaan arvoon vuonna 2025. Tutkimus toisensa jälkeen on nimittäin osoit-

tanut, että luotetuin tuotetiedon lähde ovat ystävät sekä perhe (Keller ja Swaminathan 2020, 

236). Verkostoissa tapahtuvalla suosittelulla on myös kääntöpuolensa, sillä negatiivisilla brän-

dikokemuksilla on myös riski levitä hallitsemattomasti etenkin sosiaalisessa mediassa (Kar-

mali, 2020). Siksi koetun laadun mielikuvaa on tärkeä pyrkiä ylläpitämään aktiivisesti verkos-

toissa. Vaikka panelistien keskuudessa mielipiteet vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuudesta ja-

kautuivat selkeästi, Keller ja Swaminathan (2020, 236) näkevät vaikuttajamarkkinoinnin mer-

kityksen WOM:n luomisessa tärkeänä. Heidän mukaansa vaikuttajamarkkinoinnin vaikutus ku-

luttajien päätöksentekoon on kasvussa, mikä viittaa siihen, että vaikuttajamarkkinoinnilla on 

todennäköisesti oma roolinsa koetun laadun vahvistamisessa myös vuonna 2025. WOM-ilmiöön 

liittyy myös Googlen hakukone, josta kuluttajat hakevat usein tuotekategoriaan liittyvää ko-

kemusperusteista tietoa ennen päätöksentekoa. Tietoa tuotteista haetaan myös esimerkiksi 

keskustelupalstoilta ja tuotearvosteluista. (Szikszai-Németh 2020.) 

Kuten aikaisemmin opinnäytetyössä koettu laatu Aakerin (1996, 20) mukaan määriteltiin, täy-

tyy koetulla laadulla olla myös aitoa substanssia. Näitä ovat konkreettisten tuoteominaisuuk-

sien, kuten ainesosien, tuotteen luotettavuuden sekä pakkausdesignin lisäksi esimerkiksi asia-

kaspalvelun laatu. Aito substanssi täytyy pystyä lunastamaan myös brändimielikuvien kautta, 

mikä tarkoittaa, että markkinointiviestinnällä täytyy olla aitoa pohjaa organisaatiotasolla esi-

merkiksi tuote- ja arvolupausten muodossa. (Keller ja Swaminathan 2020, 186.) Onkin siis 

muistettava tarkastella laatua kokonaisvaltaisesti, ei vain tuotelaadun näkökulmasta. Tärkeää 

on myös ymmärtää, mitä laatu tarkoittaa brändin eri kohderyhmille.  
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Delfoi-paneelissa erittäin todennäköisenä ja toivottavana pidetty kokonaisvaltaisen vastuulli-

suuden merkityksen kasvu on tärkeässä roolissa myös koetun laadun kannalta. Ruotsissa toteu-

tetun tutkimuksen mukaan alueellisuus, kestävän kehityksen mukaiset tuotantometodit sekä 

luomutuotanto ovat ruotsalaisten kuluttajien mielestä tärkeimpiä parametrejä luokittelemaan 

ruoan korkeaa laatua sekä luomaan ostopäätöksiä. (Bosona & Gebresenbet 2018.) van Doom, 

Verhoef ja Risselada (2020) ovat kuitenkin todenneet tuoreessa tutkimuksessaan tuotteissa 

esitettyjen vastuullisuusmerkkien vaikuttavan toisinaan jopa negatiivisesti tuotteen koettuun 

laatuun. He ovat siitä huolimatta myös osoittaneet, että brändin yhteiskuntavastuullisuus 

(Corporate Social Responsibility eli CSR) vähentää tätä negatiivista päävaikutusta. Heidän tut-

kimuksensa ehdottaakin, että kun yritys tuo markkinoille uuden vastuullisuusmerkityn tuot-

teen, sillä tulisi olla taustallaan myös vahva yhteiskuntavastuullisuus (CSR), jotta se voi voit-

taa negatiiviset johtopäätökset laadusta. (van Doom, Verhoef & Risselada 2020.) Tämä tukee 

aidon substanssin tarvetta koetun laadun taustalla myös silloin, kun kyseessä ovat vastuulli-

suuteen liittyvät teemat. Myös Delfoi-paneelissa tuotiin esiin tarve konkreettisille vastuulli-

suusteoille isojen puheiden sijasta. Kuusamon Juusto ei tutkimuksen mukaan ole kuluttajien 

mielestä erityisen vastuullinen, joten vahvistamalla kokonaisvaltaisesti vastuullisuusmieliku-

vaa, voidaan mahdollisesti vaikuttaa myös koetun laadun vahvistumiseen. 

Kuusamon Juusto mielletään bränditutkimuksen mukaan laadukkaaksi ja maukkaaksi brän-

diksi. Maukkuuden nähtiin bränditutkimuksessa korreloivan positiivisesti käytön kanssa, mikä 

kertoo sen olevan tärkeä kriteeri myös koetulle laadulle. Brändin tuotteiden NPS- eli suositte-

luluvut ovat vertailujoukossa erittäin hyvin sijoittuneita. Kuitenkaan hintapreemiota ei ole 

pelkästään näillä koetun laadun ominaisuuksilla pystytty perustelemaan, sillä tuotteita pide-

tään kalliina eli korkeaa hintaa ei kuluttajien keskuudessa todennäköisesti pidetä täysin pe-

rusteltuna.  

Voimakas keskittyminen laatuun hinnan määräävänä tekijänä voidaan kuitenkin kyseenalais-

taa, koska empiirinen tutkimus on osoittanut, että pelkkä laatu voi selittää vain viidesosan 

hinnasta, jonka kuluttajat ovat valmiita maksamaan erilaisista pakatuista elintarvikkeista. Tä-

män perusteella muita kuin laatuominaisuuksia voidaan siis pitää tärkeämpinä hintapreemion 

syntymisessä. Esimerkiksi vahvempi keskittyminen brändiin, ei pelkästään tuotteiden laatuun 

ja hintaan, voi antaa paremman käsityksen siitä, miksi kuluttajat ovat valmiita maksamaan 

enemmän tietyistä tuotteista. Jos kuluttaja kokee tuotteen ylihinnoitelluksi, silloin hinta on 

korkeampi kuin arvo, jonka kuluttajat kokevat rahoilleen saavan. Tässä tilanteessa vaihtoeh-

tona on joko laskea hintaa tai vahvistaa brändin suorituskykyä brändipääoman avainulottu-

vuuksissa. (Anselmsson, Johansson & Persson 2007.) Siksi Kuusamon Juuston onkin pyrittävä 

vaikuttamaan koettuun laatuun entistä vahvemmin myös muiden brändimielikuvien kautta. 

Silti on pidettävä mielessä myös se, että aidon substanssin luominen brändin tuotteille on 

erittäin tärkeää. Kuusamon Juuston tuotteiden täytyy jatkossakin pystyä lunastamaan lupaus 

laadusta ja hyvästä mausta. Organisaation on myös aktiivisesti pyrittävä laskemaan 
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reklamaatioiden määrää parantamalla tuotteiden tasalaatuisuutta sekä pitämään asiakaspal-

velun taso korkeana, sillä se nähdään myös tärkeänä osana tuotteiden koettua laatua.  

 

Taulukko 4: Koetun laadun vahvistamisen keinot ja mittarit 

Keinot Mittarit 

- Konkreettisen laadun parantaminen 

- Positiivisen WOM:n lisääminen  

- Pakkausten ulkonäkö sekä materiaa-

lit 

- Hinnoittelu 

- Aidon substanssin luominen markki-

nointiviestinnällisille toimenpiteille 

- Laadukas asiakaspalvelu ja sidosryh-

mäviestintä 

 

- Brändien arvostus -tutkimuksen si-

joitus 

- Harkinnan lisääminen 

- Kuluttajien preferenssi 

- NPS-luvut 

- Reklamaatioiden ja palautteiden 

määrä 

- Laatu- ja makumielikuvat bränditut-

kimuksessa 

- Muut brändimielikuvat 

 

 

8.3 Brändimielikuvien hallinta vuonna 2025 

Brändimielikuvat luovat arvoa organisaatiolle auttamalla kuluttajaa prosessoimaan sekä pa-

lauttamaan mieleensä tietoa brändistä, erilaistamaan ja positioimaan tuotteita, antamalla 

kuluttajille syyn ostaa, luomalla positiivisia asenteita ja tunteita sekä toimimalla perustana 

brändilaajennuksille. (Aaker 1991, 111.) Brändi-imago taas on näiden mielikuvien joukko. (Aa-

ker 1991, 109.) Positiivinen brändi-imago syntyy, kun kuluttajien mielissä onnistutaan luo-

maan vahvoja, suosivia ja ainutlaatuisia assosiaatioita brändiä kohtaan. Brändi-imagoon voi 

vaikuttaa markkinointitoimenpiteiden lisäksi monella muulla tavalla. Esimerkiksi suorat oma-

kohtaiset kokemukset, muilta kuultu puhe brändistä (word of mouth) sekä kuluttajaraportit 

voivat vaikuttaa brändi-imagoon. (Keller 2008, 58.) 

Kuten on jo todettu, brändimielikuvien syventämisellä tulee jatkossa olemaan kriittinen rooli 

brändityössä. Myös Ilicic ja Webster (2015) näkevät brändiin liitettävillä syvemmillä mieliku-

villa tärkeän roolin. Heidän mukaansa kuluttajat johtavat tuote- ja brändielementeistä itsel-

leen henkilökohtaisesti relevantteja merkityksiä ja käyttävät tätä tietoa hyväkseen tehdes-

sään vaihtoehtojen välisiä päätöksiä. (Ilicic ja Webster 2015.) Brändien täytyy siis pystyä 
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luomaan kuluttajille syvempiä merkityksiä, koska Private Labelit tarjoavat jo laatua hyvään 

hintaan. 

On myös ymmärrettävä, että yksi ja sama viesti ei vuonna 2025 mene läpi kaikille, vaan mark-

kinointiviestintää tulee kohdentaa useammalle pienemmälle kohderyhmälle massamedioiden 

kuitenkin ollessa edelleen tärkeässä roolissa. Tybout ja Calkins (2019) näkevät kuluttajien 

päivittäin useissa eri kanavissa kohtaaman tiedon määrän haasteena. Siksi brändin rakennuk-

sessa näitä informaatiokanavia tulee osata käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, lo-

puttomasti saatavilla olevaan dataan pohjaten ja tähän markkinoinnin kohdentaminen antaa 

avaimet. On kuitenkin muistettava, että itse viestillä on kohdennetussa markkinoinnissa ää-

rimmäisen suuri rooli. Sen tulee olla luova ja sen täytyy sitouttaa ihmisiä antamalla heille syy 

välittää sekä pyrkiä saamaan heidät olemaan vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Täytyy siis 

osata löytää, luoda ja kertoa sitouttavia ja houkuttelevia tarinoita. (Tybout & Calkins, 2019.) 

Myös brändien omien viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median ja nettisivujen merkitys ko-

rostuu vuonna 2025. Näissä kanavissa hankitut orgaaniset kohtaamiset ja sitoutumiset tulevat 

yhä tärkeämmiksi brändeille ja niissä voidaan pyrkiä hallitsemaan ja tarkkailemaan brändiin 

liittyvää WOM:ia. Lisäksi näissä kanavissa kuluttajista saadun datan merkitys todennäköisesti 

kasvaa kuluttajatietoon liittyvän tietosuojan tiukentuessa seuraavan viiden vuoden aikana. 

Delfoi-paneelin tulosten perusteella voidaan päätellä, että brändimielikuvia ei luoda enää 

vuonna 2025 pelkästään sanoilla, vaan taustalle vaaditaan yhä enemmän aitoja tekoja, yhteis-

kunnallisia kannanottoja sekä missioita. Kotimaisuus, läpinäkyvä toimitusketju sekä kokonais-

valtainen vastuullisuus nousivat esiin tärkeinä ominaisuuksina myös panelistien keskuudessa. 

Myös Ilicic ja Webster (2015) näkevät brändimielleyhtymiä koskevassa tutkimuksessaan brän-

din aitouden olevan tutkimuksensa keskeisin löydös. Heidän mukaansa kattobrändin aitous luo 

turvallisuuden tunteen sekä auttaa syventämään kuluttajien suhdetta brändiin.  

Kuten aiempana kerrottiin, bränditutkimuksen mukaan Kuusamon Juuston brändi vaatii sy-

vempää paalutusta alkuperäänsä eli Kuusamoon, sillä pelkällä kotimaisuudella on vaikea erot-

tua. Kuusamon Juustoon liitetään kuluttajien keskuudessa myös seuraavanlaisia brändimieli-

kuvia: kotimaisuus, laatu, luonto ja pohjoinen. Näistä luonto ja pohjoinen ovat Kuusamon 

Juuston brändin keino erottautua. Näitä mielikuvia syventämällä voidaan luoda pesäeroa mui-

hin kotimaisiin juustobrändeihin, kuten markkinajohtaja Valioon. Myös Kellerin (2008) ja Aa-

kerin (1991), mukaan brändimielikuvien yksi tärkeimmistä tehtävistä on erilaistaa brändi 

muista.  

Keller (2008, 58) määrittelee brändille suotuisiksi mielikuviksi sellaiset assosiaatiot, jotka 

ovat houkuttelevia eli relevantteja, erottuvia ja uskottavia kuluttajien perspektiivistä. Nämä 

suotuisat mielikuvat on välityttävä tuotteista ja palveluista ja niitä tulee tuoda esiin kulutta-

jille markkinointiohjelman avulla. (Keller 2008, 58) Luonnon ollessa niin merkittävä osa 
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Kuusamoa ja kuusamolaisuutta, on Kuusamon Juustolla jo valmiiksi uskottavuutta toimia esi-

merkiksi luonnon hyvinvoinnin puolestapuhujana. Tämän pohjalle organisaatio voisi luoda 

oman vastuullisuusohjelmansa, jossa puheet muuttuvat konkreettisiksi teoiksi. Myös pohjoisen 

elämäntapa voi toimia hyvänä mielikuvien syventäjänä ja tätä voidaan taas tuoda esiin poh-

joisen ihmisten kautta, kuvaamalla esimerkiksi kuusamolaista elämää. Kuusamolla ja kuusa-

molaisella yhteisöllä on myös jatkossa oltava rooli organisaation vastuullisuustyössä, kun 

markkinointiviestintä painottuu yhä enemmän kuusamolaisen teeman ympärille. Aitous tähän 

tekemiseen tulee sisältäpäin ja siksi omaa yhteisöä ei sovi unohtaa.  

Taulukko 5: Brändimielikuvien hallinnan keinot ja mittarit 

Keinot Mittarit 

- Vastuullisuusteot ja niistä avoimesti 

viestiminen 

- Läpinäkyvä tuotantoketju 

- Brändille itselleen sekä kohderyh-

mille relevantti monipuolinen sisältö 

- Kannanotot organisaatiolle relevant-

teihin yhteiskunnallisiin teemoihin 

- Verkostoihin vaikuttaminen omien 

kanavien kautta 

- Markkinointiviestinnälliset toimenpi-

teet 

- Pakkaukset 

- Hinta 

 

- Yleisarvosana 

- Bränditutkimuksessa Kuusamon 

Juustoon yhdistetyt mielikuvat 

- Mielikuvien korrelaatio käytön suh-

teen 

- Hintamielikuva 

- Brändien arvostus -tutkimuksen si-

joitus 

 

 

 

8.4 Brändiuskollisuuden syventäminen ja leventäminen vuonna 2025 

Brändiuskollisuus on brändin arvonluonnin yksi olennaisimpia tekijöitä. Sen ajatuksena on sekä 

laajentaa jokaista uskollisuusperusteista segmenttiä että syventää näiden segmenttien brän-

diuskollisuutta. (Aaker 1991, 19.) Private Labeleiden kasvu ja laadukkuus kiristävät kilpailu-

asetelemaa, joten brändien uskollisten kuluttajien merkitys kasvaa entisestään. Brändiuskolli-

suutta voidaan luoda sitouttavalla markkinointiviestinnällä, lupausten lunastamisella sekä tar-

joamalla brändin kautta merkityksellisyyttä kuluttajille. Tietysti taustalla täytyy olla myös ku-

luttajalle relevanttia koetun laadun substanssia. 

Delfoi-paneelissa esiin noussut vuorovaikutuksen merkityksen korostuminen tulee mahdolli-

sesti olemaan tärkeä osa brändiuskollisuuden syventämistä. Kuluttajan ja brändin väliset 
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kosketuspisteet ovat lisääntyneet etenkin digitaalisissa kanavissa ja siellä vuorovaikutteinen 

ja aktiivinen keskustelu sekä kuluttajien tarpeisiin nopeasti reagoiminen ovat erinomaisia ta-

poja syventää brändiuskollisuutta. Naščáková, Daneshjo & Pajerská (2019) näkevät kuluttajan 

ja brändin välisen suhteen syvenneen viime vuosina. Myös he näkevät, että organisaatiolle on 

tärkeämpää kuin koskaan tulla nähdyksi helposti lähestyttävänä, johdonmukaisena sekä saa-

vutettavana kuluttajilleen. 

Myös Karmalin (2020) mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa piilee organisaatioille korvaama-

ton mahdollisuus rakentaa asiakasuskollisuutta sekä vahvistaa brändi-imagoa olemalla respon-

siivinen sekä aidosti läsnä kuluttajilleen. Myös Keller ja Swaminathan (2020, 126) nostavat 

esiin etenkin digitaalisten alustojen sekä niiden mahdollistamien kuluttajayhteisöjen potenti-

aalin toimia brändiresonanssin luojana. Viime vuosien aikana yhä useampi brändi on nojannut 

kuluttajasuhdeverkostoihin luoden niiden avulla positiivisia tuloksia esimerkiksi uusien kulut-

tajien houkuttelemisessa sekä kuluttajan ja brändin välisen suhteen syventämisessä. Uusien 

kuluttajien houkuttelu suosittelun kautta on todettu olevan tehokkaampaa, sillä on todettu, 

että kuluttajat ovat avoimempia tiedolle ja käyttäytymiselle, kun se on toisilta kuluttajilta 

lähtöisin. (Keller ja Swaminathan 2020, 126.) 

Kuusamon Juustolla on jo nyt erittäin vuorovaikutteiset sosiaalisen median kanavat. Seuraa-

jien kommentteihin ja viesteihin vastataan aina nopeasti, tai niihin reagoidaan vähintään tyk-

käämällä. Kuluttajapalautteisiin reagoidaan yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

Vuonna 2025 vuorovaikutuksen tulee olla kuitenkin entistä tiiviimpää. Vuorovaikutteisuus voisi 

Kuusamon Juustolla leventyä myös esimerkiksi kuluttajien osallistamisessa tuotekehitykseen, 

vastuullisuusprojekteihin sekä sosiaalisen median sisältöjen luomiseen. Kun kuluttajille saa-

daan luotua tunne, että heidän mielipiteillään on merkitystä ja heillä on aidosti mahdollisuus 

vaikuttaa pitämänsä brändin toimintaan, saadaan brändiuskollisuus vietyä seuraavalle tasolle.  

Lisäksi tulisi pyrkiä luomaan uskollisten kuluttajien keskuuteen enemmän yhteisöllisyyden 

tunnelmaa. Kun brändin arvot, brändimielikuvat sekä erilaistuminen nousevat tärkeään rooliin 

kilpailussa Private Labeleita vastaan, kohtaavat kuluttajien keskinäisetkin arvomaailmat hyvin 

todennäköisesti toistensa kanssa, mikä mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen. 

Emotionaalisen siteen luominen kuluttajien ja brändin välille mahdollistaa myös brändiuskolli-

suuden syvenemisen. Andrew ym. (2012) mukaan ihmisten välinen vuorovaikutus kuluttajien 

kanssa mahdollistaa brändin inhimillistämisen, joka on erittäin tärkeää virtuaalisessa ympäris-

tössä. Näin kuluttajat voivat liittää tietyn persoonallisuuden tai kasvot yritykseen, mikä taas 

voi helpottaa yhteyden muodostamista ja jopa auttaa heitä yhdistymään brändiin emotionaa-

lisella tasolla. (Andrew ym. 2012.) Luomalla markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä tämän 

mukaisesti, voidaan parantaa myös brändiuskollisuutta. Tässä luonnollisesti korostuvat myös 

brändimarkkinoinnin merkitys sekä eri kohderyhmien tarkka tuntemus.   
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Taulukko 6: Brändiuskollisuuden syventämisen ja leventämisen keinot sekä mittarit 

Keinot Mittarit 

- Emotionaalisen siteen vahvistaminen 

brändin ja kuluttajan välillä merki-

tyksellisten sisältöjen avulla 

- Oman brändiyhteisön luominen ja 

kasvattaminen etenkin sosiaalisessa 

mediassa 

- Vuorovaikutteinen, aktiivinen ja no-

peasti reagoiva keskustelu kulutta-

jien kanssa 

- Kuluttajien aktiivinen osallistaminen 

brändin toimintaan 

- Brändiuskollisen kohderyhmän syväl-

linen ymmärrys ja tavoittaminen 

- Brändiuskollisille luotu kohdennettu 

markkinointi 

 

 

- Top of Mind % 

- Osto ja Preferenssi 

- NPS 

- Sosiaalisen median sitoutuminen 

- Verkkosivustolla vietetty aika sekä 

sinne palaavien kävijöiden määrä 

 

 

 

9 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön perusteella voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan kuluttajatuo-

tebrändien kiristynyt kilpailuasetelma tekee brändipääoman johtamisesta yhä tärkeämpää tu-

levien vuosien aikana. Myös Covid-19 -pandemia on vauhdittanut jo aiemmin näköpiirissä ol-

leita muutoksia esimerkiksi digitalisaation sekä ostokäyttäytymisen suhteen. Organisaatioiden 

kokonaisvaltainen vastuullisuus, läpinäkyvyys, yhteiskunnan polarisoitumisen vaikutukset sekä 

verkostoissa toimivien yhteisöjen lisääntynyt valta ovat teemoja, jotka jokaisen brändin tulee 

huomioida toiminnassaan. Kuluttajatuotebrändit ja etenkin elintarvikkeet kohtaavat myös en-

tistä kovemman kilpailun laadukkaiden ja kotimaassa tuotettujen Private Label -tuotteiden 

kanssa, joka korostaa entisestään brändien merkitystä. Vastatakseen näihin teemoihin, kulut-

tajatuotebrändin brändipääoman johtamisessa on otettava huomioon etenkin aito substanssi 

tuotteen ja markkinoinnin taustalla, vuorovaikutteinen suhde kuluttajayhteisöjen kanssa, 

Word of Mouth, kokonaisvaltainen vastuullisuus läpi organisaation ja siihen liittyvät arvot, 
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missiot ja jopa brändiaktivismi sekä syvemmän merkityksellisyyden tarjoaminen oikeille koh-

deryhmille. Näiden rinnalla kulkevat myös konkreettisemmat seikat, kuten tuoteominaisuu-

det, pakkaus, hinnoittelu sekä saatavuus. Nämä ovat kokonaisuuksia, jotka brändipääoman 

neljän avainulottuvuuden läpi vietynä takaavat brändille hintapreemion ja sitä kautta brändin 

menestyksen. 

Brändipääoman johtaminen vuonna 2025 vaatii siis laajan markkinointi-mixin hyödyntämistä 

sekä vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Mikä on massamedioiden rooli ja voiko oi-

keille kohderyhmille kohdennettu relevantti markkinointi olla tulevaisuudessa esimerkiksi TV-

mainontaa tehokkaampaa? Brändipääomaa rakennetaan myös yhä enemmän ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä, mikä tuo uudenlaisia haasteita brändeille. Kuinka voidaan vaikuttaa kulut-

tajien Word of Mouthiin, jonka tiedetään olevan kuluttajien keskuudessa luotettavin tiedon-

lähde ja, joka jatkaa kasvuaan tulevien vuosien aikana? Tämän kokonaisuuden johtamisessa 

hyvänä ohjenuorana toimii David A. Aakerin brändipääomamallin neljä avainulottuvuutta: tun-

nettuus, koettu laatu, brändimielikuvat sekä brändiuskollisuus. Kaikessa brändiin liittyvässä 

toiminnassa onkin hyvä säännöllisesti varmistaa, että markkinointiohjelman toimet tukevat ja 

vahvistavat näitä neljää brändipääomamallin avainulottuvuutta. 

9.1 Tulosten luotettavuus ja arviointi  

Jokaisessa tulevaisuuteen luotaavassa projektissa tulee myös menetelmästä tai näkökulmasta 

riippumatta tavoitella uskottavuutta sekä vaikuttavuutta. Niihin vaikuttavat suurissa määrin 

luotujen skenaarioiden tieteellinen uskottavuus sekä loogisesti nykyhetkeä koskevasta ymmär-

ryksestä johdettu strategia. (Mannermaa 2004, 36.) Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole ol-

lut löytää absoluuttista totuutta tai testata teoriaa. Sen sijaan, tutkimuksen avulla on pyritty 

selvittämään, miltä mahdollisesti tulevaisuuden toimintakenttä näyttää vuonna 2025 kulutta-

jatuotebrändin brändipääoman johtamisen näkökulmasta ja millaisilla toimenpiteillä brän-

dipääomaa voitaisiin tässä ympäristössä strategisesti johtaa. Johtopäätösten tukena on käy-

tetty niin kirjallisuutta kuin tuoreimpia tutkimuksiakin.  

Tässä opinnäytetyössä tietoa kerättiin vain alan asiantuntijoilta harkinnanvaraista eliittiotan-

taa noudattaen. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että niin tulevaisuusvisiot kuin niistä käyty 

keskustelu ja niihin liittyvät 2D-skaalan tuloksia voidaan pitää suhteellisen luotettavina, kun-

han pidetään mielessä tulevaisuuden ennakoinnin epävarmuus. Tutkimusta voidaan pitää myös 

suomalaisen brändin brändipääoman johtamisen tasolla vaikuttavana, sillä tutkimukseen osal-

listuneet ovat olleet alansa asiantuntijoita, joilla ollaan voitu olettaa olevan parasta mahdol-

lista tietoa tutkittavasta asiasta. Tämän lisäksi tulosten tukena on käytetty laaja-alaisesti kir-

jallisuutta sekä uusimpia vertaisarvioituja artikkeleita ja tutkimuksia.  

Tutkimusosuuden osallistujamäärä jäi toivottua huomattavasti pienemmäksi. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei kuitenkaan ole merkittävää tutkimukseen osallistuvien suuri joukko eikä 
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tilastollinen argumentointitapa ole tarpeen tai mahdollinen. (Eskola & Suoranta 2000, 15-16.) 

Koska tässä Delfoi-paneelissa asiantuntijoiden valinta oli toteutettu huolellisesti asiantunti-

juuksiin perustuen, laadun voidaan nähdä korvaavan määrän.  

9.2 Tutkimuksen laajempi hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet  

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti etenkin kuluttajatuotteisiin liittyvien 

brändien johtamisessa, mutta myös muiden alojen brändien johtamisessa. Myös brändipää-

omamalli sekä siihen liittyvät lainalaisuudet toimivat laajasti eri alojen brändipääoman johta-

misen tukena. Tämän opinnäytetyön tutkimusaihetta ei haluttu rajata kovin spesifiksi juuri 

siitä syystä, että se olisi laajasti yleistettävissä. Siksi aihetta ei päädytty rajaamaan esimer-

kiksi koskemaan vain elintarvikealan brändejä. Näin jokainen brändien kanssa työskentelevä 

voi poimia tästä työstä palasia omaan ammatilliseen työkalupakkiinsa.  

Kohdeorganisaationa toimineen Kuusamon Juusto Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Oksman sai työn 

luettavakseen ennen sen julkaisua ja näki, että opinnäytetyö on ollut organisaatiolle tarpeel-

linen monella tapaa. Hänen mukaansa tulevaisuuden ennakointi on vaikeutunut, kun erilaisten 

muutosten voima ja nopeus on kasvanut. Myös Kuusamon Juuston brändin historia on vielä 

varsin nuori ja sen johtaminenkin on hyvin alkutekijöissään. Jotta Kuusamon Juuston brändiä 

voidaan johtaa oikeaan suuntaan, on ymmärrettävä paremmin ympäröivää toimintakenttää 

sekä miten brändipääomaa voidaan kasvattaa, Oksman kertoo. Tämä opinnäytetyö on antanut 

Oksmanin mukaan Kuusamon Juustolle hyviä eväitä brändin vahvistamiseen sekä mittariston 

brändipääoman eri ulottuvuuksien johtamiseen.   

Jatkotutkimusaiheita tästä opinnäytetyöstä nousi useita. Esimerkiksi pandemian vaikutukset 

organisaatioiden brändinjohtamiseen voisi olla yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Muut 

jatkotutkimusaiheet voisivat liittyä tämän työn eri osa-alueiden syvempään tutkimiseen. Esi-

merkiksi erilaisten brändipääomamallien syvempi tutkiminen, uudet suuntaukset sekä niiden 

hyödynnettävyys erityyppisissä organisaatioissa olisi varmasti tutkimisen arvoinen aihe. Lisäksi 

Delfoi-paneelissa dialogitilaan luokiteltu Kaikkien miellyttämisen aika on ohi sekä kiista-tilaan 

luokiteltu Brändit kumartavat verkostoille, vaatisivat kumpikin syvempää tutkimista. Esimer-

kiksi massamedioiden ja kohdistetun markkinoinnin merkitys brändin tunnettuuden kasvatta-

misessa sekä yhteisöissä tapahtuvan WOM:n merkitys kuluttajien ostopäätöksen taustalla voi-

sivat olla tarpeellisia jatkotutkimusaiheita selvyyden saamiseksi näihin teemoihin. Kuusamon 

Juuston kannalta mielenkiintoista olisi myös tutkia tarkemmin eri kuluttajakohderyhmiä, sillä 

niihin ei perehdytty tässä työssä kuin hyvin pintapuolisesti.   



  69 

 

 

Lähteet 

Painetut 

Aaker, D. A. 1991. Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New 

York: Free Press. 

Aaker, D. A. 1996. Building strong brands. London: Pocket Books/Simon & Schuster. 

Aaker, D. A., Joachimsthaler, E. & Joachimsthaler, E. 2002. Brand leadership. New York: Free 

Press. 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. painos. Tampere: Vastapaino. 

Albright, K. 2004. Environmental Scanning: Radar for Success. Information Management Jour-

nal; Lenexa, 38(6), 38-45. 

Alhopuro, S., Juvonen, R., Kettunen, J., Manninen, A., Meristö, T., Ollila, M., Vuorinen, K. 

2010. Seitsemän tarinaa ennovaatiosta: Rohkea uudistaa ennakoiden. Helsinki: Teknologiainfo 

Teknova. 

Anselmsson, J., Johansson, U. & Persson, N. 2007. Understanding price premium for grocery 

products: A conceptual model of customer-based brand equity. Journal of Product & Brand 

Management, 16(6), 401-414.  

Ansoff I. & McDonnell E. 1990. Implanting Strategic Management. 2. painos. Prentice/Hall In-

ternational Inc.  

Bosona, T.& Gebresenbet, G. Swedish Consumers’ Perception of Food Quality and Sustaina-

bility in Relation to Organic Food Production. Foods 2018, 7, 54. 

Cuneo, A., Milberg, S. J., Alarcon-Del-Amo, M. D. C. & Lopez-Belbeze, P. 2019. Private label 

and manufacturer brand choice in a new competitive reality: Strategic directions and the fu-

ture of brands. European Management Journal, 37(1), 117-128. 

Dalkey N. 1969. The Delphi Method: An experimental study of group opinion. Santa Monica: 

Rand Publications. 

Davis M. 2009. The Fundamentals of Branding. Lausanne: AVA Publishing SA. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 2. painos. Tampere: Vas-

tapaino. 



  70 

 

 

Gordon, T. & Pease, A. 2006. RT Delphi: An efficient, “round-less” almost real time Delphi 

method. Technological forecasting & social change, 73(4), 321-333.  

Hay G. & Castilla G. 2006. Object-Based Image Analysis: Strenghts, Weaknesses, Opprtunities 

and Threats (SWOT). OBIA, 2006: The International Archives of the Photogrammetry, Remote 

Sensing and Spatial Information Sciences. Calgary: University of Calgary. 

Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum. 

Hiltunen, E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: Trendit ja ilmiöt. Jyväskylä: Docendo. 

Hirsjärvi S. & Hurme H. 2008. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Gaudeamus 

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2005. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Ilicic, J. & Webster, C. M. 2015. Consumer values of corporate and celebrity brand associati-

ons. Qualitative Market Research: An International Journal, 18(2), 164-187. 

Ilmola L. & Kotsalo-Mustonen A. 2003. Filters in strategy formulations process. Journal of uni-

versal computer science, 9(6), 481-490. 

Ilmola L. & Kuusi O. 2006. Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals ef-

ficiently in corporate decision-making. Futures, 38(8), 908-924.  

Kamppi, M., Kuusi, O. & Söderlund, S. 2002. Tulevaisuustutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran Toimituksia 896. 

Kapferer, J. 2012. The new strategic brand management: Advanced insights and strategic 

thinking. 5. painos. London; Philadelphia: Kogan Page. 

Karmali, P. 2020. Role of social media in internet marketing: A tool to improve brand loyalty. 

Prestige International Journal of Management and Research, 11(3), 117-125. 

Keller, K. L. 1993. Conceptualizing, measuring, managing customer-based brand equity. Jour-

nal of Marketing, 57(1), 1–22. 

Keller, K. L. 2008. Startegic Brand Management. New Jersey: Pearson Education Incorporated. 

Kim, H., Gon Kim, W. & An, J. A. 2003. The effect of consumer-based brand equity on firms’ 

financial performance. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 335-351.  



  71 

 

 

Kliestikova J. & Kovacova M. 2020. Bibliometric Overview of Trends in Contemporary Brand 

Management. SHS web of conferences, 74, 1-9.  

Kokkonen V., Kuuva M., Leppimäki S., Lähteinen V., Meristö T., Piira S. & Sääksilahti M. 2005. 

Visioiva tuotekonseptointi – Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Hollola: Tek-

nologiateollisuus Ry. 

Kotler, Philip, et al. 2010. Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. 

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M. & Hansen, T. 2012. Marketing management. 

2. eurooppalainen painos. Harlow: Pearson. 

Lassar, W., Mittal, B. & Sharma, A. 1995. Measuring customer-based brand equity. Journal of 

Consumer Marketing, 12(4), 11-19. 

Lesca, N. 2013. Environmental Scanning and Sustainable Development. New Jersey: John Wi-

ley & Sons, Incorporated.  

Linturi, H. & Rubin, A. 2011. Toinen koulu, toinen maailma: Oppimisen tulevaisuus 2030. 

Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus. 

Loveridge D., Georghiou L. & Nevada M. 1995. United Kingdom Foresight Programme - Delphi 

Survey, A Report to the Office of Science and Technology. Manchester: University of Manches-

ter. 

Low, G. S. & Lamb, C. W. 2000. The measurement and dimensionality of brand associati-

ons. Journal of Product & Brand Management, 9(6), 350-370.  

Mannermaa, M. 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. 2. painos. Helsinki: WSOY. 

Meristö, T. 2017. Scenario building in strategic management - Why scenarios? Teoksessa Sirkka 

Heinonen, Osmo Kuusi & Hazel Salminen (toim.) How do we explore our futures? Methods of 

futures research. Helsinki: Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 

Motameni, R. & Shahrokhi, M. 1998. Brand equity valuation: A global perspective. Journal of 

Product & Brand Management, 7(4), 275-290.  

Naščáková, J., Daneshjo, N. & Pajerská, E. 2019. Digitasiation, trends and future of marke-

ting. DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting, 4(1), s. 201-213. 

Ogilvy, J. 2011. Facing The Fold: Essays on Scenario Planning. Dorset: Triarchy Press. 



  72 

 

 

Pouru L., Minkkinen M., Auffermann B., Rowley C., Malho M. & Neuvonen A. 2020. Kansallinen 

ennakointi Suomessa 2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.  

Ruijter, P. d. & Alkema, H. 2014. Scenario based strategy: Navigate the future. Farnham, Sur-

rey: Gower. 

 

Saritas, O. & Smith, J. E. 2011. The Big Picture – trends, drivers, wild cards, discontinuities 

and weak signals. Futures, 43(3), 292-312.  

Shariq, M. 2019. A study of brand equity formation in the fast moving consumer goods cate-

gory. Jindal Journal of Business Research, 8(1), 36-50.  

Simon, C. & Sullivan, M. 1993. The measurements and determinants of brand equity: a fina-

cial approach. Marketing Science. 12(1), 28– 52. 

Skutsch, M. & Hall, D. 1973. Delphi: Potential uses in educational planning. Project Simu-

School: Chicago Component. 

Stubb, C., Nyström, A. & Colliander, J. 2019. Influencer Marketing. Journal of Communication 

Management, 23(2), 109-122.  

Szikszai-Németh, K. 2020. Influencer Marketing – Persuasion of the followers. Network Intelli-

gence Studies, 8 (16 (2/2020)), 119-124. 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura, j., Kuusi, O., Bergman, T. & Salminen, H. 2013. Miten tut-

kimme tulevaisuuksia? 3. uudistettu painos. Helsinki: Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu painos. 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Tybout, A. M. & Calkins, T. 2019. Kellogg on Branding in a Hyper-Connected World. New Jer-

sey: Wiley. 

Uskali, T. 2005. Paying attention to weak signals – The key concept for innovation journalism. 

Innovation Journalism, 2(11), 1-19.  

van Doom, J., Verhoef, P. & Risselada, H. 2020. Sustainability Claims and Perceived Product 

Quality: The Moderating Role of Brand CSR. Sustainability, 12(9), 1-8. 

Voros J. 2001. Reframing environmental scanning: an integral approach. Foresight, 3(6), 533-

551.  



  73 

 

 

Wilska, T., Nyrhinen, J., Tuominen, J., Šilinskas, G. & Rantala, E. 2020. Kulutus koronan ai-

kaan - ja sen jälkeen: Tutkimus COVID-19-epidemian rajoitustoimien vaikutuksesta kuluttajien 

käyttäytymiseen, taloudelliseen toimintaan ja hyvinvointiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston 

kauppakorkeakoulu. 

Woodruff M. 1991. Understanding – And combatting – Groupthink. Supervisory Management, 

36(10).  

Woudenberg, F. 1991. An evaluation of Delphi. Technological Forecasting & Social Change, 

40(2), 131-150.  

Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. 2000. An examination of selected marketing mix elements and 

brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211. 

Yousuf M. 2007. Using experts’ opinions through Delphi technique. Practical Assessment Re-

search & Evaluation, 12(4), 1-8. 

 

Sähköiset 

BBC 2020. Black Lives Matter: Do Companies Really Support the Cause? Viitattu: 31.10.2020. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-black-lives-matter-do-companies-really-

support-the-cause  

Dufva M. Megatrendit 2020. Viitattu: 5.9.2020. https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/me-

gatrendit-2020.pdf 

Hsu C. & Sandford B. 2007. The Delphi Technique: Making Sense Of Consensus. Practical As-

sessment, Research and Evaluation, 12(10). https://scholar-

works.umass.edu/pare/vol12/iss1/10  

Kuusamon Juusto Oy 2020. Viitattu: 14.9.2020. https://www.kuusamonjuusto.fi/  

Luonnonvarakeskus. Viitattu: 15.9.2020. https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-

vuonna-2019/  

Metodix Oy 2020. Viitattu 1.10.2020. https://metodix.fi/  

Sitra 2020. Viitattu 21.7.2020. www.sitra.fi  

https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-black-lives-matter-do-companies-really-support-the-cause
https://www.bbc.com/worklife/article/20200612-black-lives-matter-do-companies-really-support-the-cause
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://scholarworks.umass.edu/pare/vol12/iss1/10
https://scholarworks.umass.edu/pare/vol12/iss1/10
https://www.kuusamonjuusto.fi/
https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2019/
https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2019/
https://metodix.fi/
http://www.sitra.fi/


  74 

 

 

Taloustutkimus Oy & Markkinointi & Mainonta. 2020. Brändien arvostus -tutkimus 2020. Vii-

tattu. 14.9.2020. https://www.marmai.fi/uutiset/tassa-ovat-suomen-200-arvostetuinta-bran-

dia-kotimaiset-juhlivat-jalleen/b83e16a9-3dae-4ad3-b626-5f646a6cf6ce  

Yle 2020. Viitattu: 14.9.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11085972  

 

Julkaisemattomat 

Kantar TNS Agri 2020. Maitomarkkinakatsaus 9/2020.  

Kuulas Helsinki 2020. Kuusamon Juuston Bränditutkimus 2020. 

TNS Atlas 2020. 

 

  

https://www.marmai.fi/uutiset/tassa-ovat-suomen-200-arvostetuinta-brandia-kotimaiset-juhlivat-jalleen/b83e16a9-3dae-4ad3-b626-5f646a6cf6ce
https://www.marmai.fi/uutiset/tassa-ovat-suomen-200-arvostetuinta-brandia-kotimaiset-juhlivat-jalleen/b83e16a9-3dae-4ad3-b626-5f646a6cf6ce
https://yle.fi/uutiset/3-11085972


  75 

 

 

Kuviot 

Kuvio 1: David A. Aakerin brändipääomamalli ........................................................ 19 

Kuvio 2: Vähemmän on enemmän -tulevaisuusvision 2D-skaala .................................... 45 

Kuvio 3: Kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta oletusarvo -tulevaisuusvision 2D-skaala ....... 46 

Kuvio 4: Kaikkien miellyttämisen aika on ohi -tulevaisuusvision 2D-skaala ...................... 48 

Kuvio 5: Brändit kumartavat verkostoille -tulevaisuusvision 2D-skaala ........................... 49 

Kuvio 6: Private Label vs. Brändit -tulevaisuusvision 2D-skaala ................................... 51 

Kuvio 7: Delfoi-paneelin tulevaisuusvisioiden nelikenttä ........................................... 52 

Kuvio 8: Kuusamon Juuston SWOT-analyysi (Bränditutkimus 2020.) .............................. 57 

Taulukot 

Taulukko 1: Brändin ja tuotteen väliset erot ......................................................... 10 

Taulukko 2: Delfoi-paneeliin mukaan lupautuneet asiantuntijat .................................. 43 

Taulukko 3: Tunnettuuden kasvattamisen keinot ja mittarit ...................................... 59 

Taulukko 4: Koetun laadun vahvistamisen keinot ja mittarit ...................................... 62 

Taulukko 5: Brändimielikuvien hallinnan keinot ja mittarit ........................................ 64 

Taulukko 6: Brändiuskollisuuden syventämisen ja leventämisen keinot sekä mittarit .......... 66 

 



  76 

 

 

Liitteet 

 

Liite 1: Haastatteluasiantuntijoiden saatekirje ...................................................... 77 

Liite 2: Haastatteluaineisto ............................................................................. 78 

Liite 3: Delfoi-panelistien yhteydenotto .............................................................. 84 

Liite 4: Anonyymi asiantuntijalistaus .................................................................. 85 

Liite 5: Ohjeet Delfoi-panelisteille ..................................................................... 86 

 



  77 

 

 

Liite 1: Haastatteluasiantuntijoiden saatekirje 

Hyvä asiantuntija, 

Hienoa, että olet mukana tässä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöni tutkimusosuu-

dessa! Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ennakoida asiantuntijoiden näkemysten pohjalta, 

miltä kuluttajatuotebrändin toimintakenttä näyttää vuonna 2025 sekä miten tässä ympäris-

tössä johdetaan brändipääomaa. Tulosten perusteella on tarkoitus luoda kohdeorganisaation 

brändipääoman johtamisstrategialle suuntaviivat. 

Saat tämän sähköpostin liitteenä ennakkoon tutustuttavaksi ensimmäisen osuuden haastatte-

lukysymykset, joiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan kuluttajatuotebrändin toiminta-

kenttää vuonna 2025. Ennakoinnin apuna käytetään megatrendejä, trendejä, heikkoja signaa-

leja, villejä kortteja sekä PESTE-analyysia. Lisäksi pohditaan näiden vaikutusta David A. Aake-

rin brändipääomamallin neljään avainulottuvuuteen: bränditunnettuuteen, brändimielikuviin, 

koettuun laatuun sekä brändiuskollisuuteen. 

Haastatteluun on hyvä valmistautua tutustumalla lomakkeen teemoihin ja nostamalla tunto-

sarvet pystyyn edes hetkeksi tarkastelemalla ympäristöä näiden teemojen kautta. Etenkin 

heikkoja signaaleja on hyvä pohtia ja tarkkailla etukäteen, sillä itse haastattelutilanteessa 

niitä voi olla haastavaa palauttaa spontaanisti mieleen. Eli, kun esimerkiksi selaat sosiaalista 

mediaa tai luet päivän lehteä, pohdi onko sieltä löydettävissä heikkoja signaaleja tai muita 

viitteitä vaikkapa poliittisista, ekonomisista, yhteiskunnallisista, teknologisista tai ekologisista 

voimista, joilla voi olla vaikutusta vuoden 2025 toimintakenttään. 

Tulen luomaan haastatteluiden perusteella tulevaisuusvisiot verkossa käytävään argumentoi-

vaan Delfoi-paneeliin, joka on tutkimuksen toinen osa. Jos olet innokas osallistumaan myös 

tähän osuuteen, saat kutsun Delfoi-paneeliin sähköpostitse noin kaksi viikkoa haastatteluosuu-

den jälkeen. 

Delfoi-paneelissa oleellista on anonyymisti käytävä vuorovaikutteinen keskustelu käsiteltä-

västä aiheesta. Paneelin uskottavuuden kannalta on tärkeä tuoda avoimesti esiin rohkeimmat-

kin ajatuksensa ja argumentoida muiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Avoin ja argumentoiva 

keskustelu on varmasti silmiä avartava ja ajatuksia herättävä jokaiselle. Kiitos siis vielä ker-

ran, että juuri sinä olet mukana tässä tutkimuksessa ja antoisia hetkiä mielenkiintoisen ai-

heen parissa! 

Kunnioittaen, 

Noora Aaltonen 
YAMK-trademomiopiskelija (HYV218KJ) 
noora.aaltonen@student.laurea.fi 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
  

mailto:noora.aaltonen@student.laurea.fi
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Liite 2: Haastatteluaineisto 

Asiantuntijahaastattelu 

Nimi:  

Aika ja paikka:  

Haastattelija: Noora Aaltonen 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET SEKÄ KÄSITTEIDEN SELITYKSET 

 

Hyvä Asiantuntija, 

Saat tässä itsellesi ennakkoon tarkasteltavaksi haastattelussa käsiteltävät teemat ja kysymyk-

set sekä käsitteisiin liittyvät selitykset. Toivon, että tutustut niihin etukäteen ja tarkkailet 

haastatteluun asti ympäristöäsi tulevaisuuden ennakoinnin silmin. Olen lisännyt jokaiseen tee-

maan ainakin yhden lisätietolinkin, jonka takana olevaan materiaaliin voit tutustua, mutta se 

ei ole pakollista. Jos päätät tutustua vain yhteen linkkiin, tutustu tähän:  

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-

tormaaminen-maahan-olisi  

 

Haastattelu sisältää kuusi teemaa. Itse haastattelu kestää noin tunnin ja se nauhoitetaan 

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeiden mukaisesti.  

Pohtiessasi teemoja, on hyvä pitää mielessä seuraavat rajaukset: kuluttajatuotebrändi, Suomi 

 

Tulevaisuuden toimintakentän luotaaminen 

Strateginen tulevaisuustyöskentely on arkipäivää jo monelle organisaatiolle. Se on tärkeä osa 

organisaation toiminnan ja ennakointikyvyn kehittämistä sekä varautumista tulevaan. Enna-

koinnin eli tulevaisuustyön tarkoituksena on tuottaa tietoa ja jaettua ymmärrystä vaihtoeh-

toisista tulevaisuuksista ja tätä kautta vahvistaa organisaation päätöksentekoa nykyhetkessä. 

(Pouru ym. 2020.) Organisaation yksi avainpätevyyksistä tulisikin olla sen kyvykkyys haalia 

ulkoista informaatiota ja sen perusteella rakentaa proaktiivisia strategioita tai innovaatioita 

muuttuvaan ympäristöön. Joskus ympäristön monitoroinnista saatua tietoa voidaan käyttää 

kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja strategian vahvistamiseksi. Joskus taas heikkoja 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-tormaaminen-maahan-olisi
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-tormaaminen-maahan-olisi
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signaaleja monitoroimalla voidaan luoda täysin uusi strategia, jota varten tarvitaan kaikki 

mahdollinen tieto ympäristöstä. (Ilmola & Kotsalo-Mustonen 2003.) Työvälineinä tulevaisuu-

den toimintakentän luotaamisessa voidaan käyttää megatrendejä, trendejä, heikkoja signaa-

leja sekä villejä kortteja.  

 

Ilmola L. & Kotsalo-Mustonen A. 2003. Filters in strategy formulations process. Journal of universal com-

puter science, vol 9. Nro 6. 

Pouru L, Minkkinen M., Auffermann B., Rowley C., Malho M. & Neuvonen. 2020. Kansallinen ennakointi 

Suomessa 2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 

 

Osa 1: Megatrendit 

Mannermaa (2004) määrittelee megatrendit kehityksen suuriksi aalloiksi tai linjoiksi, joilla 

tarkoitetaan yleensä sellaista ilmiötä tai ilmiökokonaisuutta, jolla voidaan nähdä olevan ylei-

nen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava suunta ja, jonka uskotaan jatkuvan 

samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. 

Sitran 2020 alkaneelle vuosikymmenelle määrittelemät megatrendit ovat:  

1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire  

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu 

3) Verkostomainen valta voimistuu  

4) Teknologia sulautuu kaikkeen  

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa  

Lisätietoa Megatrendeistä: https://www.sitra.fi/uutiset/tassa-ne-nyt-ovat-20-luvun-tarkeim-

mat-kehityskulut/  

Miten näet näiden megatrendien vaikuttavan kuluttajatuotebrändin toimintakenttään 

vuonna 2025? 

 

 

Osa 2: Trendit 

https://www.sitra.fi/uutiset/tassa-ne-nyt-ovat-20-luvun-tarkeimmat-kehityskulut/
https://www.sitra.fi/uutiset/tassa-ne-nyt-ovat-20-luvun-tarkeimmat-kehityskulut/


  80 

 

 

Trendit ovat menneiden tapahtumien suuntauksia ja niitä käytetään tulevaisuuden ennakoin-

nin työkaluna, koska trendisuuntaukset voivat jatkua samanlaisina tulevaisuudessakin. Tren-

deille ominaista on myös se, että ne eivät synny tai kuole hetkessä. Tästä oiva esimerkki ovat 

kuluttajatrendit, sillä niiden kasvu vaatii käyttäjäkunnan tai samoin ajattelevien ihmisten 

joukon kasvua ja kulutuskäyttäytymisen muutos ei tapahdu silmänräpäyksessä. (Hiltunen 

2017.)  

Lisätietoa vuoden 2020 kuluttajatrendeistä: https://kauppa.fi/uutishuone/2020/01/23/euro-

monitor-international-kuluttajatrendien-10-karjessa-vuonna-2020/  

Mitkä ovat tämän hetken eli vuoden 2020 suurimpia kuluttajabrändin toimintakenttään 

liittyviä trendejä? Mitkä näistä ovat mahdollisesti relevantteja vielä vuonna 2025? 

 

Mannermaa, M. 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. 2. p. Helsinki: WSOY. 

Hiltunen, E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: Trendit ja ilmiöt. Jyväskylä: Docendo. 

 

Osa 3: Heikot signaalit 

Heikko signaali viestii mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa kasvaa merkittäväksi 

tulevaisuudessa. Heikot signaalit toimivat trenditarkastelua täydentävinä ja tulevaisuuksia 

avartavina työvälineinä. (Dufva 2015.) Heikko signaali voi olla esimerkiksi arkinen havainto, 

pieni lehtijuttu tai tviitti ja niihin liitetään usein sanoja ensimmäinen, pilotti, testaus, ko-

keilu, uusi, innovaatio ja outo. (Hiltunen 2017.) 

Lue lisää heikoista signaaleista: https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-

tulevaisuuden-avartajina.pdf  

Mitä kuluttajabrändin toimintakenttään vuonna 2025 vaikuttavia heikkoja signaaleja 

tunnistat nykyhetkestä? 

 

Osa 4: Villi kortti 

Villi kortti, josta toisinaan käytetään myös ilmaisua ”musta joutsen”, on yllättävä ja vaikeasti 

ennakoitavia tapahtuma, jolla on toteutuessaan suuria vaikutuksia toimintaympäristöönsä. 

Villejä kortteja voivat olla esimerkiksi terrori-isku tai luonnonmullistus. Ne poikkeavat hei-

koista signaaleista siinä, että villin kortin yllättävyys on sen tapahtuman äkillisyydessä, eikä 

niinkään sitä seuraavassa kehityskaaressa. (Hiltunen 2017; Rubin 2020.) Olemme juuri saaneet 

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/01/23/euromonitor-international-kuluttajatrendien-10-karjessa-vuonna-2020/
https://kauppa.fi/uutishuone/2020/01/23/euromonitor-international-kuluttajatrendien-10-karjessa-vuonna-2020/
https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina.pdf
https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina.pdf


  81 

 

 

kuluneen vuoden aikana kokea merkittävän villin kortin toteutumisen COVID-19 -pandemian 

muodossa. 

Mitkä ovat mahdollisia villejä kortteja, jotka voivat vaikuttaa kuluttajabrändin toimin-

takenttään vuonna 2025? Tuleeko COVID-19 -pandemia muuttamaan trendien ja mega-

trendien suuntaa? 

Lisätietoa villeistä korteista: https://tulevaisuus.fi/menetelmat/toimintaympariston-muutos-

ten-tarkastelu/villit-kortit/  

Koronan vaikutukset tulevaisuuden ennakointiin: https://www.sitra.fi/blogit/megatrendit-

auttavat-hahmottamaan-koronan-vaikutuksia/  

 

Dufva M. 2019. Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Vantaa: Erweko. 

Hiltunen, E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: Trendit ja ilmiöt. Jyväskylä: Docendo. 

Matodix.fi. 2020. https://metodix.fi/2014/12/02/anita-rubin-tulevaisuuksientutkimus-tiedonalana-ja-tieteellisena-

tutkimuksena/ 

 

Osa 5: PESTE-analyysi 

Tulevaisuuden tutkimisen ja toimintaympäristön analysoinnin työkaluna voidaan käyttää 

PESTE–analyysia kokonaisvaltaisessa trendien tarkastelussa millä tahansa alalla. Sen avulla 

voidaan selvittää, millaisessa ympäristössä organisaatio toimii ja sitä voidaan käyttää myös 

ennakoinnin välineenä. PESTE (myös muodossa STEEP) koostuu sanoista Political, Economical, 

Social, Technological sekä Environmental. (Hiltunen 2017.) 

Ennakoinnin näkökulmasta poliittisia tekijöitä ovat muun muassa säädöksiin ja lakeihin liitty-

vät seikat, jotka luovat rajoituksia tai vapauttavat toimintaa. Näihin asioihin tulee kohdistaa 

huomio jo niiden valmisteluvaiheessa, jotta niiden toteutumiseen voidaan varautua ennak-

koon. Taloudellisia tekijöitä ovat esimerkiksi rahoitusmahdollisuudet, jotka tarjoavat kor-

koedun energiaperusteisille investoineille ja näin ollen muuttavat kilpailuasetelmaa alalla. 

Yhteiskunnallisia tekijöitä ovat esimerkiksi perhekokojen muuttuminen sekä koulutustaso, 

jotka vaikuttavat etenkin kulutustuotteiden markkinoihin. Teknologia on aikamme suurin 

muutosta aiheuttava tekijä ja sen kehittyminen voi tarjota esimerkiksi uusia materiaaleja, 

jotka voivat mullistaa kokonaisia aloja. Ekologiset seikat taas saattavat säätelyiden kautta 

muokata organisaatioiden kustannusrakenteita, mutta on organisaatiosta itsestään kiinni, mi-

ten se säätelyihin reagoi. (Kettunen & Meristö ym. 2010.) 

https://tulevaisuus.fi/menetelmat/toimintaympariston-muutosten-tarkastelu/villit-kortit/
https://tulevaisuus.fi/menetelmat/toimintaympariston-muutosten-tarkastelu/villit-kortit/
https://www.sitra.fi/blogit/megatrendit-auttavat-hahmottamaan-koronan-vaikutuksia/
https://www.sitra.fi/blogit/megatrendit-auttavat-hahmottamaan-koronan-vaikutuksia/
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Mitkä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät voimat 

vaikuttavat kuluttajatuotebrändin toimintakenttään vuonna 2025? 

 

Hiltunen, E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: Trendit ja ilmiöt. Jyväskylä: Docendo. 

toim. Kettunen J. & Meristö T. 2010. Seitsemän tarinaa ennovaatiosta: Rohkea uudistaa ennakoiden. 

 

Osa 6: Brändipääoma 

Vahva brändipääoma on tehokkaan brändinrakennuksen tulos, joka voidaan kääntää konkreet-

tisiksi ja aineettomiksi hyödyiksi (Shariq 2019). Vahva brändipääoma viittaa siihen, että kulut-

tajilla on paljon positiivisia ja vahvoja assosiaatioita brändiä kohtaan, he pitävät brändiä kor-

kealaatuisena ja ovat lojaaleja brändille. Jokaisella markkinointiteolla on potentiaalia vaikut-

taa brändipääomaan, koska ne edustavat brändin vuoksi tehtyjä markkinointi-investointeja. 

Brändinimen tunnistaminen ja siihen vahvojen assosiaatioiden liittäminen, tuotteen tai palve-

lun koettu laatu sekä brändiuskollisuus voivat kehittyä tarkkaan harkittujen pitkäjänteisten 

investointien pohjalta. Brändipääomaa voidaan hallita ylläpitämällä brändin johdonmukai-

suutta, suojaamalla brändipääoman lähteitä, vahvistamalla brändiä ja hiomalla sekä tuke-

malla markkinointiohjelmaa. Markkinoinnin päätöksenteossa tulee siis ottaa huomioon markki-

nointitoimenpiteiden mahdollinen vaikutus brändipääomaan ja näiden toimenpiteiden pitäisi 

tukea brändipääoman eri ulottuvuuksien kehittämistä. (Yoo, Donthu & Lee 2000.) 

Brändipääomaa mittaavia malleja on useampia. Yksi merkittävimmistä malleista on David A. 

Aakerin vuonna 1991 lanseeraama brändipääomamalli. Aakerin (1996) mukaan brändipääoma 

koostuu niistä ominaisuuksista, joita brändin nimeen ja symboliin liitetään ja jotka lisäävät 

tai vähentävät tuotteen tai palvelun arvoa yritykselle sekä sen asiakkaille. Hän määrittelee 

asiakaslähtöisen brändipääoman neljäksi vahvuuskategoriaksi brändin tunnettuuden, brändius-

kollisuuden, brändin koetun laadun sekä brändimielikuvat. Aaker listaa viidenneksi ulottuvuu-

deksi myös brändiin liitettävät varallisuuserät, kuten patentit, mutta tätä viidettä kategoriaa 

käytetään yleensä vain täydentämään mallia. 

Aakerin brändipääomamallin jokainen vahvuuskategoria luo arvoa omalla tavallaan. Asiakkai-

den kohdalla ne voivat: 

• Auttaa tulkitsemaan, prosessoimaan ja säilömään valtavia määriä tietoa tuotteista ja 

brändeistä.  

• Vaikuttaa asiakkaan varmuuteen ostopäätöstilanteessa esimerkiksi aikaisemman käyt-

tökokemuksen ja brändin tuttuuden myötä. 

• Koettu laatu sekä brändimielleyhtymät voivat mahdollisesti edistää asiakkaan tyyty-

väisyyttä myös käyttökokemuksen kohdalla.  
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Organisaatiolle itselleen Aakerin brändipääomamalli luo arvoa lisäkassavirroilla. Se voi: 

• Tehostaa markkinointiohjelmia houkuttelemaan uusia asiakkaita tai haalimaan takai-

sin vanhoja.  

• Myös esimerkiksi uuden maun kokeilemisen kynnys madaltuu, kun itse brändi on jo en-

tuudestaan tuttu eikä ole enää tarvetta vakuuttaa asiakasta tuotteen laadusta.  

• Myös koettu laatu, brändimielleyhtymät sekä tunnettuus voivat luoda syitä ostaa ja ne 

voivat myös vaikuttaa tyytyväisyyteen. Vaikka ne eivät ole itsessään ostopäätöksen 

ratkaisevia tekijöitä, ne voivat vähentää herkkyyttä kokeilla muita brändejä.  

• Tehostettu brändiuskollisuus taas voi olla erityisen tärkeässä roolissa, kun täytyy os-

taa aikaa vastaamaan kilpailijan innovaatioon.  

• Brändipääoma usein sallii myös korkeammat hintamarginaalit sekä vähentämää riippu-

vuutta tarjouksia kohtaan.  

• Brändipääoma voi myös luoda alustan kasvulle brändilaajennusten kautta. Myös brän-

dilaajennusten kustannukset ovat usein huomattavasti pienemmät jo tunnetulle brän-

dille. 

• Brändipääoma voi luoda etua myös jakelukanavassa, sillä kuluttajan tapaan jälleen-

myyjillä on usein vähemmän epävarmuutta jo tunnettujen brändien kanssa toimies-

saan. Vahvalla brändillä on usein esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saavuttaa hy-

vät hyllypaikat.  

• Viimeisenä, brändipääoman vahvuuskategoriat luovat kilpailuetua, sillä brändiin liite-

tyt mielleyhtymät ovat harvoin kopioitavissa.  (Aaker 1991.) 

 

Miten brändipääomaa johdetaan vuoden 2025 toimintaympäristössä? 

 

Shariq, M. 2019. A Study of Brand Equity Formation in the Fast Moving Consumer Goods Category. Jindal Journal of 

Business Research, 8(1), sS. 36-50.  

Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. 2000. An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of 

the Academy of Marketing Science, 28(2), pp. 195-211. 

Aaker, D. A. 1991. Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: Free Press. 

Aaker, D. A. 1996. Building strong brands. London: Pocket Books/Simon & Schuster. 
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Liite 3: Delfoi-panelistien yhteydenotto 

Hei, 

Kiinnostaisiko keskustella alan asiantuntijoiden kanssa anonyymissä ympäristössä täysin avoi-

mesti siitä, miltä näyttää kuluttajatuotebrändi vuonna 2025 brändipääoman näkökul-

masta?  

Nimeni on Noora Aaltonen ja työstän parhaillani ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihini 

kuuluvaa opinnäytetyötä. Haen alan asiantuntijoita esittämään parhaan näkemyksensä kulut-

tajatuotebrändien tulevaisuuden näkymistä sekä käymään argumentoivaa keskustelua ai-

heesta sähköiseen Delfoi-paneeliin luoduista tulevaisuusväittämistä. Teoreettisena viitekehyk-

senä tutkimuksessa toimii David A. Aakerin brändipääomamalli. Tutkimuksen tuloksia hyödyn-

netään opinnäytetyössä kohdeorganisaationa toimivan maitoalan toimijan markkinointistrate-

gian perustana, mutta tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä myös muillakin aloilla. 

Tähän tutkimukseen ei valita ketä tahansa, vaan asiantuntijoiden valinnassa käytetään har-

kinnanvaraista eliittiotantaa. Uskon siis juuri sinulla olevan tutkittavasta ilmiöstä parasta 

mahdollista tietoa.  

Miksi kannattaa osallistua? 

• Opit prosessin aikana varmasti jotain uutta sekä laajennat perspektiiviäsi kuluttaja-

tuotebrändin tulevaisuudennäkymistä. 

• Saat harvinaisen tilaisuuden keskustella anonyymisti alan asiantuntijoiden kanssa ku-

luttajatuotebrändistä asiakaslähtöisen brändipääomamallin viitekehyksessä. 

• Saat tutkimuksen tulokset käyttöösi. 

Delfoi-paneeli toteutetaan 1.-8.10.2020 internet-pohjaisen eDelphi-alustan kautta. Tänä ai-

kana on toivottavaa käydä aktiivisesti keskustelua väittämistä itselle parhaiten sopivina ai-

koina.  

Näetkö siis itsesi yhtenä asiantuntijoista? Jos vastasit kyllä, lähetän sinulle linkin ja tarkem-

mat ohjeet paneelin käytöstä sähköpostiisi ennen paneelin käynnistymistä. Vastaan myös mie-

lelläni mahdollisesti heränneisiin lisäkysymyksiin. Jos et tällä kertaa syystä tai toisesta lähde 

mukaan, kiitän sinua ajastasi ja toivotan oikein mukavaa syksyn jatkoa! 

Terveisin, 

Noora Aaltonen  

YAMK-tradenomiopiskelija 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
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Liite 4: Anonyymi asiantuntijalistaus 

Nimi Titteli Tavoittelutapa kysytty osallis-
tuu 

VIESTINTÄ/ PR 
    

A1 Viestintä- ja markkinontikonseptit Sähköposti x x 

A2 Toimitujohtaja Sähköposti x x 

A3 Sähköposti x x 

A4 Konseptisuunnittelija, osakas Sähköposti x 
 

A5 Toimitusjohtaja Sähköposti x 
 

MAINOSTOIMISTO 
    

B1 Operatiivinen johtaja Linkedin x x 

B2 Brändinrakennus ja design Sähköposti x 
 

B3 Toimitusjohtaja Sähköposti x 
 

B4 Toimitusjohtaja Linkedin x 
 

B5 Brändinrakennus Sähköposti x 
 

B6 Luova johtaja Sähköposti x 
 

B7 Toimitusjohtaja Sähköposti x 
 

KULUTTAJABRÄNDI 
    

C1 Toimitusjohtaja Sähköposti x 
 

C2 Johtaja Sähköposti x x 

C3 Brändi- ja kategoriajohtaja Sähköposti x 
 

C4 Markkinointijohtaja Linkedin x 
 

C5 Brändi- ja markkinointistrategiapääl-
likkö 

Sähköposti x 
 

KAUPANALA 
    

D1  Markkinointijohtaja Sähköposti x x 

D2 Markkinointijohtaja Linkedin x 
 

D3 Markkinoinnin kehityspäällikkö Sähköposti x   

D4  Kategoriapäällikkö Linkedin x x 

MUUT 
    

E1 Luova strategi Linkedin x x 

E2 Perustaja Sähköposti x 
 

E3 Operatiivinen johtaja Sähköposti x x 

E4 Sosiaalinen vastuu ja -markkinointi Sähköposti x x 

E5 Ennakoinnin asiantuntija Sähköposti x 
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Liite 5: Ohjeet Delfoi-panelisteille 

Hyvä panelisti, 

hienoa, että olet mukana tässä Delfoi-paneelissa! 

Paneelissa esitetään viisi tulevaisuusvisiota kuluttajatuotebrändin toimintaken-

tästä Suomessa vuonna 2025. Esitetyt tulevaisuusvisiot perustuvat syyskuussa 2020 käy-

tyihin asiantuntijahaastatteluihin, joissa teemaa lähestyttiin tulevaisuuden ennakoinnin väli-

neitä, megatrendejä, trendejä, heikkoja signaaleja sekä villejä kortteja ja PESTE-analyysia 

hyödyntäen.  

Jokaisen tulevaisuusvision todennäköisyyttä ja toivottavuutta tulee arvioida 7-portaisella liu-

kuasteikolla. Tulevaisuusvisiot ovat kukin omia kokonaisuuksiaan eli jokainen niistä voi olla 

esimerkiksi yhtä toivottu ja todennäköinen.  

Todennäköisyys: 

+++ erittäin todennäköistä 

--- erittäin epätodennäköistä 

Toivottavuus: 

+++ erittäin toivottua 

--- erittäin ei-toivottua 

Tämän jälkeen jokaista tulevaisuusvisiota kommentoidaan anonyymisti. Tarkoituksena 

on tuoda rohkeasti esiin omat mielipiteensä tulevaisuusvisioiden todennäköisyydestä ja toi-

vottavuudesta sekä niiden vaikutuksesta kuluttajatuotebrändin toimintakenttään Suo-

messa. On myös tärkeää, että palaat säännöllisesti kommentoimaan ja käymään argumen-

toivaa keskustelua muiden vastaajien kanssa tulevaisuusvisioista koko paneelin aukiolo-

ajan. Delfoi-paneeli on auki 5.-11.10.2020. Koko tämän ajan voit myös muokata omia vas-

tauksiasi. 

Tämä Delfoi-paneeli on osa Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötäni Kuluttajatuo-

tebrändin brändipääoman johtaminen vuonna 2025. Delfoi-paneelin tuloksia tullaan hyö-

dyntämään opinnäytetyössä kotimaiselle maitoalan organisaatiolle luotavan kehitysprojek-

tin pohjana. Tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä myös muilla aloilla.  

Kiitos vielä kerran osallistumisestasi ja antoisia hetkiä mielenkiintoisen aiheen parissa! 

  

Terveisin, 

Noora Aaltonen 

YAMK-tradenomiopiskelija 

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

 


