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Tuotemerkin merkkipääoma yrityksen markkinointitoimenpiteiden vaikutuksen 
indikaattorina - Esimerkkinä Suomen savukemarkkinat.

Tutkielman tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritys voi markkinointitoimenpiteillään vai
kuttaa merkkinsä merkkipääoman muodostumiseen. Työssä pyrittiin selvittämään vaiku
tusmahdollisuuksia osoittamalla yhteys yrityksen markkinointimixin ja tuotemerkin merk
kipääoman välillä. Tavoitteena oli myös osoittaa merkkipääoman vaikutus merkin markki
naosuuteen ja arvoon.

Tutkielman lähdeaineisto
Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineistona käytettiin kirjoja ja artikkeleita merkki
tuotteen johtamisen, merkkipääoman, merkin arvon, markkinoinnin johtamisen ja kulutta
jan käyttäytymisen alueilta. Tutkielman empiirisen osan tutkimusaineisto koostui toimek- 
siantajayrityksen toteuttamista tutkimuksista sekä suoritetuista teemahaastatteluista.

Tutkimustulokset
Tuotemerkin merkkipääoman determinantit koostuvat useista tuoteatribuuteista. Näihin 
tuoteatribuutteihin vaikuttamalla yritys voi vaikuttaa kuluttajan käsitykseen merkin merk- 
kipääomasta. Tutkimuksen empiirisessä osassa muodostettiin toimeksiantajayrityksen to
teuttamia tutkimuksia hyväksikäyttäen arvosanat kolmelle Suomen savukemarkkinoiden 
matalahintasegmentissä kilpailevalle merkille kunkin merkkipääoman determinantin suh
teen. Näin saatiin selville merkkien keskeiset erot merkkipääoman suhteen. Arvosanat 
muodostettiin käyttämällä laajasti noteerattua Aakerin menetelmää. Suurimmat erot löytyi
vät assosiaatioiden ja tunnettuuden suhteen. Saadut tutkimustulokset korreloivat merkkien 
markkinaosuuksiin. Tämän jälkeen analysoitiin merkkien valmistajayritysten keskeisiä 
eroja näiden markkinointitoimenpiteiden suhteen. Myös yritysten markkinoinnillisista 
rooleista löytyi eroja kunkin markkinointimixin elementin suhteen. Markkinointimixillä 
voidaan vaikuttaa merkkipääoman determinantteihin. Yritys viestii toimenpiteillään merkin 
merkkipääomasta. Tämän perusteella kuluttaja muodostaa subjektiivisen näkemyksen siitä. 
Tutkimalla merkkipääomaa säännöllisesti voidaan markkinointitoimenpiteet suunnitella 
mahdollisimman tehokkaasti. Näiden tutkimustulosten perusteella muodostettiin toimenpi
desuositukset toimeksiantajayritykselle markkinoinnin johtamisen ja tutkimustoiminnan 
näkökulmista.

Avainsanat
Merkkituotteen johtaminen, tuotemerkin merkkipääoma, merkin arvo, päivittäistavarat



1

KIITOSSANAT

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut kokonaisuudessaan mielenkiintoinen prosessi. Täs
sä vaiheessa on aika suoda syvimmät kiitokseni kaikille niille, jotka mielestäni ovat vai
kuttaneet ehkä tiedostamattaankin tämän tutkimuksen toteutumiseen.

Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti British American Tobacco Nordic Oy:n johtoryhmälle, 
joka keväällä 1997 siimasi tämän tutkimuksen tekemisen. Myös markkinointijohtaja Mark
ku Haglund ansaitsee kiitokset vaivannäöstään, jonka perusteella päätös tutkimuksen te

kemisestä syntyi.

Tuomas Kahrille haluan osoittaa lämpimät kiitokset hänen innostuneisuudestaan tutkiel
man ohjaajana toimimiseen ja erityisesti hänen kykyyn luoda motivaatiota työn etenemi
seen. Tuomaksen vaihdettua työpaikkaa hänen tehtävänsä työn ohjaajana otti Tanja Niemi
nen, jolle haluan myös osoittaa kiitokseni innostuneisuudesta ja vaivannäöstä. Haluan 
myös kiittää Harri Saarta, joka koko prosessin ajan esitti arvokkaita kommentteja niin 

työskentelytavoista kuin työn sisällöstäkin.

British American Tobacco Nordic Oy:n tutkimusosastolta Petri Alervo ja Keijo Huomo 
ovat olleet keskeisessä asemassa koko työn ajan. Ilman heidän väsymättömiä ponnistelu
jaan ei tutkimustietoa olisi saatu nykyiseen muotoonsa. He täyttivät kärsivällisinä kaikki 
toiveet, joita tutkimusdatan suhteen esitin. Heille siis suurkiitokset. Myös kaikille muille 
haastattelemilleni henkilöille; Kari Haimakaiselle, Jari Metherille, Teemu Neuvoselle, 
Tuomo Sallantaukselle, Sakari Sartovuolle, Jari Sky täi le British American Tobacco Nordic 
Oy:stä, sekä Tom Ginmanille Young & Rubicam Finland Oy:stä haluan osoittaa kiitokseni 

mielenkiintoisista ja avartavista keskusteluista.

Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselta haluan kiittää ohjaajiani, Matti 
Tuomista ja Mai Anttilaa, jotka ammattitaidollaan pitivät työn punaisen langan kasassa. 
Keskustelut heidän kanssaan ovat syventäneet näkemystäni lukuisista asioista ja pienentä

neet kuilua teorian ja käytännön välillä.

Helsingissä 18.8.1997
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1 JOHDANTO

1.1 Yrityksiä ryhdytty johtamaan merkkivetoisesti
Merkit ovat olleet hyvin pitkän ajan tutkijoiden ja yritysten kiinnostuksen kohteina. Yri
tykset ovat nähneet jo tuotoistaan, että vahvat merkit ovat huomattavasti tuottoisampia 
kuin merkittömät tuotteet. PIMS -tutkimukset (Profit Impact on Marketing Strategy), jotka 
ovat Yhdysvaltalaisen Marketing Science Instituten jo 1970 -luvulta lähtien suorittamia 
tutkimuksia, ovat osoittaneet, että 40 prosentin markkinaosuuden omaavat merkit ovat 
kolme kertaa tuottoisampia kuin merkit, joilla on 10 prosentin markkinaosuus. Vuonna 
1987 tehdyssä PIMS -tutkimuksessa myös selvisi, että Englannissa kolmanneksi ja neljän
neksi suurimmat ruokakauppamerkit olivat tappiollisia. (Doyle 1990, 8) On yleisesti ym
märretty, että markkinaosuus korreloi myös tuottavuuden kanssa. Tämän johdosta yritykset 
pyrkivät rakentamaan vahvoja merkkejä, jotka pystyvät luomaan vahvan markkina-aseman.

Vuosi 1988 oli The Economist (1988) -lehden mukaan vahvojen merkkien vuosi. Kyseise
nä vuonna solmittiin monia yrityskauppoja, joiden kauppahinnat herättivät keskustelua. Ne 
nimittäin ylittivät yhtiöiden kiinteän omaisuuden arvon moninkertaisesti. Puhutaan, että 
merkit syntyivät tuolloin (Light 1996). Ensimmäistä kertaa syntyi mittavaa keskustelua 
merkkien arvosta. Yritykset huomasivat, että merkit luovat huomattavia tuotto-odotuksia. 
Yksi syy suuriin tuotto-odotuksiin oli merkkien kyky ylläpitää korkeampaa myyntihintaa.

Marlboro-perjantaina, Huhtikuun 2 päivänä 1993 Philip Morris laski Marlboro -askin hin
taa 40 centillä. Syynä oli Marlboron laskeva markkinaosuus, joka johtui pitkälti halvempi
en merkkien vahventuvasta asemasta. Myös tupakan vastaisen keskustelun kasvu vaikutti 
tähän osaltaan. Marlboron kilpailukyky katsottiin olevan ilman hinnanlaskua kadotettu. 
Samana päivänä kulutustavarayritysten, joiden menestys pohjautui pitkälti vahvoihin 
merkkeihin, pörssiarvo laski huomattavasti. Puhutaan, että merkit kuolivat tuolloin. (Light 

1996)

Viimeisinä vuosina on kiinnostus merkkeihin jälleen noussut kunniaan. Mitä tahansa 
markkinoinnin lehteä selailee, voi huomata, että laman jälkeen merkkien voimaan uskotaan 
jälleen. Niin yritykset kuin tutkijatkin yrittävät ymmärtää merkkejä syvällisemmin ja jat
kuvia ponnisteluja tehdään merkkien voiman ymmärtämiseksi. Kuluttajat ovat myöskin 
teknologian kehittyessä ja tuotteiden monimutkaistuessa pyrkimässä takaisin helpompaan 
päätöksentekoon, johon kuuluu mm. tuttujen merkkien ostamisen helppous. Tämän päivän 

kuluttaja on valistunut ja tietää omaavansa runsaasti vaihtoehtoja.



2

Onko sitten käynyt niin, että merkit syntyivät 1988, kuolivat 1993 ja kokivat uudelleen
syntymän viime vuosina? Tämä on vahvasti liioiteltua. Pikemminkin voidaan nähdä, että 
vuonna 1988 vahvojen merkkien voima ymmärrettiin ja vuonna 1993 uskottiin, että tuo 
vahva voima on kadotettu, koska hintapreemio ei enää ollut merkkien etuoikeus. Todelli
suudessa suuri syy oli vallitseva lama. Vasta viime aikoina on ymmärretty, että hintapree
mio on vahvan merkin etuoikeus, mutta se edellyttää merkiltä merkkipääoman olemassa
oloa. Se edellyttää merkiltä tiettyä persoonallisuutta ja kykyä tyydyttää asiakas relevantilla 
tavalla. Merkin täytyy myös pystyä jatkuvasti uusiutumaan ja lunastamaan lupauksensa.

Merkkien on myös ymmärretty olevan yrityksille niin arvokas omaisuus, että niiden tulisi 

ohjata koko markkinointia. Lisäksi ne ovat alkaneet kiinnostaa koko yrityksen johtoa, ja 
yrityksiä on ryhdytty johtamaan merkkivetoisesti (Baldinger 1990, RC-2 - RC-5). Merkki
en arvot ovat vuodesta 1988 lähtien ollut mahdollista liittää myös yritysten taseeseen 
(Economist 1988). Tämä on luonnollisesti aiheuttanut sen, että merkit ovat olleet myös 
laskentaihmisille kiinnostavia. Merkkien on ymmärretty olevan niin vahvoja ja harvinaisia, 
että niiden vahvuuden ylläpitämiseen on suhtauduttu aivan erityisellä tarmolla. On kuiten
kin syntynyt perusteltua keskustelua siitä, mikä on oikea tapa arvostaa merkkejä. Lasken- 
taihmiset ovat olleet enemmän kiinnostuneita siitä, mikä on merkkien absoluuttinen arvo, 
joka voidaan yrityksen taseessa ilmoittaa. Markkinointi-ihmiset ovat olleet puolestaan 
kiinnostuneita siitä, mikä tekee merkistä arvokkaan ja pyrkineet arvostamaan merkkejä si
ten, että merkkien vahvuus tulee ymmärretyksi tarkemmin ja tuotepäällikköjen mahdolli
suudet johtaa merkkejä paranee.

1.2 Katsaus aikaisempaan keskusteluun merkkipääomasta ja merkin arvosta
Merkkipääoma ja merkin arvo ovat käsitteinä suhteellisen nuoria. Oikeastaan vuoden 1988 

suuret yrityskaupat vasta lähettivät liikkeelle mittavan keskustelun merkkien arvosta. 
Edelleen on kuitenkin olemassa selkeä epätietoisuus siitä, mikä on oikea tapa arvostaa 
merkki. Yhtä oikeaa tapaa ei ole löydetty ja useita yrityksiä eri menetelmien kehittämiseksi 
tehdään jatkuvasti. Yleinen mielipide tuntuu kuitenkin olevan, että merkin arvo voidaan 
määrittää. Lopputulos kuitenkin riippuu niin selvittäjästä kuin selvitystarkoituksestakin.

Kun tarkastellaan merkkipääomaa käsittelevää tieteellistä keskustelua, voidaan sen nähdä 
jakaantuvan kolmeen pääluokkaan. Eniten ponnisteluja on tehty merkkipääoman tai merkin 
arvon käsitteen ymmärtämiseksi, sen mittaamiseksi ja soveltamiseksi käytäntöön. Tämä 
kolmijako tuntuu pätevän myös tutkijoiden kiinnostuksen painopisteiden siirtymiseen ajan 
myötä. Toki kutakin tutkimusaluetta täydennetään jatkuvasti uusilla tutkimuksilla, mutta
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sellaiset tutkimukset, jotka ansaitsevat paikkansa merkittävinä kontribuution tuojina tiet
tyyn tutkimusluokkaan ovat pitkälti syntyneet mainitussa järjestyksessä. Ensin määriteltiin 
merkkipääoman ja merkin arvon käsite, sitten keskusteltiin eri mittaustavoista ja viimeksi 
ollaan keskusteltu siitä, miten yritykset käyttävät tutkimustuloksia ja miten näitä käyttö- ja 
sovellusalueita tulisi kehittää. Kuten Crimmins (1992) on todennut, merkkipääoman mit
taamisen tulee tapahtua ennen sen johtamista. On mahdotonta johtaa merkin lisäarvoa, jos 

ei tiedetä, mitä se tarkalleen on.

Varsinainen keskustelu merkkipääoman ja merkin arvon käsitteestä voidaan katsoa alka
neen Aakerin (1991) tutkimusten myötä. Näissä tutkimuksissa määriteltiin merkkipääoman 
käsite hyvin kattavasti ja otettiin myös kantaa sen mittaamiseksi ja johtamiseksi. Aaker nä
ki merkin arvon koostuvan neljästä determinantista: koetusta laadusta, assosiaatioista, tun
nettuudesta ja merkkiuskollisuudesta. Lisäksi hän liitti merkin omistamat jakelu- 

kanavasuhteet ja patentit merkin arvoon.

Merkkipääoman ja merkin arvon käsitteellä on lähes yhtä monta määritelmää kuin on mää
rittelijöitäkin. Määritelmissä suurinta hajontaa on aiheuttanut määrittelijän näkökulma; il
miötähän voidaan tarkastella niin kuluttajan, kuin yrityksenkin näkökulmista. Aakerin nä
kemys kuuluu pitkälti kuluttajan näkökulmasta lähestyvään keskusteluun. Onhan hänen 
esittämät determinantit juuri kuluttajan käsityksiä, lukuunottamatta jakelukanavasuhteita ja 

patentteja. Lisäksi Aakerin malliin sisältyy näkemys kuluttajan merkin valinnasta. Biel 
(1992) toi keskusteluun sikäli uuden näkökulman, että hän erotti selkeästi merkin imagon 
ja arvon toisistaan. Tuloksena oli, että kuluttajan ja yrityksen käsitykset merkin arvosta 
eriytyivät. Samanaikaisesti myös Blackston (1992) alkoi esittää vastaavia tuloksia, jotka 
kuitenkin täsmentyivät nykyiseen muotoonsa vasta vuonna 1995. Tällöin hän esitti merkin 
arvon olevan eri asia kuin merkin tarkoitus (meaning), jolla hän tarkoitti juuri kuluttajan 
näkökulmaa. Blackstonin (1995) kontribuutio kyseiseen keskusteluun on kuitenkin useim
miten nähty olevan hänen näkemys merkkiasenteesta, jolla tarkoitetaan kuluttajan interak
tiivista suhdetta merkkiin (lähemmin kpl 3.3.2). Merkkiasenteen tyyppisiä ajatuksia 
Blackston esitti jo vuonna 1992, mutta täsmensi ne nykyiseen muotoonsa vasta 1995.

Crimmins (1992) toi keskusteluun näkökulman, joka yksinkertaisti käsitettä. Hän esitti, 
että merkkipääoma ja merkin arvo on nähtävissä lisäarvona (value added), joka merkkiin 
liitetään. Tätä lisäarvoa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Crimmisin voidaan kui
tenkin katsoa yksinkertaistaneen käsitettä hieman liikaa, koska tätä lisäarvoa ei ole määri
telty tarkemmin. Esimerkiksi Aakerin (1991) alkuperäinen määritelmä on myös nähtävissä
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lisäarvon määrittäjänä, joka kuitenkin tarkastelee asiaa syvällisemmin kuin Crimminsin 
(1992) näkemys. Vaikka Lightin (1994) näkemys lisäarvosta on samantyyppinen kuin 
Crimminsin, voidaan hänen tutkimuksien katsoa tuoneen merkittävää lisäarvoa keskuste
luun. Tutkimuksissa nimittäin käsitettiin merkin arvo aivan eri tavalla. Niissä nähtiin 
merkkien olevan sinänsä toissijainen arvon tuoja ja väitettiin uskollisten asiakkaiden ole
van se todellinen tekijä, jota yrityksen tulisi vaalia. Larry Lightin johtama merkkipääomaa 
tutkiva komitea (Coalition for Brand Equity) on myös osaltaan vaikuttanut koko keskuste
lun painopisteen siirtymiseen enemmän asiakkuus-ajatteluun.

Myös Keller (1993) on jättänyt pysyvät jälkensä keskusteluun. Hänen näkemyksensä mu
kaan merkin arvo on nähtävä juuri kuluttajalähtöisenä. Näkemys perustuu merkkiin liitty
viin tietoihin (brand knowledge). Merkkiin liittyvät tiedot jakautuvat merkin tunnettuuteen 
ja merkin imagoon, joka nähdään koostuvan merkkiin liitettävistä assosiaatioista. Kellerin 
kontribuutio liittyy kuitenkin läheisemmin Aakerin kanssa tehtyihin tutkimuksiin merkin 
laajentamisesta, mutta nekin pohjautuvat merkkipääomakeskusteluun. Kellerin näkemys 
poikkeaa muista sen viestinnällisen näkökulman takia. Kellerin malli on tulkittavissa 
markkinointiviestinnän ohjaajaksi. Lukeman (1992) näkee puolestaan merkin imagon ole
van sama asia kuin merkin arvo. Tässä näkemyksessä korostuu kulutta)alähtöisyys, koska 
juuri merkin imago on eräs merkkipääomaan liitettävä tekijä, kun tarkastellaan sitä kulut
tajan kannalta. Kukaan muu tutkija ei kuitenkaan ole nähnyt imagoa samana asiana kuin 
merkkipääoma. Pikemminkin käsitys tuntuu olevan se, että imago on yksi merkkipääoman 

tekijöistä.

Tämän merkkipääoman ja merkin arvon käsitettä tarkastelevan tutkimusluokan keskeisiä 
pyrkimyksiä on siis ymmärtää ne tekijät, joista merkkipääoma ja merkin arvo koostuvat. 
Pyrkimyksenä on siis ollut lähinnä muodostaa yhtenäisiä näkemyksiä siitä, mitä käsitteellä 

ylipäätään tarkoitetaan.

Toinen tutkimuksen kohteena olevista pääluokista on alue, joka pyrkii selvittämään eri 
mittausmenetelmiä merkin arvon ja merkkipääoman määrittämiseksi. Tämän tutkimusluo
kan käsitykset merkkipääomasta on jaettavissa niihin, jotka tarkastelevat kuluttajan koke
muksia (tunnettuus, assosiaatiot ja koettu laatu) ja niihin, jotka tarkastelevat kuluttajan 
käyttäytymistä (merkkiuskollisuus, valmius maksaa hintapreemio). (Cobb-Walgren ym. 
1995) Tämän näkemyksen valossa on nähtävissä Aakerin lähestymistavan vahvuus, siinä

hän yhdistyvät molemmat näkökulmat.
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Baidinger (1991) on esittänyt hyvin karrikoidun merkin arvon mittarin. Hänen mukaan 

merkillä on kaksi arvoa, nykyarvo ja tulevaisuuden arvo. Nykyarvo mitataan nykyisten asi
akkaiden ja näiden keskimääräisen arvon tulolla. Nykyisten asiakkaiden määrä saadaan 
selvittämällä ne kotitaloudet, jotka ostavat merkkiä ainakin kerran vuodessa. Näin ollen 
merkillä ei ole nykyarvoa, jos ostoa ei synny. Tulevaisuuden arvo liittyy arvioihin siitä, 
minkälainen potentiaali merkillä on muiden kuluttajien keskuudessa. Baldingerin näkemys 
perustuu siis kokonaisuudessaan yrityksen näkökulmaan. Crimmisin (1992) näkemyksen 
mukaan kuluttajan arvio siitä, minkälainen voisi kahden merkin välinen hintaero olla, jotta 
ostotapahtuma olisi tasapainoinen, tarjoaa yksinkertaisimman ja samalla tehokkaimman 
mittarin merkin arvosta. Myös Aaker (1991) mainitsee, että kaikki muutokset merkkipää- 
omassa heijastuvat myös hintapreemioon. Myös Swait ym. (1993) ehdottavat erityisen ta- 
sapainohinnan (equalization price) määrittämistä. Kamakura & Russel (1993) ja Morton 
(1994) näkevät koetun laadun olevan paras mittari merkin arvolle. Mortonin näkemys pe
rustuu laajasti tunnustetulle EquiTrend -menetelmälle, joka tarkastelee juuri kuluttajan ko
kemaa merkin laadusta (kts. myös Aaker 1996b).

Simon & Sullivan (1993) ovat saaneet paljon huomiota menetelmälleen, joka perustuu 
propositioon, että merkin arvo heijastuu myös yrityksen osakkeen hintaan. Tämä siksi, että 
osakkeiden arvonhan tulisi kertoa juuri tulevaisuuden tuotto-odotuksista. Tämä menetelmä 
on ehkä kaikista yrityslähtöisin, koska yrityksen osakkeen hinnan nousu ei tuo kuluttajalle 
mitään lisäarvoa. Lassar ym. (1995) näkevät merkkipääoman koostuvan merkin tehokkuu
desta (performance), arvosta kuluttajalle (value), imagosta, luotettavuudesta ja sitoutumi
sesta (commitment). Näkökulma ei sinänsä tuo keskusteluun mitään uutta, Aakerin esittä
mät determinantit on vain jaoteltu hieman toisella tavalla. Lassar ym.:n kontribuutio kes
kusteluun on kuitenkin havainto siitä, että merkkipääoman määrä korreloi vahvasti hinta- 

preemion kanssa.

Krishnanin (1996) näkemys merkkipääoman mittaamisesta keskittyy vain assosiaatioiden 
mittaamiseen. Hänen mukaansa merkkiin liitettävät assosiaatiot kertovat merkin vahvuudet 
ja heikkoudet ja näin antavat hyvän lähtökohdan merkin vahvistamiselle. Pettis (1996) 
puolestaan näkee Aakerin (1991) menetelmän olevan edelleen toimiva. Lefton ja Anson 
(1996) näkevät yrityksen näkökulman tärkeimpänä, ehdottaen että summa jolla kolmas 
osapuoli olisi valmis ostamaan tai vuokraamaan merkin, kertoo sen todellisen arvon.

Yrityksen näkökulmasta lähestyvistä tutkimuksista tunnetuin ja myös siteeratuin menetel
mä perustuu Interbrand plc. -yhtiön kehittämään merkin vahvuutta kuvaavaan kertoimeen.
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Tunnetuin käyttäjä tällä menetelmällä on Financial World -lehti, joka selvittää sen avulla 
vuosittain maailman vahvimmat merkit (Badenhausen 1996). Lehti on julkistanut tutki
muksen tulokset jo vuodesta 1992 lähtien ja onnistunut luomaan tietynlaisen vertailupohjan 
koko tutkimusalueelle. Menetelmä on laajasti hyväksytty todennäköisesti siksi, että se tar
kastelee sekä kuluttajan, että yrityksen näkökulmaa. Lopputulos mittauksella on kuitenkin 
yritykselle olennainen rahassa mitattava merkin arvo. Tämän johdosta menetelmää voidaan 
pitää yrityksen näkökulmasta lähestyvänä. Myös mainostoimisto Young & Rubicam on 
kehittänyt oman arvostusmenetelmänsä, joka ei kuitenkaan perustu niin absoluuttiseen 

merkin arvottamiseen kuin Interbrandin menetelmä. Kyseinen menetelmä pyrkii selvittä
mään pikemminkin kuluttajan näkökulmaa merkin arvoon ja tämän avulla auttaa yritystä 
arvioimaan merkkiä.

Tämä mittaamista tutkiva alue tuntuu olevan se, joka on koko käsitteen kannalta mielen
kiintoisin. Jatkuvat ponnistelut eri mittausmenetelmien kehittämiseksi ovat synnyttäneet 
useita eri lähestymistapoja. Ironista sinänsä, mutta tutkijat ovat itsekin todenneet, että yh
den ainoan mittausmenetelmän kehittäminen lienee toiveajattelua. Tavoitteen tekee vaike
aksi se tosiasia, että yritykset eivät välttämättä edes tiedä, mitä hyötyä on tiedostaa merkin 
arvo tai merkkipääoman määrä.

Kolmas tutkimusalue tarkastelee merkkipääoman ymmärtämisestä koituvia hyötyjä ja seu
rauksia. Tutkimukset ottavat hyvin usein kantaa siihen, miten saatuja tuloksia tulisi käy
tännössä soveltaa. Baldinger (1990) on nähnyt merkkipääoma -keskustelun johtavan siihen, 
että markkinointitutkimuksen rooli tulee painottumaan läheisemmin yrityksen strategiseen 
suunnitteluun. Tämä ajatus juontaa merkin arvon määrittämisestä. Kun yritys ymmärtää 
merkkinsä vahvuudet ja heikkoudet, tulisi niiden ohjata koko yrityksen toimintaa. Farquhar 
(1990) on tuonut juuri tähän keskusteluun mittavan kontribuution. Hänen tutkimustyönsä 
painottuu paitsi merkkipääoman johtamiseen, myös hyvin vahvasti merkin laajentamiseen. 
Hän on ensimmäisten joukossa liittänyt merkkipääoman käsitteen merkin laajentamiseen.

Schlossberg (1990) on korostanut, että merkin tulee jatkuvasti uudistua ja lunastaa lupauk
sensa kuluttajalle. Aakerin (1991) työ on myös tällä tutkimusalueella ollut merkittävä. Hän 
on ehdottanut, että tunnistamalla merkkipääoman voi yritys merkin identiteetin avulla vah
vistaa kilpailuetuaan. Aaker (1996b) on uudemmissa tutkimuksissaan syventynyt juuri sii
hen, miten vahvoja merkkejä tulisi rakentaa ja vahvistaa. Myös Keller (1993) on ottanut 
kantaa tähän kolmanteen tutkimusalueeseen, mutta tästä näkökulmasta hänen kontribuuti
onsa ei ole sen enempää erottunut. Aakerin ja Kellerin tutkimukset merkin laajentamisen
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alueella ovat kuitenkin olleet mitttavia, kuten aikaisemmin mainittiin. Myös Rangaswamy 
ym. (1993) ovat jättäneet puumerkkinsä merkin laajentamista käsittelevään keskusteluun. 
He ovat hyvin laajasti mallittaneet laajentamisen onnistumisen edellytyksiä. Blackett 
(1993) on myös johtamansa yhtiön, Interbrandin kautta tuonut asiantuntijanäkemyksen 
keskusteluun. Hän on ottanut kantaa lähinnä siihen, mitä hyötyä on tunnistaa merkin arvo.

Cobb-Walgren ym. (1995) ovat toteuttaneet hyvin ansioituneen tutkimuksen, jossa he 
osoittavat mainosbudjetin ja merkkipääoman määrän korrelaation, sekä merkkipääoman 
korrelaation kuluttajapreferensseihin. Tämä on tuonut lisäpainoa uskomukselle siitä, että 
merkkipääoman johtaminen on tuloksellinen tapa johtaa yritystä. Davis ja Douglass (1995) 
ovat puolestaan tutkineet, miten merkkipääoman ja merkin arvon käsitteitä yrityksissä 
hyödynnetään. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yritykset kamppailevat eniten itse käsitteen 
määrittämisen ja mittaamisen parissa. Lisäksi ongelmia on tuottanut merkkipääoman joh
taminen ja sen käyttäminen tulevaisuuden ennustamisessa. Pettis (1996) on ehdottanut, että 
tärkein asia yritykselle on sen osakkeen hinnan nousu. Hänen mukaansa merkkipääoman 
tunnistaminen ja johtaminen edesauttaa juuri tässä asiassa ja on näin tutkimisen arvoinen.

Tämän kolmannen tutkimusalueen kiinnostuksen kohteet liikkuvat siis prosessin lopussa. 
Kaikki seuraukset ja mahdollisuudet, jotka merkkipääoman mittaaminen antaa, kuuluvat 
tähän tutkimusluokkaan.

Tämä tutkielma kuuluu viimeiseen tutkimusalueeseen. Tutkimuksessa on samantyyppinen 
lähestymistapa kuin mitä Cobb-Walgren ym. (1995) käyttivät sikäli, että tässäkin tutki
muksessa mitataan merkkipääoman määrä myös kulutta) alähtöisesti. Tämän tutkimuksen 
kontribuutio kyseiseen tutkimusluokkaan on kuitenkin suurimmillaan siinä, että pyrkimyk
senä on nähdä merkkipääoman yhteys markkinoinnin johtamiseen. Vaikka Aaker (1991) 
näkee merkkipääoman determinanttien koostuvan useista atribuuteista, ei hän ota selkeästi 
kantaa markkinointimixin vaikutukseen. Tätä tutkimusta voidaan pitää lisäarvon tuojana 
kyseiseen tutkimusluokkaan myös siksi, että se tuo käytännön testauksen tuoman koke
muksen joko vahvistamaan tai heikentämään käsitteiden ja menetelmien toimivuutta.

Toisaalta, tutkimus tuo lisäarvoa myös merkkipääoman ja merkin arvon mittaamiskeskus- 
teluun. Vaikka Aaker esittää eri mittaustapoja kullekin atribuutille, eivät ne abstraktiivi- 
suudeltaan ole käytännön työkaluiksi jalostettuja. Tässä tutkimuksessa muodostetaan yk
sinkertaiset menetelmät kunkin merkkipääoman determinantin mittaamiselle, joita sovel
tamalla voidaan mittaus suorittaa muillakin aloilla kilpailevista merkeistä.
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1.3 Toimeksiantajayritys British American Tobacco Nordic Oy
British American Tobacco Nordic kuuluu B.A.T Industries -ryhmään, joka toimii tupakka, 
rahoituspalvelut, ja vakuutustoiminta -alueilla. Tupakkaryhmä on maailman kansainvälisin 
savuketuottaja. Ryhmä markkinoi tuotteitaan 160:ssä maassa ja verovapaalla alueella. Suu
rimpiin kansainvälisiin merkkeihin kuuluvat State Express 555, Lucky Strike, Benson & 
Hedges, John Player ja Kent. B.A.T Industries työllistää yli 170.000 ihmistä.

British American Tobacco Nordic (BAT) vastaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Viron, Liettuan, 
Latvian, Tanskan ja Islannin markkinoista sekä Skandinavian verovapaasta kaupasta. 
Markkinoiden koko ilman Tanskan ja Islannin myyntejä on yli 30 miljardia savuketta. 
BAT Nordicin pääkonttori on Helsingissä ja myyntikonttorit Tukholmassa ja Oslossa. 
Suomen markkinoilla yhtiö markkinoi seuraavia merkkejä: Barclay, Lucky Strike, Pall 
Mall, North State, Kent ja Henri Wintermans sikarit.

1.4 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet
Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona British American Tobacco Nordic Oy: lie. Tutki
muksen pääongelma on selvittää, miten yritys voi markkinointitoimenpiteillään vaikuttaa 
merkkinsä merkkipääoman muodostumiseen. Pyrkimyksenä on osoittaa, että tunnistamalla 
merkkinsä merkkipääoman, yritys voi markkinointimixin elementtejä hyväksikäyttäen vai
kuttaa merkkinsä merkkipääomaan ja näin nostaa merkkinsä arvoa ja markkinaosuutta. 
Tutkimusongelma otetaan haltuun hakemalla vastausta seuraaviin alatavoitteisiin:

1. Mitä tuotemerkillä käsitetään?
2. Millä tavoin merkit ovat kuluttajalle hyödyllisiä?
3. Miksi merkit ovat yritykselle arvokkaita?
4. Mistä merkkipääoma muodostuu?
5. Miten merkkipääomaa mitataan?
6. Mistä markkinointimixi koostuu?
7. Mikä on markkinoinnin johtamisen ja merkkipääoman välinen yhteys?

8. Miten merkin arvo määritetään?
9. Mikä on merkin arvon ja markkinaosuuden välinen yhteys?

Empiiriset alatavoitteet ovat:
1. Millainen on tutkittavien merkkien merkkipääoma?
2. Miten yritysten markkinointitoimenpiteet eroavat toisistaan?
3. Miten toimeksiantajayrityksen tutkimusvalikoimaa tulisi jatkossa muuttaa?
4. Mitä toimeksiantajayrityksen tulisi merkkinsä merkkipääoman suhteen tehdä?
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Tarkastelemalla tuotemerkin käsitettä pyritään luomaan pohja merkkipääoman ymmärtä
miselle. On myös välttämätöntä ymmärtää merkkiin liitettävät hyödyt eri osapuolten näkö
kulmasta, jotta nähdään lisäarvo jonka merkki eri osapuolille tuo. Merkkipääoman muo
dostumisen ja mittaamisen tarkasteleminen puolestaan luo kokonaiskuvan siitä, mistä tämä 
lisäarvo tarkalleen koostuu. Samalla pyritään tutkielman empiiristä osaa varten valitsemaan 
käytettävä menetelmä. Markkinointimixin tarkastelu tuo näkemyksen eri dimensioista, 
joita peilaten eri vaikutussuhteita voidaan tarkastella. Kun tarkastellaan merkkipääoman 
yhteyttä markkinoinnin johtamiseen, nähdään ne atribuutit, joista merkkipääoman eri de
terminantit koostuvat. Nämä alaongelmat siis pyrkivät jäljittämään merkkipääoman deter
minantteja yrityksen markkinointitoimenpiteisiin. Luomalla käsitys siitä, miten merkin ar
vo määritetään, voidaan nähdä yhteys merkin merkkipääoman ja yrityksen taloudellisen 
menestyksen kanssa. Jotta tarkastelu olisi kattava, on vielä nähtävä merkin arvon ja mark
kinaosuuden välinen yhteys. On huomattava, että tarkastelu tehdään tietyllä tavalla kääntä
en. Kun halutaan selvittää miten yritys voi vaikuttaa merkkipääoman muodostumiseen 
markkinointitoimenpiteillään, on selvitettävä ensin seuraus, eli merkkipääoma, jonka jäl
keen voidaan alkaa tarkastelemaan lopputuloksen syitä. Tästä syystä tarkastelu lähtee 
merkkipääoman käsitteestä ja päätyy markkinoinnin johtamisen tarkasteluun.

Tutkielman empiirisen osan alatavoitteet tähtäävät aikaansaatujen prepositioiden käytän
nön testaamiseen. Jotta yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa merkkipääomaan voidaan näh
dä, on ensin tarkasteltava, millainen on tutkittavien merkkien merkkipääoma. Tämän jäl
keen on tarkasteltava yritysten eroja markkinointitoimenpiteissään. Tämän jälkeen voidaan 
tehdä toimepide-ehdotukset niin markkinoinnin johtamisen, kuin tutkimustoiminnan näkö

kulmasta.

1.5 Tutkielman tarkastelutapa ja rajaukset
Koska kyseessä on toimeksiantotyö, lähestytään tutkimusongelmaa toimeksiantaj ayrityk- 
sen näkökulmasta. Jotta näkökulma olisi todenmukainen, edellyttää se myös kuluttajan nä
kökulman tarkastelemisen, jotta tutkimuksessa ei sorruta ajattelemaan asioita vain yhdeltä 
kannalta. Tämä tarkastelutapa myös mahdollistaa tutkielman arvioimisen tieteellistä kes
kustelua peilaten, joka hyvin pitkälle on ollut juuri liikkeenjohdon näkökulmasta lähesty
vää.

Tutkielmassa on sekä teoreettinen, että empiirinen näkökulma. Tarkastelutapa on deskrip- 
tiivis-analyyttinen. Tutkielmassa kuvaillaan eri teorioita ja analysoidaan niiden sisältöä ja 
keskinäisiä suhteita. Tutkielmassa pyritään kokoamaan eri tutkijoiden näkemyksistä ainek
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set viitekehykseen, joka ohjaa tutkielman empiiristä osaa. Viitekehysainekset kootaan tie
teellisistä teoksista ja artikkeleista. Aineisto painottuu markkinoinnin alueelle, erityisesti 
merkkituotteen johtamisen kentälle. Suurimman kontribuution tutkielmaan tuo merkkipää- 
omakeskustelu. Tämän lisäksi aineistoa on koottu strategisen liikkeenjohdon alueelta, lä
hinnä markkinoinnin johtamiskeskustelusta, tavoitteena luoda käsitys markkinointimixin 
elementeistä. Lisäksi erityisesti teoreettisen osan alkupuolella tarkastellaan merkkituotteen 
johtamisen piirissä käytyä keskustelua. Kuluttajan valintamallin käsittely koettiin myös 
välttämättömäksi tarkastelun kattavuuden kannalta. Tietyiltä osin tutkimuksessa sivutaan 
imagotutkimuskeskustelua. Kaiken kaikkiaan kuluttajatutkimuksella on tutkielmassa kes
keinen rooli, onhan keskeisimmät merkkipääoman tutkijat juuri kuluttajatutkijoita (esim. 
Aaker ja Keller).

Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään kolmen Suomen savukemarkkinoiden matala- 

hintasegmentissä kilpailevan merkin merkkipääoma. Tämän jälkeen saadut tulokset pyri
tään suhteuttamaan merkkien valmistajayritysten markkinointitoimenpiteisiin. Näin pyri
tään luomaan yhteys merkkipääoman ja markkinoinnin johtamisen välille. Merkkipääoman 
mittaamiseksi käytetään useita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia. Tästä sekun- 
daaridatasta kootaan ainekset tutkittavien merkkien merkkipääoman muodostamiselle. 
Valmistajayritysten markkinointitoimenpiteitä tarkasteltaessa tehtiin kvalitatiivinen tutki
mus, jossa teemahaastatteluin koottiin tarvittava aineisto. Ote tässä kvalitatiivisessa tutki
muksessa rajoittui toimeksiantajayrityksen henkilöstön haastatteluihin. Tämä siksi, että 
näillä koettiin ammattitaitonsa nojalla olevan tarpeeksi objektiivista tietoa vallitsevasta 
markkinatilanteesta.

Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan Suomen savukemarkkinoita. Vaikka lukija ei sitä 

välttämättä huomaa, teoreettisen osan taustalla on ajatus kulutushyödykkeiden markki
noinnista, mikä saattaa ilmetä kiijoittajan analysoidessa eri tutkijoiden näkökulmia. Syy 
tähän rajaukseen on luonnollisesti tutkielman laajuus, sekä myös tutkimusalueen julkaisu

jen ja artikkelien painottuminen kulutushyödykkeisiin. Teoreettinen osa sinällään pätee 
myös muihinkin tuoteryhmiin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. On kuitenkin järke
vämpää rajata tutkimus kulutustavaroihin, koska käytännön näkökulmat on annettu tästä 
näkökulmasta. Tutkielman empiirisessä osassa pyritään induktiivisesti analysoimaan teo
reettisen osan viitekehysmallia. Tämä pakottaa tutkielman rajaamisen vain savukemarkki- 
noille, joiden erityispiirteitä tutkielmassa tarkastellaan. Lisäksi tutkielma rajataan markki
noinnin alueelle. Tietyiltä osin tutkimusta olisi voitu syventää laskennallisella osalla, mihin 
ei kuitenkaan ryhdytty. Markkinoinnin johtamista käsittelevässä osassa jakelupäätöksiä
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myös tarkastellaan vain kaupan sisällä olevien päätösten näkökulmasta. Tämä siksi, että 
savukemarkkinoilla tuntuu strategiana olevan aukottoman jakelun tavoittelu, mikä eliminoi 
varsinaisten jakelustrategioiden käsittelyn.

Tutkimus on myös rajattava koskemaan palvelujen markkinointia varauksellisesti. Tämä 
lähinnä siksi, että käsiteltäessä markkinointimixiä luvussa neljä, on lähestymistavaksi 
otettu neljän P:n malli, joka on tutkijoiden ja alan ihmisten mukaan hyvin pitkälle tuo- 
tesidonnainen malli. Ennen markkinointimixin käsittelemistä selvitetään vielä tarkemmin 
tätä ajatusta. Luvussa kaksi käsitellään kuluttajan käyttäytymistä vain siinä laajuudessa kun 
se tämän tutkimuksen kannalta on tarpeellista. Aihe tuntuu olevan niin syvällinen, että sen 
tarkastelu kattavasti nähdään tässä mittakaavassa mahdottomana tehtävänä.

1.6 Tutkielmassa käytettävät keskeiset käsitteet
Tämän tutkielman kannalta keskeisimmät käsitteet ovat merkki (brand), merkin merkki- 
pääoma (brand equity), merkin arvo (brand value) ja markkinointimix. Käsitteet ovat kui
tenkin niin moniulotteisia, että käsitteiden syvällinen määrittely tehdään vasta kyseisiä asi
oita käsiteltäessä. Tässä vaiheessa annetaan ainoastaan yksiselitteinen näkökulma käsittei

siin.

• Merkki tarkoittaa nimeä, symbolia, muotoilua, merkkiä tai näiden yhdistelmää, joka 
tuo fyysiseen tuotteeseen lisäarvoa sen funktionaalisen tarkoituksen lisäksi (Farquhar 

1990, RC-7).
• Merkin merkkipääoma tarkoittaa tuotenimen ja symbolin tuotteelle tuomaa lisäarvoa, 

jota voidaan tarkastella joko asiakkaan tai yrityksen karmalta (Aaker 1996b, 7). Tässä 
tutkimuksessa kuitenkin erotetaan merkin merkkipääoma tarkoittamaan nimenomaan 

kuluttajan hyötyjä merkistä.
• Merkin arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa merkkiin liitettävien hyötyjen aikaan

saamaa lisätuloa yritykselle.
• Markkinointimix tarkoittaa joukkoa muuttujia, joiden avulla yritys voi vaikuttaa ku

luttajaan (Rafig & Ahmed 1995, 4).
• Hintapreemiolla tarkoitetaan sitä lisähintaa, jonka kuluttaja on valmis maksamaan 

merkistä, verrattaessa sitä merkittömään tuotteeseen.
• Merkin imago nähdään kuluttajan kokemana mielikuvana merkistä (Aaker 1996b, 69).
• Merkin identiteetti puolestaan tarkoittaa merkin tarkoitusta (Aaker 1996b, 68). Toisin 

sanoen identiteetti on se tahtotila, johon yritys haluaa merkin imagon asettuvan.



12

• Tuoteatribuutti tarkoittaa mitä tahansa tuoteominaisuutta, kuten väriä, muotoa, suori
tuskykyä tai hintaa.

• Determinantti puolestaan tarkoittaa merkkipääoman ulottuvuutta, joka koostuu useasta 
atribuutista.

Käsitteet on määritelty siten, kun tämän tutkimuksen kannalta on hyödyllisintä. Jossakin 
muussa tutkimuksessa määrittely saattaisi olla hieman erilainen. Käsitteiden moniulottei
suus nimittäin mahdollistaa niiden lähestymisen useasta näkökulmasta.

1.7 Tutkielman rakenne
Tutkielma koostuu kahdesta osasta; teoreettisesta ja empiirisestä. Teoreettinen osa on jaettu 
kolmeen lukuun. Luvussa kaksi käsitellään tuotemerkkiä. Merkin käsitteellistäminen mah
dollistaa merkkiin liitettävien hyötyjen tarkastelemisen, jotka toimivat pohjana merkkipää
oman määrittämiselle. Luvussa painottuu yrityksen näkökulma merkkiin liitettäviä hyötyjä 
tarkastellessa. Tätä ei kuitenkaan tule tulkita siten, että kuluttajan näkökulma olisi vähäpä
töisempi kuin yrityksen. Yrityksen näkökulmaa ohjaa nimittäin tausta-ajatus, että yrityk
selle on merkeistä hyötyä vain koska niistä on kuluttajalle hyötyä. Luvussa pyritään tar
joamaan lukijalle käsitys siitä, mitä merkkiin liittyy, mitä eroa merkillä ja tuotteella on se
kä osoittamaan, miksi yritykset ovat kiinnostuneita rakentamaan vahvoja merkkejä. Tar
koituksena on näin ollen vastata ensimmäisiin alaongelmiin; Mitä tuotemerkillä käsite
tään?; Millä tavoin merkit ovat kuluttajalle hyödyllisiä? ja Miksi merkit ovat yritykselle 
arvokkaita?

Luvussa kolme pyritään käsitteellistämään merkkiin liitettävät hyödyt ja edut merkkipää- 
omaksi. Selvittämällä merkkipääoman ja merkin arvon ero pyritään korostamaan eroa ku
luttajan ja yrityksen näkökulmien välillä. Luvussa syvennytään merkkipääoman deter
minantteihin ja niiden mittaamiseen. Tällä pyritään mahdollistamaan merkkipääoman mit
taaminen tutkielman empiirisessä osassa. Luvussa siis pyritään vastaamaan alaongelmiin 
neljä ja viisi; mistä merkkipääoma muodostuu ja miten sitä mitataan?

Luvussa neljä selvitetään markkinointimixin käsitettä ja sen suhdetta merkkipääomaan. 
Luvussa haetaan näinollen vastausta kuudenteen ja seitsemänteen alaongelmaan; Mistä 
markkinointimixi koostuu? ja Mikä on markkinoinnin johtamisen ja merkkipääoman väli
nen yhteys? Lisäksi luvussa tarkastellaan eri menetelmiä merkin arvon määrittämiseksi ja 
otetaan haltuun merkin arvon ja markkinaosuuden välinen yhteys. Näin tulee vastattua 
myös alaongelmiin kahdeksan ja yhdeksän. Lopuksi tehdään teoreettisen osan yhteenveto
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ja muodostetaan viitekehys empiiristä osaa varten. Teoreettisen osan rakenne on esitetty 
kuviossa yksi. Kuviossa on numeroitu eri aihealueet ja vaikutussuhteet sen mukaan, missä 
luvussa niitä käsitellään.

Kuvio 1: Tutkielman teoreettisen osan rakenne

MERKKI

MERKKI-
PÄÄOMA

MERKIN
AI

m

MARKKI- 

mMix

Luvussa viisi otetaan haltuun empiirisen osan tutkimusote ja selvitetään tutkimusstrategiaa 
ja -kontekstia. Luvussa kuusi esitellään tutkittavat merkit ja yritykset, jotta lukija pystyisi 
näkemään vallitsevan markkinatilanteen ja näin saisi enemmän irti tutkimuksesta. Luku 
seitsemän käsittelee varsinaisia tutkimustuloksia, eli vastaa empiiriseen alaongelmaan yksi 
ja kaksi. Tutkimustulosten yhteenveto esitetään luvussa kahdeksan. Luvussa yhdeksän tar
kastellaan viitekehysmallin toimivuutta valitulla markkinalla ja luvussa 10 luodaan toi
menpide-ehdotukset toimeksiantajayritykselle. Luku 10 vastaa näin ollen empiirisiin ala

ongelmiin kolme ja neljä.
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2 MIKSI MERKIT OVAT YRITYKSILLE ARVOKAS OMAISUUS?

Tässä luvussa syvennytään tarkemmin siihen, mitä merkillä ymmärretään ja miksi merkki
en voidaan katsoa olevan yrityksen tärkein voimavara. Hyvän alustuksen aiheeseen tarjoaa 
seuraava esimerkki, jonka Aaker (1991) esittää:

" Kulutustavarajätti Procter & Gamblen ensimmäinen merkkituote oli Ivory-saippua. Ivoryn ensimmäinen mainos 

julkaistiin vuonna 1881. Tuohon aikaan saippuat olivat joko keltaisia tai ruskeita paloja, joita kauppias veisti isosta 

saippuamöhkäleestä. Saippuapalat olivat kaikkea muuta kuin hellävaraisia, ne jopa ärsyttivät ihoa ja vahingoittivat 

vaatteita. Ivory puolestaan oli puhtaan valkoinen ja kauniin muotoinen. Ivory oli mieto ja hellävarainen saippua, 

jolla peseytyminen oli nautinto. Ivory myös tarjosi kuluttajalle uuden edun: Se kellui. Monet ihmiset olivat nimittäin 

turhautuneet kylpiessään etsimään veteen hävinnyttä saippuaansa. Ivory siis tarjosi kuluttajalle aivan uuden pesuko- 

kemuksen. Ivory on hyvä esimerkki huolella vaalitusta merkkituotteesta, jolla on ikää jo yli 110 vuotta. “

2.1 Tuotemerkin käsite
Ivory on onnistunut erottautumaan kilpailijoistaan. Porter (1991, 151) on esittänyt yhdeksi 
kilpailustrategiaksi differointia, jossa erottaudutaan kilpailijoista olemalla ainutlaatuinen 
jossakin asiakkaalle arvokkaassa asiassa. Ivoryn laatu on ollut selvästi korkeampi kuin ns. 
tavallisten saippuoiden. Ihmiset ovat varmasti ostaneet Ivorya siksi, koska sillä peseytymi
nen on ollut miellyttävämpää. Ivory on tarjonnut kuluttajille aivan uudenlaisen tuotteen, 
joka fyysisiltä ominaisuuksiltaan erottuu kilpailijoistaan.

Fyysisiä tuote-eroja on kuitenkin nyky-yhteiskunnassa vaikea saavuttaa. Voidaan puhua 
ainoastaan marginaalisista eroista. Esimerkiksi useimpien pesuaineiden valmistajat väittä
vät oman pesuaineensa pesutehon ja muidenkin ominaisuuksien olevan parempia kuin kil
pailijoilla. Kuitenkin teknologia kehittyy niin nopeasti, että on vaikea nähdä minkään edun 
olevan pitkäikäistä (Biel 1992, RC-9). Monesti esiteltäessä merkin uusi tuoteominaisuus, ei 
kestä kovin kauan kun kilpailijat esittelevät vastaavan ominaisuuden omassa merkissään. 
Ensimmäisenä uuden ominaisuuden esitelleen yrityksen merkin voisi kuvitella saavan jon
kinlaista kilpailuetua. Koska muut merkit kuitenkin seuraavat niin nopeasti perässä, ei dif

ferointia synny.

Myös kuluttajien laatukriteerit ovat korkealla. Tuotteiden odotetaan hinnasta riippumatta 
olevan korkealaatuisia. Korkea laatu ei tarjoa tuotteelle enää kilpailuetua, vaan siitä on 
tullut pikemminkin markkinoille pääsyn kriteeri (Light 1996). Kuluttajat eivät osta uudes
taan tuotetta, jonka kokevat huonolaatuiseksi. Siksi voidaan todeta, että korkea laatu vain
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avaa merkille ovet markkinalle, mutta differoitua etua ei korkealla laadulla saavuteta. Kor
kea laatu voidaan käsittää myös tuotteen hinta/laatu -suhteena. Eihän kuluttaja odota hal
vemman merkin olevan yhtä laadukas kuin kalleimman merkin. Kuluttajan kokema laatu 

on siis suhteutettava myös merkin hintaan.

Differointi rakentuu tänä päivänä hyvin pitkälle tunnetasolla (CE, Dooner 1995, 53). Biel 
(1992, RC-9) kertoo tutkimuksesta, jossa kuluttajat arvioivat tuotteiden välisiä eroja eri 
tuoteluokissa. Tuloksena oli, että kuluttajat kokivat merkkien väliset erot suuremmiksi 
tuoteluokissa, joissa merkinvalinta tehdään hyvin tunnepohjaisesti, ei niinkään järkiperäi
siin syihin vedoten. Esimerkkinä tällaisista tuoteluokista mainitaan savukkeet ja olut. Suu
ret mielikuvan iset erot johtavat siihen, että merkistä tulee kuluttajan silmissä ainutlaatui

nen.

Eräässä liiketoiminnan sanakirjassa määritellään tuotemerkki näin: “Tuotemerkki on merk- 
kinimi, jota käytetään identifioimaan tietty tuote, valmistaja tai myyjä“ (Oxford 1990, 43). 
Tuotemerkki siis toimii tunnistimena tuotteelle. Määritelmässä ei ole otettu kantaa siihen, 
että merkkiin liittyisi jotakin muuta kuin sen perimmäinen tarkoitus; merkin identifiointi. 
Doyle (1989, 26) puolestaan määrittelee tuotemerkin hieman laajemmin: “Positiivinen tai 
menestynyt tuotemerkki on nimi, symboli, muotoilu tai jokin yhdistelmä näistä, joka iden
tifioi tietyn organisaation tuotteen ja kertoo sen kestävästä, differoidusta edusta.“ Merkki 
siis viestii kuluttajalle niistä eduista, joita merkki käyttäjälleen tarjoaa.

Huomion arvoista on, että merkki voi olla muutakin kuin nimi. Esimerkiksi Niken 
“Swoosh“ -symboli on jo niin tunnettu, että Nike on luopunut kokonaan nimensä käyttämi
sestä symbolin yhteydessä. Toisaalta, merkkiin saatetaan liittää pakkauksen muotoilu hyvin 
olennaisesti. Coca-Colan keskeinen tekijä on oma pullo, jossa on ainutlaatuinen muotoilu. 
Doylen (1989, 26) määritelmä myös painottaa sitä, että merkin tulisi olla positiivinen ja 
menestynyt. Merkille ei tosiaan ole hyödyksi olla negatiivisesti tunnettu. Jos merkkiin yh
distetään ainoastaan negatiivisia assosiaatioita, ei sillä voida katsoa olevan minkäänlaista 

etua.

Lisäksi määritelmässä mainitaan edun kestävyys. On tärkeää, että merkkiin liitettävät asso
siaatiot ja differoitu etu ovat pysyviä. Merkin tulee omistaa ne edut, joiden avulla se diffe- 
roituu. Merkille ei ole hyötyä siitä, että kuluttaja pitää merkkiä vain erilaisena, muttei koe 
merkin etujen olevan pysyviä. Jos merkkiin liittyvät edut on helposti kopioitavissa, ei mer

killä voida katsoa olevan kestävää etua (Doyle 1990, 7).
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Merkin tarjoama etu tulisi myös olla relevantti. Jos merkki koetaan hyvin erilaiseksi ja dif- 
feroiduksi, mutta kuluttaja ei koe etua relevantiksi, ei siitä ole merkille mitään hyötyä. Itse 
tarkoitus ei siis ole rakentaa pysyvää kilpailuetua vaan rakentamisen vuoksi, vaan siksi, 
että kuluttajat näkisivät merkin hyödyllisenä ja tarpeellisena.

Differoinnin lisäksi tuotemerkin määritelmissä esiintyy usein mainintoja siitä, että tuote
merkki tuo tuotteelle lisäarvoa. Esimerkiksi Farquharin (1990, RC-7) mukaan tuotemerkki 
on “ tuotenimen mukanaan tuoma lisäarvo tuotteelle, joka ei selity toiminnallisten ominai
suuksien pohjalta“. Ilman tuotemerkkiä ei tuotetta pysty differoimaan ja näin ollen tuote ei 
tarjoaisi kuluttajalle mitään etua tuoteominaisuuksien lisäksi. Tuotemerkin ansiosta tuote 
koetaan muuksikin kuin tuoteatribuuttien joukoksi. Kuluttaja kokee tuotemerkin sisältävän 
tunteita ja assosiaatioita. Merkki kertoo kuluttajalle myös lupauksen siitä, mitä kuluttaja 
merkistä saa.

On myös huomattava, että fyysinen tuote on muutakin kuin tehtaassa tuotettu hyödyke. 
Tuotetta voidaan tarkastella valmistajan, myyjän ja kuluttajan näkökulmasta. Valmistajan 
näkökulmasta tuote on hyödyke, joka syntyy yrityksen prosessien tuloksena. Kyseessä voi 
olla fyysinen tuote tai palvelu. Jälleenmyyjälle tuote on väline, jonka avulla tämä pitää asi
akkaansa tyytyväisenä ja aikaansaa myyntiä. Kuluttajalle sen sijaan tuote on väline, jonka 

avulla kuluttaja tyydyttää tarpeensa. Klassinen esimerkki on vesi: ihminen ei juo vettä sik
si, että haluaa juoda, vaan siksi, että haluaa tyydyttää janon. Black & Decker ei myöskään 
myy porakoneita, vaan reikiä. (Doyle 1989, 26)

Näistä lähtökohdista on määritelty tässä tutkielmassa käytetyt käsitteet. Kuten aikaisemmin 
mainittiin, määrittely on suoritettu niin kuin tässä tutkimuksessa on hyödyllisintä. Kappa
leessa 2.1 käydyn keskustelun perusteella muodostetaan kattavammat määrittelyt käsitteille 
tuote, tuotemerkki, merkkituote ja merkki.

• Tuote tarkoittaa mitä tahansa tuotetta tai palvelua, joka tyydyttää asiakkaan tarpeen.
• Tuotemerkillä tarkoitetaan sitä nimeä, termiä, symbolia, muotoilua tai näiden yhdis

telmää joka identifioi tuotteen ja johon yhdistetään differoituja, kestäviä ja relevantteja 

etuja.
• Merkkituote tarkoittaa edellisten summaa. Merkkituotteen voidaan katsoa olevan ko

konaisuus, johon yhdistetään sekä tuote, että tuotemerkki.
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• Merkki nähdään tarkoittavan englanninkielistä sanaa Brand, jota voidaan käyttää ku
vaamaan niin tuotemerkkiä kuin merkkituotettakin. Käsitteeseen siis voi sisältyä tuote 

ja se voi myös tarkoittaa pelkää tuotemerkkiä.

Kuvio 2: Tuotteen, tuotemerkin ja merkkituotteen suhde
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i \ 1TUOTOIN TUOTE ] 1 MERKKI
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Merkille pantavaa on, että ilman tuotetta ei tuotemerkki ole arvokas. Tuotemerkki ei voi 
saavuttaa vahvaa asemaa ilman, että siihen liittyisi jokin tuote, jonka avulla kuluttaja voisi 
kokea merkin sisältämät hyödyt. Toisaalta, tuote voidaan patentin avulla suojata ja näin 
rakentaa sille kestävä etu. Merkki kuitenkin mahdollistaa tämän edun pysyvyyden, sillä 
patentit ovat usein vain tietyn ajan voimassa ja yksinoikeuden päätyessä kilpailijat voivat 
tuottaa vastaavia tuotteita. Sen sijaan merkkiä eivät kilpailijat pysty kopioimaan.

Myöskään merkkituotetta ei ole olemassa, ellei siihen yhdistetä jotakin tuotetta. Tuote siis 
näyttelee hyvin keskeistä osaa merkkien maailmassa. On myös huomattava, että tuotemer

kin toimiessa ainoastaan tuotteen identifioijana, ei sitä voida pitää arvokkaana. Tällöin pu
hutaan pelkästä tavaramerkistä (trademark). Merkkiin tulee siis liittyä jotakin syvällisem

pää, kuten differoitu etuja lisäarvo, jotta sitä voidaan pitää arvokkaana.

2.2 Merkin rakenne
Tuotemerkki koostuu useammasta ulottuvuudesta. Vaikka kuluttaja saattaa kokea merkkiin 
yhdistettävät ominaisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi, on kuluttajan yleisnäkemys merkistä 
useasta tekijästä koostuva kokonaisuus. Arnold (1992, 35) esittää eri lähteistä kootun mal
lin, jonka pohjana on Levittin (1964) paljon huomiota saanut merkin rakenne (Kuvio 3). 
Merkin ydin on Arnoldin mukaan merkin yksinkertainen, helposti ymmärrettävä perusarvo, 
joka erottuu tai ainakin pitäisi erottua markkinoilla. Merkin ydin on se osa merkkiä, jolle 
kuluttaja on uskollinen. Merkin ytimen ympäröi merkkiin liitettävät hyödyt. Hyödyillä tar
koitetaan kuluttajan kokemia assosiaatioita merkistä. Vasta ulommaisena kerroksena näh
dään tuotteen todelliset, fyysiset ominaisuudet eli tuoteatribuutit. Merkkiin yhdistettävät 
hyödyt ja asenteet erottavat fyysisesti samanlaiset tuotteet toisistaan. Tätä kuvaa kuvioon
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kolme piirretyt nuolet, jotka tekevät merkeistä erilaiset (Vrt. Kapferer 1992, 20). Merkkien 
fyysinen tuote voi olla hyvinkin samanlainen, mutta silti merkit koetaan hyvin erilaisiksi.

Kuvio 3: Merkin perusainesten välinen suhde ja merkkien erilaisuudet

ESIM.
NUOREKAS

ESIM. VILLI

OMINAISUUDET

HYÖDYT

HYÖDYT

OMINAISUUDET

ESIM.
PERINTEINEN

Lähde: Arnold 1992, 35 ja Kapferer 1992, 20, mukaillen

Oleellinen asia on huomata, että kuluttajan kokemat hyödyt ovat eri asia kuin tuotteen fyy
siset ja toiminnalliset hyödyt. Toiminnallinen hyöty saattaa merkitä shampoon ravitsevia 
ainesosia, mutta kuluttajalle se merkitsee tuuheampia, kiiltävämpiä hiuksia. Merkkiin lii
tetään sekä kovia, että pehmeitä atribuutteja, eli tuoteominaisuuksia. Kovat atribuutit ovat 
tuotteen fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, korkeampi hinta, hyvä asiakaspalvelu ja 
tuotevalikoiman suuruus. On huomattava, että kyseessä ei välttämättä ole tuotteen todelli
set ominaisuudet, vaan kuluttajan mielikuva niistä. Pehmeät atribuutit sen sijaan ovat tun- 
nepitoisempia, kuten jännittävä, luotettava ja nuorekas. (Biel 1992, RC-9) Kuten edellises
sä luvussa todettiin, nykyään on huomattavissa hyvin pehmeillä atribuuteilla tapahtuvaa 
differoitumista.

Arnoldin (1992, 35) mukaan yhtenäisen sanoman takaamiseksi on tärkeää käydä kuvio läpi 
ytimestä ulkorenkaaseen. Merkin hyödyt ja ominaisuudet tulisi olla sopusoinnussa merkin 
ydinarvojen kanssa. Jos merkin ytimeen yhdistetään aivan eri asioita kuin sen tarjoamiin 

hyötyihin, ei kuluttaja voi ymmärtää merkkiä.
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2.3 Kuluttajan koetut hyödyt merkistä
Kuluttajan saama hyöty merkistä on keskeinen. Jos kuluttaja ei kokisi saavansa mitään li
säarvoa ostamalla merkkituotteen, ei yrityksilläkään olisi intressejä rakentaa vahvoja 
merkkejä. Tämän johdosta on syytä tarkastella kuluttajan saamaa hyötyä tarkemmin. Ensin 
on kuitenkin syytä tarkastella hieman sitä, miten kuluttaja käyttäytyy ostotilanteessa.

Kuluttaja on ostotilanteessa valtavan päätöksenteon edessä. Tarjonta ylittää tänä päivänä 
yksittäisen kuluttajan tarpeen moninkertaisesti. Kuluttaja joutuu päivittäin tekemään satoja 
kulutuspäätöksiä maailmassa, jossa viestit ja merkit kilpailevat huomiostamme (Doyle 
1990, 7). Biel (1992, RC-6) ehdottaa, että elämme omassa henkilökohtaisessa merkkiava- 
ruudessa, jossa tunnemme sekä positiivisia, että negatiivisia tunteita tuttuja merkkejä koh
taan. Näiden tuttujen merkkien keskuudesta poimimme ostotilanteessa sopivimman ja so- 

veltuvimman merkin.

Shocker ym. (1991) ehdottavat (artikkelissa Kårdes ym. 1993, 63) kuluttajan käyttävän 
useampivaiheista valintamallia ostopäätöstä tehdessään. Ensimmäinen vaihe on muistetun 
joukon tunnistaminen. Kuluttaja pyrkii hakemaan mielestään ne tuoteluokan merkit, jotka 
muistaa. Seuraavaksi kuluttaja muodostaa näistä merkeistä harkintajoukon. Harkintajoukko 
on pienempi kuin muistettu joukko, koska kuluttaja ei voi harkita valitsevansa kaikkia 
muistamiaan merkkejä. Lopuksi, harkintajoukosta valitaan yksi merkki, joka ostetaan. Jos 
kuluttaja ei muista merkkiä, ei se voi olla osana muistettua joukkoa eikä näin voi tulla va
lituksi. Se ei näin ollen ole oleellinen päätöksenteossa. Merkille on tärkeää olla niin lähei
nen kuluttajalle, että tämä muistaa merkin, kun muodostaa muistetun joukon. Tunnettuus 

mahdollistaa merkin kuulumisen tähän joukkoon.

Valitseminen tapahtuu kuluttajalle tärkeitä tuoteatribuutteja arvioimalla. Kuluttaja asettaa 
merkit mielessään jäijestykseen ja arvioinnin perusteella valitsee parhaimman merkin. Eh
kä tunnetuin näkökulma kuluttajan valintakäyttäytymiseen on monidimensioinen valinta- 
malli (kts. Esim. Wilkie 1994, 288). Sosiaalipsykologi Fishbein kehitti mallinsa jo vuonna 
1963 (Lutz & Bettman 1977, 138). Fishbeinin mallia yleisemmin on merkkituotteen joh
tamisesta keskusteltaessa puhuttu ”Adequacy-importance” -mallista. Keskeinen ero Fish
beinin malliin on ns. arviointitermin korvaaminen atribuutin tärkeyspainolla. Mallin so
vellettua muotoa, perusmallia on Möllerin (1977, 2) mukaan käytetty paljon merkinvalin- 
tojen ja preferenssien ennustajana sekä kestokulutus-, että päivittäistavaroiden kohdalla. 
Markkinatutkimuslaitokset ja yritykset ovat nähneet mallin käyttökelpoisena mielikuvatut- 
kimuksen menetelmänä. Perusmalli tarkastelee kuluttajalle tärkeitä merkinvalintakriteerei-
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tä, eli tuoteatribuutteja. Nämä atribuutit kuluttaja asettaa tärkeysjärjestykseen mielessään ja 
muodostaa käsityksen siitä, mitkä ovat tälle tärkeimmät tuoteatribuutit. Tämän jälkeen ku
luttaja arvioi kutakin merkkiä suhteessa atribuutteihin. Se merkki, joka saa kuluttajan ar
vostelussa parhaimman tuloksen, tulee valituksi. Päätös koostuu tuoteatribuuttien ja niiden 
tärkeyspainojen tulojen summista. Tärkeyspainon muodostumiseen puolestaan vaikuttaa 
osaltaan myös kuluttajan sitoutuminen (involvement) kyseiseen ostotapahtumaan. Suuri 
sitoutuminen merkitsee enemmän harkintaa tai toisaalta vahvoja tunteita ostopäätöstä koh
taan (Wilkie 1994, 164-165). Näin ollen tietyn merkin ostamisen tullessa tavaksi esiintyy 
suurta sitoutumista. Kuviossa neljä on esitetty kuluttajan merkinvalintamalli.

Kuvio 4: Kuluttajan merkinvalintamalli

Universaali 1 
joukko

h Muistettu I 
joukko

K. --------rW
Harkinta I
joukko I 1 >
—-У w

MERKKI X VALITTU

MERKKI X EI VALITTU 

MERKKI X EI VALITTU 

MERKKI X EI VALITTU

Aj = IBij*Ij
Missä j = Merkki

i = tuoteatribuutti

A= Kuluttajan kok.asenne merkkiä j kohtaan 

1= Kuluttajan atribuutilie I antama tärk.paino

B=Kuluttajan uskomus, miten merkki j sisältää 

atribuutti l:tä

Lähde: Kårdes ym. 1993, 64 ja Wilkie 1994, 288, mukaillen

Malli on sikäli käyttökelpoinen, että se tarkastelee eri merkkien atribuutteja siten, että ku
luttaja asettaa atribuutit tärkeysjärjestykseen mielessään. On huomattava, että tietyn merkin 
ostotilanteet saattavat olla niin yksilöllisiä, että kuluttaja asettaa atribuutit eri tärkeysjär
jestykseen joka kerta. Esimerkiksi mökille mentäessä voipaketin koko saattaa olla tärkein 
kriteeri ostopäätökselle, mutta kotiin ostettaessa saatetaan arvioida voin suolapitoisuutta. 
Tunnetun merkki kohdalla tilanne on toinen. Kun kuluttaja ostaa tiettyä merkkiä tottumuk
sesta, saatetaan erillinen arviointiprosessi välttää. Kuluttaja on tällöin vahvasti sitoutunut.

Teas & Grapentine (1996) ovat tutkineet, mikä on merkin rooli kuluttajan valintakäyttäy- 
tymisessä. He ovat päätyneet tutkimuksessaan siihen, että merkit helpottavat kuluttajan 
ostopäätöksen tekemistä ja vähentävät koettua riskiä. Tutkimustulokset osoittavat, miten 
merkit tuovat kuluttajalle hyötyä ostopäätöksen eri vaiheissa. Informaation hankinta -
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vaiheessa merkit helpottavat kuluttajan työtä. Vaiheella viitataan tilanteeseen, jossa kulut
taja kokoaa vaihtoehtoihin liittyvän informaation myöhempää arviointia varten. Tuttu 
merkki tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden luottaa kokemuksiinsa ja näin välttää infor

maation hankinta -vaihe.

Kuluttaja saattaa myös miettiä, miten merkki suoriutuu tehtävästään, esimerkiksi: “pitävät
kö lapseni tästä ruoasta?“. Tällöin tuttu merkki tarjoaa jälleen helpomman vaihtoehdon 
kuluttajalle. Kuluttaja tietää voivansa luottaa merkkiin, kun taas tuntemattomaan merkkiin 
yhdistetään tietty epävarmuus siitä, suoriutuuko merkki tehtävästään. Lisäksi kuluttaja 
saattaa arvioida merkin vaikutuksia pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi sen ympäristövaiku
tuksia. Jos tuttu merkki on tunnetusti ympäristöystävällinen, saattaa se tarjota kuluttajalle 

helpotuksen ostopäätökseen. (Teas & Grapentine 1996, 25-29)

Tämän lisäksi kuluttaja saattaa kokea merkin viestivän hänestä jotakin muille ihmisille. On 
mahdollista kertoa kuluttajasta monia asioita sen perusteella, mitä merkkejä tämä käyttää 
tai ei käytä. Kuluttajan on merkkien avulla helpompi myös pyrkiä ylläpitämään tiettyä 
identiteettiä. Kuluttajat saattavat vahvistaa tavoittelemaansa imagoa käyttämällä tiettyjä 
merkkejä. Kuluttajat ennen kaikkea samaistuvat merkkeihin. (Biel 1992, RC-6)

Kun ostosta tulee tapa, ei kuluttajan enää tarvitse arvioida merkkiä, vaan osto on auto
maattinen prosessi, johon ei liity harkitsemista. Tuttu merkki on koettu tutuksi ja turvalli
seksi, eikä ole mitään syytä ostaa mitään muuta kuin samaa, turvallista merkkiä. Tapa voi 
myös johtua kuluttajan käsityksestä merkistä. Kulttuuriset, sosiaaliset ja persoonallisuuste- 
kijät sekä kaupallinen vaikutus, kuten mainonta ja suuri näkyvyys saattavat myös laukaista 
kuluttajan ostopäätöksen (Doyle 1990, 7). Merkit näinollen tarjoavat kuluttajalle monenlai

sia etuja ja hyötyjä. Tämä puolestaan tuo myös yrityksille erilaisia hyötyjä. Seuraavassa 
alakappaleessa tarkastellaan merkkiin liittyviä hyötyjä yrityksen näkökulmasta.

2.4 Yrityksen hyödyt merkistä
Edellisen keskustelun perusteella voidaan väittää, että kuluttajat pitävät merkkien ostami
sesta. Yritysten intressi on tyydyttää asiakkaidensa tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. 
Näin ollen on perusteltua pyrkiä rakentamaan vahvoja merkkejä. Yleinen mielipide merk
keihin liittyvässä keskustelussa on, että merkit turvaavat yrityksen tulevaisuuden luomalla 
tulevaisuuden tuotto-odotuksia (Doyle 1990, 8; Farquhar 1990, RC7; deChematony 1991, 
196; Selame & Kolligian 1991, 14; Blackett 1993, 28). Tätä puoltaa myös The Economist - 
lehden artikkeli (1988, 96), jossa kerrotaan suurista yrityskaupoista. Philip Morrisin ostaes-
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sa Kraftin, kauppahinta oli lähes 13 miljardia dollaria, joka on neljä kertaa yhtiön taseen 
summa. Nestlén ostaessa Rowntreen, kauppahinta ylitti yhtiön kirjanpitoarvon viisinkertai
sesti. Mikä tekee yhtiöstä niin haluttavan, että siitä ollaan valmiita maksamaan moninker
taisesti sen kirjanpitoarvo? Edellä mainitussa artikkelissa todetaan, että ostavat yhtiöt ovat 
huomanneet, että ylikansoitetuilla kuluttajamarkkinoilla on lähes mahdotonta rakentaa uu
sia megamerkkejä. Tästä syystä merkeistä ollaan valmiita maksamaan suuria summia.

Yritysten hyödyt merkeistä on jaettavissa taloudellisiin ja laajentamishyötyihin. Laajenta- 
mishyödyt ovat yrityksen kannalta myös taloudellisia hyötyjä, mutta merkin laajentami
seen liittyvän laajan keskustelun takia on sitä syytä tarkastella omana luokkanaan.

2.4.1 Taloudelliset hyödyt
Yritysten tavoite on tuottaa voittoa sijoitetulle pääomalle. Tämä edellyttää jatkuvaa pon
nistelua yrityksen aseman turvaamiseksi. Uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti ja kilpailijat 
pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Myös muuttuvassa markkinatilanteessa on 

pyrittävä jatkuvasti vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Pelkät näennäiset muutokset tuotteis
sa eivät välttämättä pitkällä tähtäimellä pidä asiakkaita tyytyväisenä. Uusia tuotteita kehi
tetään jatkuvasti suuria määriä. Kulutustavaramarkkinoilla Yhdysvalloissa esitellään Aake- 
rin (1991, 8) mukaan vuosittain 3000 uutta merkkiä. Todellisuudessa ainakin puolet uusista 
merkeistä poistuu markkinoilta hyvin nopeasti (Cobb-Walgren ym. 1995, 25). Merkkien on 
hyvin vaikea saavuttaa vahvaa asemaa nykymarkkinoilla.

Markkinalle tunkeutumisen onnistuminen edellyttää valtavia panostuksia asiakkaiden hou
kuttelemiseen (Selame & Kolligian 1991, 14). Merkin täytyy saada kokeilijoita merkilleen, 
jotta merkin tarjoamat edut ja hyödyt kävisivät ilmi. Tämän jälkeen kokeilijoista täytyy 
saada käyttäjiä ja toivottavasti myös uskollisia asiakkaita. On näin ollen panostettava mai
nontaan, myymäläpromootioihin, erikoistarjouksiin, tapahtumiin, menekinedistämiseen ja 
muuhun vastaavaan. Tämä luonnollisesti pienentää merkin katetta. Kun merkki saavuttaa 
jonkunlaisen pysyvän aseman markkinalla, täytyy aloittaa tuotekehittely, jakelun tehosta
minen ja pitkäjänteinen merkin rakentaminen. Tähän joudutaan jälleen investoimaan suuria 
summia, jotka pienentävät merkin katetta. Lisäksi tuotteiden elinkaari on lyhentynyt jatku
vasti. Teknologiakehitys ja suurten yritysten vahva asema pakottavat pienetkin yritykset 
investoimaan uusien tuotteiden kehittämiseen jatkuvasti. Kuitenkin vahvimmat merkit ovat 
eläneet kymmeniä, jopa satoja vuosia. Itse fyysinen tuote on harvoin sama kuin merkin al
kuvaiheissa, mutta merkin perusarvot ja identiteetti on pysynyt muuttumattomana. Maail
man arvokkain merkki, Marlboro (Badenhausen 1996, 53) on jo 30 vuotta viestinyt samoja
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arvoja (Arnold 1992, 36). Voidaan todeta, että edellytys jatkuvalle taloudelliselle kasvulle 
on rakentaa vahvoja merkkejä ja näin välttää suuret lanseerauskustannukset sekä pienentää 

epäonnistumisriskiä.

Toisaalta, merkit tarjoavat kuluttajalle difiero ituja etuja ja ovat näin kuluttajien silmissä 
ainutlaatuisia. Differoitu etu mahdollistaa yritykselle suuremmat volyymit ja näin suurem
mat katteet (Cobb-Walgren ym. 1995, 26). Differointi myös mahdollistaa merkin pree- 
miohinnoittelun. Kuluttajat ostavat merkkiä sen tarjoaman edun vuoksi, ei hinnan. Hinta- 
preemiot ovat asemansa vakiinnuttaneiden merkkien etuoikeus. Käytännöllisen esimerkin 
hintapreemioiden toimivuudesta ja käytöstä mainitsee Farquhar (1990, RC-7).

"Hitachi ja General Electric omistivat yhteistehtaan, jossa valmistettiin televisioita. Kummankin televisiot olivat 

täsmälleen samanlaisia, samalta valmistuslinjalta tulleita ja pienintäkin yksityiskohtaa myöten homogeenisiä. Ainoa 

ero oli nimi. Hitachin televisio maksoi vähittäismyymälässä 75 dollaria enemmän. Mielenkiintoista on se, että sitä 

myös myytiin kaksi kertaa enemmän kuin G.E.:n televisiota. " (Berry 1988)

On näin ollen todettava, että vahvoilla merkeillä on etuoikeus preemiohinnoitteluun. Tämä 
antaa yrityksille lisämotivaatiota rakentaa vahvoja merkkejä. Yritysten motivaatio on ra
kentaa kestäviä kilpailuetuja, jotka eivät perustu hintaan (Aaker 1991, 8). Tällöin voidaan 
myös välttää hintakilpailut ja turhat alennusmyynnit, kun merkin myynti perustuu kestä

vään etuun.

Merkin differoitu etu voi perustua myös paremmuuteen muihin saman tuoteluokan merk
keihin verrattuna. Tällöin ei merkkistrategiana ole preemiohinnoittelu. On huomattava, että 
tässäkin tilanteessa merkin kilpailuasema perustuu korkeaan koettuun arvoon. Merkin hin
nan ja laadun välinen suhde on korkeampi kuin kilpailevilla merkeillä. Myös tässä tilan
teessa vahvemman kilpailuaseman myötä merkille generoituu enemmän tuottoja.

Paremman katteen lisäksi vahvoilla merkeillä on parempi asema kilpailla kuin heikommilla 
merkeillä. Ensiksi, alalla olevien kilpailijoiden markkinointiponnisteluihin on vahvan mer
kin helpompi vastata, ovathan sen tuotot ja näin resurssit aivan toista luokkaa kuin kilpai
lijoiden (Doyle 1990, 8). Toiseksi, vahva merkki toimii uusille tuotteille esteenä tulla alalle 
(Porter 1991, 575). Vahva merkki saattaa kuvastaa alalle pyrkiville yrityksille ylitsepääse
mätöntä, tai ainakin hyvin kallista estettä vakiinnuttaa asema uudella markkinalla. Lisäksi 
vahvalla merkillä on myös parempi vaikutusmahdollisuus vähittäisportaaseen (Doyle 1990, 
11). Vähittäisliikkeet myöntävät yleensä suuren hyllytilan vahvalle, kysytylle merkille ja
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ovat kovin vastahakoisia myöntämään hyllytilaa uudelle, tuntemattomalle merkille 

(deChematony 1991, 194).

2.4.2 Laajentamishyödyt
Merkin on sanottu olevan kasvualusta uusille tuotteille (Farquhar 1990, RC8; Cobb- 
Walgren ym. 1995, 26). Koska tunnettu merkki tuo lisäarvoa mille tahansa tuotteelle, on 
yrityksellä mahdollisuus hyödyntää olemassaolevaa merkkiä laajentamalla sitä (Selame & 
Kolligian 1991, 14). Merkin laajentamisella yritys saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Se no
peuttaa tuotteen hyväksymistä asiakkaiden keskuudessa, voi luoda mittakaavaetuja mark
kinoinnissa ja helpottaa uuden tuotteen saamista vähittäisliikkeiden valikoimiin (Doyle, 

1990, 18).

Tutulla merkillä on kuluttajien hyväksyntä. Kuluttajia ei tarvitse houkutella kokeilemaan 
uutta merkkiä, vaan koeostot tapahtuvat huomattavasti helpommin kuin uudella merkillä. 
Merkillä on jo tunnettuus ja siihen liitettävät assosiaatiot ja kuluttajien on helpompi hyväk
syä uusi tuote, jolla on tuttu nimi. Yhtiö voi myös yhdistää merkin markkinoinnin alkupe
räisen, saman merkin markkinointiin. Merkittävät mittakaavaedut tietysti tuovat taloudel
lista hyötyä yritykselle. Tunnettu merkki saa myös hyllytilaa helpommin, kuten aikaisem
min on todettu. Lisäksi yritys alentaa uuden tuotteen lanseerauskustannuksia huomattavasti 
käyttämällä tunnettua merkkiä. Myös aiemmin mainittu epäonnistumisriski, joka koskee 

uusia tuotteita, pienenee tuttua merkkiä käyttämällä huomattavasti.

Merkkiä on mahdollisuus laajentaa joko olemassa olevaan tai uuteen tuoteluokkaan. Lin- 
janlaajennuksella tarkoitetaan olemassa olevien tuotteiden uusia pakkauskokoja, uusia ma
kuja ja muita vastaavia tuotemuunnelmia, jotka käyttävät tuttua merkkiä. Esimerkiksi sa- 
vukemarkkinoilla linjanlaaj ennus on hyvin suosittu keino rakentaa tuoteperheitä.

Kuvio 5: Merkin laajentamismahdollisuudet

TUOTELUOKKA

MERKKI

Lähde: Tauber 1981, 28
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Merkin laajennuksessa yritys käyttää olemassa olevaa merkkiä yritykselle uudessa tuote- 
luokassa. Näin yritys voi tutun merkin voiman avulla siirtyä uusille markkinoille. Hyötynä 
on tällöin merkin välitön tunnistaminen ja tuttujen tunteiden ja assosiaatioiden siirto uuteen 
tuoteluokkaan (Farquhar 1990, RC-10).

Merkin laajentamiseen liittyy myös riskejä. Doylen (1990, 18) mukaan vaarana on merkin 
identiteetin sekoittuminen ja merkin maineen heikentyminen. Kuten aikaisemmin on to
dettu, merkin vahvuus on sen differoitu etu. Kun kuluttaja yhdistää kyseisen edun tiettyyn 
merkkiin, voidaan tämän merkin katsoa omistavan kyseinen asema. Kun merkkiä laajen
netaan, ei kuluttaja voi enää yhdistää kyseistä etua tiettyyn merkkiin, koska merkki ei ole 
enää yhdistettävissä yhteen tiettyyn tuotteeseen. Merkki identifioikin useamman tuotteen. 
Tällöin on vaarana identiteetin sekoittuminen. Kuluttajan kuva merkistä hämärtyy.

Myös ns. kannibalismi-ilmiö on laajentamisen vaarana. Uusi tuote houkutteleekin odotta
matta samoja asiakkaita kuin emomerkki. Tällöin uuden tuotteen myynnin kasvaessa ja 
aseman vakiintuessa, emomerkin myynti laskee ja asema heikkenee. Seurauksena on täl
löin usein kulujen kasvuja markkina-aseman heikentyminen. (Farquhar 1990, RC-10)

Merkin laajentamisen onnistumiselle on asetettavissa tietyt kriteerit. Farquharin (1990, RC- 
10) mukaan nämä edellytykset ovat koettu sopivuus (fit), sekä kilpailuedun ja hyötyjen 
siirtyminen uuteen tuoteluokkaan. Koetulla sopivuudella tarkoitetaan yhteyttä, joka uudella 
ja vanhalla merkillä tulisi olla. Merkkien tulisi viestiä samoja ydinarvoja, jotta merkin 

identiteetti ei sekoittuisi. Tällöin merkin laajentaminen vahvistaa emomerkkiä ja laajenta
minen on hyödyllistä. Parhaimmillaan merkin laajentaminen vahvistaa merkkiä tuomalla 
lisää asiakaskuntaa, uudistamalla merkin imagoa ja tuomalla vaihtelua kuluttajille (Aaker 
1996b, 26). Lisäksi merkin laajentaminen antaa yritykselle mahdollisuuden siirtyä kasva
vaan tuoteluokkaan pienemmin investoinnein (Kapferer 1992).

Yritys voi myös lisensoida merkkinsä. Lisensointi antaa yritykselle mahdollisuuden hyö
dyntää merkin merkkipääomaa. Merkin haltija voi myydä toiselle osapuolelle oikeuden 
käyttää merkkiä. Usein käyttöalue on rajattu niin, että tietty sopivuus (fit) löytyy (Aaker 
1991, 8). Hyötynä lisensoinnissa on merkin kasvava tunnettuus ja lisensoijan maksama 
korvaus. Riskinä on kuitenkin samat vaarat kuin merkin laajentamisessa. Huonoimmassa 
tapauksessa merkin identiteetti hämärtyy ja merkin asema heikkenee.
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Yrityksellä on useampia vaihtoehtoja valita merkkistrategiansa, jota se laajentamisessa 
noudattaa. Doyle (1990, 18) on esittänyt merkin laajentamisstrategioiden koostuvan nel
jästä vaihtoehdosta. Kuviosta kuusi nähdään, että määräävät tekijät merkkistrategian valin
nassa ovat kohdesegmentti ja merkin differoitu etu. Kun merkit vetoavat samaan koh- 
desegmenttiin ja omaavat saman differoidun edun, niillä voi olla sama yhtiö- tai linjamerk- 
ki. Esimerkiksi Sony on tunnetusti soveltanut tätä merkki strategiaa, sillä kaikki sen tuotteet 
ovat merkiltään ainoastaan Sony. Poikkeuksena on Walkman, joka erilaisuudellaan poikke
si yhtiön strategiasta. Tätä strategiaa toteuttamalla yritys voi saavuttaa huomattavia mitta
kaavaetuja markkinoinnissaan, koska kaikki mainonta ja promootiot voivat kohdistua yh
teiseen merkkiin. Toisaalta, yhteen merkkiperheen tuotteeseen kohdistettavat negatiiviset 
kokemukset ovat myöskin yleistettävissä koko merkkiperheeseen.

Kun merkkeihin liitetään sama differoitu etu, mutta kohdesegmentit eroavat toisistaan, 
voidaan yhtiömerkkiä laajentaa, koska merkin tarjoama hyöty on samanlainen. On kuiten
kin tärkeää identifioida merkin luokka. Esimerkiksi molemmat Mercedes-autot tarjoavat 
saman laadukkaan ajonautinnon, mutta kalliimpi 500- luokka vetoaa segmenttiin, joka ar
vostaa enemmän arvokkuutta. Merkit on selvästi erotettavissa toisistaan, mutta viestivät 

silti samasta edusta. Merkkien identiteetit eivät ole ristiriidassa keskenään.

Kuvio 6: Merkkityypit
DIFFEROITU ETU

SAMA ERI

Yhtiö- tai linjamerkki Yhtiönimi + merkki

(IBM, Timotei) (Kellogs Cornflakes,
Kellogs Rice Crispies) SAMA

Yhtiönimi + luokka-
tunnus

(Mercedes 200,
Mercedes 500)

Yksilöllinen merkki

(Procter & Gamble:
Ariel, Pampers, Vicks)

ERI KOHDESEGMENTTI

Lähde: Doyle 1990, 18
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Jos yhtiöllä on erilaisia differoituja etuja, on sen viisainta erottaa merkit toisistaan. Jossa
kin tilanteissa saattaa löytyä synergiaetuja, jos merkit vetoavat samaan kohdesegmenttiin. 
Tällöin voi yritys käyttää samaa yhtiönimeä, yhdistettynä yksilöllisiin merkkinimiin. Jos 
kohdesegmentti on kuitenkin eri, on suositeltavaa käyttää yksilöllisiä merkkejä. Tällöin 
kukin merkki omistaa onnistuessaan uniikin aseman markkinalla ja omaa suuren edun. 
Merkkejä voidaan myöskin tällöin eriytetysti johtaa ja toisen merkin kehitys ei vaikuta toi
seen. Haittana on kuitenkin suuret kustannukset ja synergiaetujen puute, ellei yhtiö johda 
merkkejään yhtenä tuotesalkkuna. Yrityksen kannalta on taloudellista pyrkiä johtamaan 
merkkejään siten, että merkin differoitu etu säilyy ja merkkiin sijoitetulle pääomalle saa
daan mahdollisimman hyvä tuotto (deChematony 1991, 194-200). Tämän johdosta yrityk
sen tulisi pyrkiä johtamaan merkkejään tuotesalkun tavoin. Kapfererin (1992) mukaan on 
tärkeä muistaa, että merkin identiteetti muuttuu ajan myötä ja tätä muutosta tulisi hyväksi
käyttää. Merkki ei välttämättä ole enää tuotteen identifioija vaan lupaus jostakin (Light 
1996).

On myös nähtävä merkin lupauksen ja laajennuksen suuruuden välinen yhteys. Merkin 
laajentamismahdollisuudet on sitä suuremmat, mitä abstraktimpi ja syvällisempi merkin 
peruslupaus ja tarkoitus on. Jos merkin erottuvuus perustuu tiettyyn arvoon, jota merkki 
viestii, on laajentamismahdollisuus huomattavasti suurempi kuin tilanteessa, jossa menes
tys perustuu tuoteominaisuuteen. (Kapferer 1992, 93)
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3 MERKKIPÄÄOMAN MUODOSTUMINEN

Tämä luku keskittyy tarkastelemaan merkkipääoman koostumusta tarkemmin. Merkkipää- 
oma jaetaan eri determinantteihin, jotta kokonaisuus olisi paremmin nähtävissä. Jotta de
terminanttien tarkastelu olisi lukijan kannalta mahdollisimman sulavaa, on ensin syven
nyttävä merkkipääoman käsitteeseen.

3.1 Merkkipääoman käsite
Aaker (1996b, 7) määrittelee merkkipääoman olevan “tuotenimen ja symbolin tuotteelle 
tuoma lisäarvo, jota voidaan tarkastella joko asiakkaan tai yrityksen kannalta.“ Oleellista 
on ymmärtää ero merkin ja merkkipääoman välillä. Kappaleessa 2.1 määriteltiin tuotemer
killä tarkoitettavan nimeä, termiä, symbolia tai näiden yhdistelmää, joka identifioi tuotteen 
ja johon yhdistetään differoituja ja relevantteja etuja. Merkkipääoma on näin ollen osa 
merkkiä.

Kuvio 7: Merkin ja merkkipääoman suhde

MERKIN MÄÄRITELMÄ

Nimi, termi, symboli tai näiden 
yhdistelmä, joka identifioi tuot

teen ja johon yhdistetään 
differoituja ja relevantteja etuja. MERKKIPÄÄOMA

Merkkipääoman voidaan todeta selittävän niitä etuja ja hyötyjä, jotka merkkiin liitetään. 
Merkkipääoman ansiosta kuluttaja ostaa merkkituotteen. Lukeman (1992, 17) on todennut:

"Merkin markkinaosuutta voi lisätä käyttämällä suuria summia tuotantoon, jakeluun, mainontaan ja promootioihin. 

Jos merkillä ei kuitenkaan ole merkkipääomaa, eivät toimenpiteet tuota koskaan tulosta. Investoimalla sen sijaan 

merkkipääomaan kasvatetaan suosiollinen hyväksyntä asiakkaiden keskuudessa, joka ennen pitkää tuottaa sijoituk

selle voittoa. “

Kyse on tietyllä tavalla tutusta ilmiöstä. On tärkeää huolehtia siitä, että perusasiat ovat 
kunnossa, ennen kuin aloitetaan massiiviset markkinointitoimenpiteet.
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3.2 Merkkipääoman yhteys merkin arvoon
Merkkipääoma voidaan myös määritellä tarkoittavan kassavirran lisäystä, joka yritykselle 
syntyy merkin ansiosta (Rangaswamy ym. 1993, 61). Tämä lähestymistapa käsittää merk
kipääoman yrityksen hyötynä, ei kuluttajan. Kuluttajallehan ei ole hyötyä siitä, että tun
nettu merkki aikaansaa kassavirran lisäyksen. Kassavirran lisääntyminen johtuu ainoastaan 
siitä, että kuluttaja ostaa mieluummin tunnetun merkkituotteen. On siis tarkasteltava merk- 
kipääomaa kahdesta näkökulmasta; kuluttajan ja yrityksen.

Merkkipääoma (Brand equity) ja merkin arvo (Brand value) esiintyvät merkkipääoman pii

rissä käydyssä keskustelussa usein samaa tarkoittavina termeinä. On kuitenkin huomatta
vissa ero käsitteiden välillä. Ensiksi, merkkipääomaa ja merkin arvoa voi kumpaakin lä
hestyä sekä kuluttajan, että yrityksen näkökulmasta. Kuluttajalle merkkipääoma ja merkin 
arvo tarkoittavat niitä etuja ja hyötyjä, joita tämä merkkiin yhdistää. Yritykselle puolestaan 
merkkipääoma tarkoittaa merkin vahvuutta markkinoilla suhteessa muihin merkkeihin, jo
ka johtuu merkkiin liitettävistä eduista ja hyödyistä. Merkin arvo sen sijaan tarkoittaa yri
tykselle rahallista tai suhteellista arvoa merkistä. On huomattava, että merkki on arvokas 
yritykselle vain, jos se sisältää merkkipääomaa.

Toiseksi, merkkipääomaa ja merkin arvoa voidaan myös tarkastella joko taloudellisesta tai 
kuluttajalähtöisestä näkökulmasta. Nämä näkökulmat vahvistavat edellä määriteltyjä näkö
kulmia. Taloudellinen lähestymistapa pyrkii määrittämään merkille absoluuttisen tai suh
teellisen arvon, kun taas kuluttajalähtöinen lähestyminen pyrkii ymmärtämään merkkiin 
liitettäviä etuja ja hyötyjä tarkemmin. Toisin sanoen, tarkoituksena on määrittää merkin 
omistama osuus kuluttajan sydämestä. Tässä tutkimuksessa käsitellään käsitteitä siten, että 
merkkipääoman katsotaan selittävän niitä etuja ja hyötyjä, joita kuluttaja merkkiin liittää. 
Merkkipääomaa voidaan tarkastella kuitenkin sekä kuluttajan, että yrityksen näkökulmasta. 
Merkin arvon katsotaan tarkoittavan merkin suotuisammasta asemasta johtuvaa suhteellista 
tai rahallista arvoa, joka merkkiin voidaan liittää. Merkin arvoa katsotaan tässä tutkimuk
sessa voivan tarkastella vain yrityksen näkökulmasta.

Bielin (1992, RC-7) lähestymistapa vahvistaa tätä tarkastelutapaa. Bielin mukaan merkin 
imago ohjaa merkin arvoa (Brand equity). Merkin imago koostuu merkkiin liitettävistä as
sosiaatioista ja merkin arvo koostuu mm. markkinaosuudesta ja muista lähes absoluuttisista 
määreistä. Lähestymistapa on näin ollen sama kuin tässä tutkimuksessa, koska kummassa
kin erotellaan toisistaan absoluuttinen ja mielikuvallinen arvo. Blackston (1995, RC-2) nä
kee myös kaksi eri aspektia: merkin arvon (value) ja tarkoituksen (meaning). Merkin tar-
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koitus koostuu mielikuvallisista tekijöistä ja arvo absoluuttisista. Voidaan siis katsoa tässä 
tutkimuksessa käytettävän lähestymistavan tukevan käsitteiden yleistä ymmärtämistä ja 
käyttöä.

Kuvio 8: Merkkipääoman ja merkin arvon välinen suhde

MERKKIPAAOMA

KULUTTAJAN

HYÖDYT

• Yksinkertaistunut 

ostoprosessi

• Turvallisuuden 

tuntu

• Samaistuminen

YRITYKSEN

HYÖDYT

Taloudelliset hyö

dyt

Laajentamishyödyt

MERKIN ARVO

Lähde: Aaker 1991, 17, mukaillen

Kuviosta kahdeksan nähdään selvästi, että sekä kuluttaja, että yritys hyötyvät merkkipää
oman olemassaolosta. Tästä syystä merkillä voidaan katsoa olevan arvoa. Yrityksen hyödyt 
kuitenkin seuraavat kuluttajan hyötyjä. Kuviossa on myös tiivistetysti kerrattu kummankin 
osapuolen kokemat hyödyt. Seuraavaksi tarkastellaan merkkipääoman koostumusta tar
kemmin ja eri determinanttien mittaamista.

3.3 Merkkipääoman determinantit ja niiden mittaaminen
Merkkipääoma on jaettavissa useampaan osaan. Merkkipääoman vahvistaminen vaatii jat
kuvia investointeja sen eri determinantteihin (Farquhar 1990, RC-7). Usein väitetään, että 
merkki rakennetaan mainonnan avulla. Tämä ei pidä paikkaansa. Mainonta viestii merkin 
asemasta kuluttajalle, muttei sinällään rakenna merkkiä (Doyle 1990, 12). On kuitenkin 
nähtävissä korrelaatio suuren mainosbudjetin ja suuren merkkipääoman välillä (Cobb- 
Walgren ym. 1995, 25). Mainonnan rooli on merkkipääoman rakentamisessa hyvin keskei
nen. Merkin rakentamisen keskeinen tavoitehan on saada kuluttajien hyväksyntä merkille. 
Mainonta nopeuttaa kuluttajien hyväksyntää, koska merkin eduista ja hyödyistä voidaan 
viestiä nopeammin kuluttajille (Doyle 1989, 27). Mainonnan roolista voidaan siis todeta, 
että se on hyvä työkalu merkin ainutlaatuisuuden viestimisessä ja voidaan nähdä siltana 
merkkipääoman ja markkinaosuuden välillä (Lukeman 1992, 16). Vahvoja merkkejä 
omaavilla yhtiöillä on luonnollisesti paremmat mahdollisuudet viestiä merkin asemasta 
kuluttajille, mutta on tärkeä muistaa, että mainonta yksistään ei riitä rakentamaan vahvaa
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merkkiä. Tämän takia on tärkeää tunnistaa merkkipääoman eri determinantit. Pelkästään 
determinanttien määrittäminen auttaa ymmärtämään merkkiä paremmin. Se antaa arvioi
jalle mahdollisuuden nähdä merkin pienempinä palasina, joita voi kutakin johtaa.

Aakerin (1996b, 8) mukaan merkkipääoma koostuu neljästä determinantista: tunnettuus, 
assosiaatiot, koettu laatu ja merkkiuskollisuus. Tämä tarkastelutapa näyttäisi olevan kai
kista kattavin. Se pitää sisällään myös muiden tutkijoiden määrittämät determinantit. Cá
sale (1993, 16T) lähestyy merkkipääoman determinantteja samalla tavoin, mutta erottelee 
assosiaatiot -determinantin tunteisiin ja merkkiin liitettäviin mielikuviin. Agarwal ja Rao 
(1996) tutkivat eri merkkipääoman tekijöitä ja päätyivät siihen, että Aakerin (1991) ehdot
tamat determinantit ovat merkkipääomaa hyvin määrittäviä. Kellerin (1993, 7) malli on 
lähestymistavaltaan hieman viestinnällisempi, mutta siitäkin on löydettävissä samat deter
minantit, joskin eri tavoin ryhmiteltynä. Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeintä määri
tellä determinantit siten, että ne sisältävät oleellisimmat merkkipääoman tekijät. Determi
nanttien koostumusta tutkitaan myös erillään toisistaan, vaikkakin niiden vaikutusten suh
teet pyritään tarkastelun lopuksi yhdistämään. Tämän johdosta ei merkitystä ole sillä, näh
däänkö tietty determinantti toisen rinnalla vai sen osatekijänä, kunhan merkkipääoman 

keskeiset tekijät tulevat käsiteltyä. Näin ollen on perusteltua tarkastella merkkipääoman 
determinantteja Aakerin (1991) jaottelun mukaan, jossa determinantit ovat siis tunnettuus, 
assosiaatiot, koettu laatuja merkkiuskollisuus.

Kuvio 9: Merkkipääoman determinantit

Tunnettuus Assosiaatiot
▼

Koettu laatu -------------------- ►
TUOTEMERKIN I ^ Merkkiuskollisuus 

MERKKIPÄÄOMA Г

Lisäksi merkkipääomaan liitetään Aakerin (1991) mallissa merkin muut omaisuudet. Näillä 
tarkoitetaan merkin suhteita jakelukanaviin ja patentteja, sekä muita vastaavia tekijöitä. 
Nämä tekijät ovat kuitenkin sen laatuisia, että kuluttaja ei niistä hyödy. Tämän takia tässä 
tutkimuksessa merkin muut omaisuudet yhdistetään lähinnä merkin arvoon, ei niinkään 
merkkipääomaan. On kuitenkin syytä todeta, että merkin muut omaisuudet vaikuttavat 
varmasti osaltaan merkkipääoman määrään, mutta vaikutus ei tule kuluttajan käyttäytymi
sen myötä. Tästä syystä nämä omaisuudet jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
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3.3.1 Koettu laatu
Koettu laatu tarkoittaa kuluttajan mielikuvaa tuotteen laadusta. On tärkeää huomata, että 
todellinen laatu ja koettu laatu ovat eri asioita. Tuotteen laatu saattaa todellisuudessa olla 
hyvinkin korkea, mutta jos kuluttaja ei yhdistä laatu -atribuuttia kyseiseen tuotteeseen, ei 

laadusta ole sille hyötyä. Merkillä on useita vaihtoehtoja viestiä korkeasta laadusta. Koettu 
laatuhan koostuu eri atribuuteista. Esimerkiksi pakkausmateriaali saattaa muodostaa ku
luttajalle mielikuvan tuotteen laadusta. Huomion arvoinen seikka on, että kuluttajan mieli
kuvaan laadusta saattaa vaikuttaa monet hyvin epärelevantit seikat. Esimerkiksi lentoko
neen siisteys saattaa viestiä kuluttajalle koko lentoyhtiön laadusta. Jos merkin huomataan 
olevan huonolaatuinen, tilanne voidaan yleensä korjata, mutta jos merkkiin ei enää yhdis
tetä laatu -atribuuttia, voi seurauksena olla katastrofi. Yrityksen on hyvin vaikea kääntää 
mielikuvaa takaisin korkeaan laatuun. Samalla yritys saattaa heikentää identiteettiään, kun 
yrittää korjata mielikuvaansa. (Aaker 1992a, 29-31)

Koettu laatu on myös tärkeä tekijä ostopäätöksessä. Kuluttajat valitsevat merkin osaksi 
odotustensa perusteella. He odottavat hyötyvänsä merkin ostamisesta jollakin tavalla. Jos 
asiakkaan odotus merkin laadusta on positiivinen, on seurauksena usein merkin kokeilu. 
Mikäli kokeilu onnistuu ja asiakas on tyytyväinen, on yrityksellä hyvä mahdollisuus saada 
kuluttajasta uskollinen asiakas. (Casale 1993, 17T) Vicarin (1996, 20) mukaan koettu laatu 
on yksi tärkeimmistä uskollisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Koettu laatu saattaa olla ku
luttajalle niin tärkeä atribuutti, että ostopäätös tehdään yksistään sen perusteella (Egan 
1992, 6T). Kuten aikaisemmin on todettu, korkeasta laadusta on tullut markkinoille pääsyn 
kriteeri. Yritysten on silti huolehdittava siitä, että asiakkaiden mielikuva merkin laadusta 

on korkea.

Koettu laatu korreloi myös siihen, pitääkö kuluttaja merkistä, luottaako kuluttaja merkkiin, 
onko kuluttaja ylpeä merkistä tai valmis suosittelemaan sitä (Aaker 1996b, 310). Tästäkin 
syystä on tärkeää keskittyä koetun laadun vahvistamiseen. On kuitenkin huomattava, että 
merkin laadukkuus on kuluttajan subjektiivinen näkemys merkin laadusta. Eri kuluttajat 
arvioivat eri tavalla laadun ja kuten merkinvalintamallia käsiteltäessä todettiin, kuluttaja 
arvioi atribuutin tärkeyden myös subjektiivisesti. Tästä syystä joku saattaa kokea merkin 

laadukkaammaksi kuin toinen.

Farquharin (1990, RC-8) mukaan korkea laatu on vahvan merkin kulmakivi. Jotta kulutta
jan kokonaiskuva merkistä voi olla hyvä, on laadun oltava korkea. Korkean koetun laadun 
voidaan todeta olevan edellytys vahvalle merkille. Ilman korkeaa koettua laatua ei merkillä
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voi olla merkkipääomaa. Jos merkin koettu laatu on heikompi kuin kilpailijoilla, ei sillä 
voida katsoa olevan kilpailuetua. Kuluttajat eivät myöskään ole valmiita maksamaan kor
keampaa hintaa merkistä, joka koetaan huonompilaatuiseksi kuin kilpailijat. Koettu laatu 
on näin ollen edellytys merkkipääoman olemassaololle.

Koetun laadun mittaaminen perustuu kuluttajan mielikuvaan siitä, mikä on merkin laatu 
verrattuna muihin merkkeihin. Tarkoituksena ei siis ole löytää absoluuttista arvoa merkin 
laadulle vaan selvittää, onko merkki hyvä- vai huonolaatuinen ja miten se sijoittuu laadussa 
suhteessa kilpaileviin merkkeihin. Käytännössä kuluttajaa pyydetään arvioimaan onko 
merkki korkealaatuinen, keskivertolaatuinen vai ala-arvoinen verrattuna kilpaileviin merk
keihin. Toisaalta on mahdollista tarkastella asiaa pyytämällä kuluttajaa arvioimaan, onko 
merkki paras, yksi parhaista, yksi huonoimmista vai huonoin. (Aaker 1996a, 118)

Tässä kyselytekniikassa on huomattavissa, että kuluttaja ei arvioi pelkästään tuotteen laatua 
arvioidessaan merkin paremmuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. Kuluttajan todetessa 
merkin olevan paras, ei tämä tarkoita silloin vain fyysisiä ominaisuuksia. Kyseessä on ar
vio merkistä kokonaisuutena. Tämä auttaa näkemään koetun laadun merkityksen kuluttajan 
muodostaessa kokonaisarviotaan merkistä. Aaker (1996a, 118) ehdottaa edelleen, että mer
kin koetun laadun mittaamisessa on myös huomioitava, onko merkillä kuluttajan mielestä 
pysyvä hyvä laatu vai onko merkki pettänyt kuluttajan joskus. Jos kuluttaja ei koe merkin 

laatua pysyvänä, ei merkin koettu laatu ole niin korkea kuin merkillä, jonka laatu on pysy
vää.

Myös merkin johtajuus on hyvä mittari koetusta laadusta. Kun kuluttaja tarkastelee merk
kiä arvioiden onko se johtava tai yksi johtavista merkeistä markkinoilla, kertoo sekin ku
luttajan kokemasta mielikuvasta, joka koostuu monesta muustakin tekijästä kuin vain laa
dusta. Johtajuuteen voidaan yhdistää merkin kasvava tai laskeva suosio, tai toisaalta sen 
innovatiivisuus esimerkiksi tuotekehittelyssä. (Aaker 1996a, 118)

Atribuutit, jotka näihin tekijöihin vaikuttavat ovat hyvin moninaisia. Niitä tarkastellaan 
markkinointimixin elementtejä käsiteltäessä tarkemmin. Koettu laatu on merkille monella 
tapaa arvokas asia. Haasteena ei kuitenkaan ole absoluuttisen laadun parantaminen, vaan 
kuluttajien laatumielikuvien parantaminen. Tavoitteenahan on se, että kuluttajan arvioides
sa merkkiä ostopäätöksen kynnyksellä, tämä kokee merkin olevan korkealaatuinen. Korkea 
koettu laatu on esimerkki tuoteatribuutista, joka osaltaan vaikuttaa kuluttajan merkinvalin- 
taprosessiin (kts. Kuluttajan merkinvalintamal 1 i, sivulla 20).
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3.3.2 Assosiaatiot
Tuttu merkki aiheuttaa kuluttajassa monenlaisia assosiaatioita. Se saattaa yksinkertaisim
millaan muistuttaa ihmisistä joita on tavannut merkkiä ostaessaan tai jostakin ostotilantee
seen liittyvästä seikasta. Merkki voi myös muistuttaa tunteista tai yhteisistä hetkistä per
heen kanssa. Merkkiin yhdistetään hyvin monenlaisia asioita.

Assosiaatiot eivät kuitenkaan ole irrallisia asioita ihmisen muistissa, vaan erillisiä kokonai
suuksia, selkeitä assosiaatioryhmiä, joilla on tarkoitusta ja jotka muistuvat mieleen, kun 
merkki mainitaan tai nähdään. Merkki toimii ankkurina, johon yhdistetään kaikki siihen 
liittyvät assosiaatiot. Kuluttaja ankkuroi mieleensä assosiaatioita merkeistä ja yhdistelee 
niitä toisiinsa. Kun jokin ärsyke muistuttaa kuluttajaa jostakin assosiaatioryhmään kuulu
vasta osasta, koko assosiaatioryhmä muistuu mieleen. (Aaker 1991, 109)

Assosiaatiot siis koostuvat useasta tekijästä. Merkin imago puolestaan koostuu useasta as
sosiaatiosta (Keller 1993, 3). Imago on kuluttajan kokema mielikuva merkistä, joka muo
dostuu usean assosiaation summasta (Aaker 1996b, 69). Jos kuluttaja kokee merkin imagon 
negatiivisena, eikä yhdistä merkkiin positiivisia ajatuksia, on epätodennäköistä, että osto
päätös syntyy. Toisaalta, jos kuluttaja ei koe merkin imagoa kiinnostavana tai kokee sen 

itselleen sopimattomana, on myöskin vaikea kuvitella ostopäätöksen syntyvän. On myös
kin tärkeä huomata, että kyseessä on nykyinen mielikuva, eikä tahtotila johon merkin ima

gon halutaan asettuvan.

Se tahtotila, johon yritys pyrkii merkkinsä imagon asettuvan, on merkin identiteetti. Iden
titeetillä tarkoitetaan merkin tarkoitusta, joka ei välttämättä vastaa nykyistä imagoa. Iden
titeetti on merkin henkilöllisyys, joka myöskin sisältää useita assosiaatioita. Identiteetin 
tulisi olla selkeä ja yksinkertainen, jotta kuluttaja voi sen ymmärtää. Merkin identiteetin 
tulisi ohjata kaikkea merkkiin liittyvää toimintaa, jotta merkin imago pysyisi yhtenäisenä. 
Merkin identiteetti sisältää ne perusarvot, joita merkki edustaa. Jos nämä arvot näkyvät 
kuluttajalle vain sekaisena nippuna erilaisia assosiaatioita, on vaikea olettaa kuluttajan 
ymmärtävän merkin tarkoitusta. Identiteetin tulisi ohjata kaikkea viestintää, joka merkkiin 

liitetään, ei imagon. (Aaker 1996b, 68)

Merkkiin liitetään myös tietty persoonallisuus, jolla tarkoitetaan merkin ihmismäisiä omi
naisuuksia (Aaker 1996b, 142). Merkki saattaa kuluttajan mielestä olla rehellinen, luotetta
va, nuori, komea, urheilullinen ja radikaali. Nämä ominaisuudet muodostavat merkin per
soonallisuuden. Jos kuluttaja kokee merkin persoonallisuuden mukavaksi ja pystyy sa-
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maistumaan merkkiin, on ostopäätöksen syntyminen todennäköisempää. Jos persoonalli
suus on vastenmielinen, ei ostoa synny. Merkin persoonallisuus, kuten myös identiteetti ja 
imago ovat merkin sielu. Näiden tekijöiden perusteella kuluttajat joko pitävät merkistä tai 
sitten eivät. Tämän johdosta on äärettömän tärkeää huolehtia siitä, että merkin identiteetti 
säilyy, merkin imago on positiivinen ja imago on mieluummin lähestymässä identiteettiä 
kuin loittonemassa siitä.

Merkin asemointi tarkoittaa sitä identiteetin osaa, josta viestitään kohderyhmälle (Aaker 
1996b, 71). Kuten aikaisemmin on todettu, merkin tulisi olla differoitu ja tarjota kulutta
jalle kestävän, relevantin edun. Tämä differoitu etu voidaan nähdä merkin asemana. Se 
kertoo kuluttajalle, missä on merkin paikka suhteessa kilpaileviin merkkeihin. On muistet
tava, että yhteen paikkaan mahtuu vain yksi merkki. Tämä selittää ns. pioneeriedun. Se 
merkki, joka ensimmäisenä varaa kuluttajan mielestä paikan, on etuoikeutettu pitämään 
sen. Toinen merkki voi kuitenkin vallata kyseisen paikan, mutta sen on ensin poistettava 
edellinen merkki kyseiseltä paikalta (Ries & Trout 1986, 38). Tästä syystä merkkien tulisi 
viestiä kuluttajalle siitä, mikä niiden asema on. Kun yritykset pitkäjänteisesti ylläpitävät 
asemaansa, on niiden asema turvattu. Ries ja Trout (1986, 40) mainitsevat “Unohtivat mikä 
teki heistä menestyvän“ -ansan. Kun merkki menettää asemansa, on useimmiten kyseessä 
lankeaminen tähän ansaan. Yrityksen tulisi ylläpitää merkin identiteettiä hyvin pitkäjäntei

sesti ja suhtautua kaikkiin uudistuksiin hyvin varovasti.

Assosiaatiot auttavat kuluttajaa muistamaan merkin ja muodostavat usein pohjan ostopää

tökselle ja uskollisuudelle (Egan 1992, 6T). Assosiaatiot on jaettavissa useampaan ryh
mään. Keller (1993, 7) jaottelee assosiaatiot kolmeen pääryhmään, atribuutteihin, hyötyi
hin ja asenteisiin. Kuten kuviosta 10, sivulla 36 huomataan, assosiaatiot on jaettu kyseises
sä mallissa abstraktion tason mukaan. Atribuutit edustavat konkreettista tasoa ja asenteet 

abstraktia.

On huomattava, että kyse on kuluttajan subjektiivisista näkemyksistä. Kuluttaja itse näkee 
eri assosiaatiot omalla tavallaan, joskin jonkunlaiset objektiiviset assosiaatiot on yhdistet
tävissä tunnettuihin merkkeihin (Blackston 1995, RC-3). Ensimmäinen pääryhmä, atribuu
tit, voidaan jakaa kahteen alaryhmään, tuotteeseen liitettäviin ja ei-tuotteeseen liitettäviin. 
Aikaisemmin mainittu Bielin (1992, RC-9) jako koviin ja pehmeisiin atribuutteihin on 
myös sovellettavissa tähän. Kovilla, eli tuotteeseen liitettävillä atribuuteilla tarkoitetaan 
tuotteen fyysisiä ominaisuuksia, toisin sanoen tuotteen kykyä suoriutua tehtävästään. Peh-
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meät, eli ei-tuotteeseen liitettävät atribuutit ovat abstrakteja kuluttajan näkemyksiä merk
kiin liittyvistä assosiaatioista, kuten karisma ja johtajuus.

Kuvio 10: Assosiaatiotyypit

Pehmeät

Kovat

Pakkaus

Käyttäjäkuva

Hinta

Käyttökuva

Funktionaaliset

Kokeilulliset

Symboliset

Asenteet

Hyödyt

Atribuutit

ASSOSIAATIO-
TYYPIT

Konkreettinen taso

Abstrakti taso

Lähde: Keller 1993, 7, mukaillen

Keller (1993, 7) jakaa pehmeät atribuutit edelleen neljään ryhmään; hintaan, pakkaukseen, 
käyttäjäkuvaan ja käyttökuvaan. Hintaa käsitellään pehmeänä atribuuttina siksi, että se ei 
suoranaisesti vaikuta tuotteen kykyyn suoriutua tehtävästään. Hinta on assosiaationa erit
täin tärkeä. Kuluttajathan usein arvioivat merkin laatua sen hinnan perusteella. On olemas
sa yleinen uskomus, että kallis on laadukasta. Hinta voidaan siis nähdä assosiaationa, joka 
viestii myös merkin identiteetistä. Myös pakkaus on käsitelty pehmeänä atribuuttina, koska 
sekään ei suoranaisesti vaikuta tuotteen suorituskykyyn. Käyttäjä- ja käyttökuvalla Keller 
tarkoittaa kuluttajan mielikuvia merkin tyypillisestä käyttäjästä ja käyttötilanteesta. Nämä 
voivat perustua kuluttajan omiin kokemuksiin tai muiden kuluttajien mielikuviin. Merkin 
persoonallisuuden viestiminen vaikuttaa osaltaan näihin mielikuviin.

Hyödyt voidaan jakaa funktionaalisiin, kokeilullisiin ja symbolisiin hyötyihin. Funktio
naaliset hyödyt ovat yleensä tuoteatribuuttien aikaansaamia, tuotteen käytöstä johtuvia suo
ranaisia hyötyjä. Kokeilullisilla hyödyillä tarkoitetaan kuluttajan tunnetta merkin käytöstä, 
kuten tyydytys ja vaihtelu. Symboliset hyödyt vetoavat merkin käytöstä johtuviin sosiaali
siin tarpeisiin ja itsetuntoon. Viimeinen pääryhmä, asenteet tarkoittavat kuluttajan koko- 
naisasennetta merkistä, jota voidaan mitata edellä esitellyllä merkinvalintamallilla. Asen
teet ovat kuluttajan käyttäytymisen perusta. (Keller 1993, 7)
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On huomattava, että yritys voi viestinnällä vaikuttaa kaikkiin assosiaatioiden osiin. Toi
saalta sosiaalinen mielipide ja ympäristö vaikuttavat kuluttajan asenteisiin. Kaikki assosi
aatiot näin ollen muodostuvat subjektiivisen ja objektiivisen mieltämisen kautta.

Käsiteltyä Kellerin mallia voidaan pitää kattavana siksi, että tarkasteltaessa esimerkiksi 
Aakerin (1991, 115) jaottelua, jossa assosiaatiot on jaettu 11 ryhmään, voidaan mallien vä
linen yhteys nähdä selkeästi. Suurimpana erona on se, että Keller painottaa atribuutteja 
vahvemmin kuin Aaker, joka ei tee eroa eri assosiaatioiden välillä vaan lähtee ajatuksesta, 
että kaikki 11 ryhmää ovat yhtä tärkeitä. Syy siihen, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
assosiaatioita valitusta näkökulmasta on se, että mainittu Bielin (1992, RC-9) näkökulma 
kovista ja pehmeistä atribuuteista on yhdistettävissä käytettävään malliin helposti.

Myös Blackstonin (1995, RC-3) näkemyksen merkkiasenteesta voidaan katsoa yhdistyvän 
käytettävään malliin. Tämä tarkastelutapa lähtee siitä, että merkin ja kuluttajan välillä on 
vuorovaikutteinen suhde. Kuluttajan objektiivinen käsitys merkistä on suhteellisen yleisesti 
tunnustettujen assosiaatioiden kokonaisuus, joka merkkiin liitetään. Sen lisäksi voidaan 
tarkastella subjektiivista käsitystä. Subjektiivinen käsitys merkistä vastaa kysymykseen: 
“jos merkki puhuisi sinulle, mitä se sanoisi?“. В lackston kutsuu tätä merkkiasenteeksi. 
Mielenkiintoiseksi tämän tarkastelunäkökulman tekee se, että kuluttaja joutuu miettimään 
merkkiin liitettäviä assosiaatioita huomattavasti tarkemmin, kun hänen pitää arvioida 

merkkiasennetta.

Arvioitaessa merkin imagoa, tehtävä on yleensä hyvin yksinkertainen. Imago on hyvin hel
posti kuvailtavissa. Sen sijaan tarkasteltaessa merkkiasennetta, joutuu kuluttaja miettimään 
asiaa huomattavasti enemmän ja syventymään merkin identiteettiin tarkemmin. Merk- 
kiasenteen selvittäminen kertoo merkistä paljon enemmän kuin pelkkä imagon tarkastele
minen. Tämän lisäksi se kertoo, mitä kuluttaja pohjimmiltaan merkistä ajattelee. Jos ku
luttaja toteaa merkkiasenteensa tiettyyn merkkiin olevan: “tämä merkki kuvittelee olevansa 
liian hyvä minulle“, on ostopäätös hyvin epätodennäköinen. Merkin imagon saattaa kulut

taja kuitenkin kokea arvokkaaksi, korkealaatuiseksi ja hienostuneeksi. Merkkiasenteessa on 
kyse suhteesta kuluttajan ja merkin välillä, joka on voimakkaampi kuin merkin imago. 

(Blackston 1995, RC-2 - RC-5)

Assosiaatioiden voidaan todeta differoivan merkkiä. Ne identifioivat merkin kestävän kil
pailuedun. Ne assosiaatiot, jotka kuluttaja merkkiin yhdistää, kertovat miksi merkki on 
kuluttajalle tärkeä. Assosiaatioiden mittaaminen keskittyy neljään asiaan; koettuun arvoon,
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merkin persoonallisuuteen, organisaatioon liitettäviin assosiaatioihin ja differoidun edun 
olemassaoloon ja tunnistamiseen. Koetun arvon mittaamisella tarkoitetaan kuluttajan ko
kemaa hinta/laatu -suhdetta merkistä. Koettu arvo voidaan nähdä syynä miksi kuluttaja os
taisi merkin kilpailevien merkkien asemesta. Merkin persoonallisuutta voidaan mitata ky
symällä persoonallisuuden olemassaoloa tai pyytämällä kuluttajaan kuvailemaan merkin 
tyypillistä kuluttajaa. Myös pelkkä merkin kiinnostavaksi kokeminen kertoo persoonalli
suuden olemassaolosta. Organisaatioon liitettävillä assosiaatioilla tarkoitetaan sellaisia te
kijöitä, jotka kuluttaja yhdistää yritykseen ja joiden tämä kokee vahvistavan merkkipää- 
omaa. Jos organisaatioon yhdistetään negatiivisia assosiaatioita, ei niiden voida katsoa 
kasvattavan merkkipääomaa. Differoidun edun olemassaololla mitataan kuluttajan mieli

kuvaa siitä, onko merkillä mitään sellaista ominaisuutta, joka merkistä tekee erilaisen. (Aa- 

ker 1996a, 118)

Näiden mittareiden lisäksi on syytä huomioida myös Kellerin (1993, 7) lähestymistavassa 
mainitut tekijät, kuten merkkiin liitettävät hyötyassosiaatiot ja merkkiasenne. Kuten edellä 
käyty keskustelu Blackstonin (1995, RC-3) näkökulmasta osoittaa, myös merkkiasenne 
kertoo merkistä paljon enemmän kuin yleinen assosiaatioiden määrittäminen.

3.3.3 Merkkiuskollisuus
Merkkiuskollisuus on merkkipääoman ydin (Aaker 1991, 39). Merkillä on arvoa vain, jos 
sillä on uskollinen asiakaskunta. Uskolliset asiakkaat muodostavat merkille tulevaisuuden 
tuotto-odotuksia. Ilman uskollisia asiakkaita kyseessä on vain tavaramerkki, jonka ostami
nen on enemmän sattumaa kuin harkittu teko. Uskollisuus merkkiä kohtaan kuvastaa kuin
ka todennäköisesti asiakas ostaisi toisen merkin (Aaker 1991, 39). Uskollinen asiakas ostaa 
merkkiä sen tarjoaman edun vuoksi. Näin ollen kilpailijan tuotteen ollessa alennusmyyn
nissä, uskollinen asiakas pysyy uskollisena. Merkkiuskollisuus siis parantaa yrityksen kil
pailuasemaa (Doyle 1990, 10). Uskolliset asiakkaat muodostavat yritykselle myös suojan 
markkinoille pyrkivien yritysten hyökkäyksiä vastaan (Aaker 1996b, 21). Uskollisen asia
kaskunnan omaava merkki omistaa asemansa ja on hyvin vaikea vastus asemaa havittele- 
valle merkille.

Uskollinen asiakaskunta on yritykselle monella tapaa arvokas. Ensiksi, nykyinen asiakas
kunta toimii hyvänä suosituksena uusille asiakkaille. Merkin ollessa suosittu on uusien asi
akkaiden helpompi suorittaa ensiostos, koska merkki on jo nykyisen asiakasryhmän toi
mesta testattu ja todettu ostamisen arvoiseksi. Uskolliset asiakkaat luovat merkille myös 
tunnettuutta. Lisäksi tällaisen merkin vähittäisliikkeestä saama hyllytila on huomattavasti
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suurempi kuin pienemmän merkin (Aaker 1991, 47). Toiseksi, hyvin pieni osa yrityksen 
asiakkaista tuo suurimman osan voitoista (Light 1994, 22T; Vicari 1996, 20). Syy tähän on 
se, että uskollisimmat asiakkaat ostavat eniten. Lightin (1996) mukaan uskollinen suurku
luttaja ostaa tiettyä merkkiä kahdeksan kertaa enemmän kuin uskoton suurkuluttaja. Lisäk
si uskolliset asiakkaat ovat valmiita maksamaan merkistä korkeamman hinnan kuin kilpai
levasta merkistä (Blackston 1995b, RC-3). Vanhojen asiakkaiden pitäminen tyytyväisenä 
on myös huomattavasti edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Vicarin (1996, 
20) mukaan on 4 - 6 kertaa kalliimpaa hankkia merkille uusia asiakkaita, kuin pitää vanha 
asiakas tyytyväisenä ja näin uskollisena. Nykyisille asiakkaille kohdistettavat markkinoin
tikulut ovat myös pienemmät kuin uusille, potentiaalisille asiakkaille kohdistettavat. Tämä 
johtuu siitä, että uusia asiakkaita tarvitsee houkutella kokeilemaan merkkiä, mikä osaltaan 

tuo lisäkuluja, joka pienentää merkin tuottoja.

Näistä lähtökohdista on todettava, että yritykselle on kannattavaa pyrkiä ylläpitämään ja 
kasvattamaan uskollista asiakaskuntaa. Tämän takia yrityksen on tiedettävä, miten identifi
oida, houkutella, vahvistaa ja ylläpitää uskollisuutta (Light 1994, 22T). Tämä edellyttää 
kykyä tunnistaa asiakassuhteen eri vaiheet. Uskollisuus voidaan jakaa eri tasoihin. Light 
(1996) on tutkinut merkkiuskollisuutta laajasti. Hänen mallinsa koostuu neljästä portaasta: 
tuoteluokka-asiakkaat, muistilista-asiakkaat, muistilista-asiakkaat jotka preferoivat ja in

nostuneet asiakkaat.

Kuvio 11: Merkkiuskollisuuden asteet

Innostuneet asiakkaat 

Preferoivat muistilista-asiakkaat 

Muistilista-asiakkaat 

T uoteluokka-asiakkaat

Tuoteluokka-asiakkaat ovat niitä, jotka eivät koe minkäänlaista uskollisuutta tietyn tuote- 
luokan merkkejä kohtaan. He ovat asiakkaita, jotka kullakin ostokerralla ostavat mielestään 
parhaimman vaihtoehdon. Muistilista -asiakkaat valitsevat tietyssä tuoteluokassa muuta
man vaihtoehdon välillä. He eivät koe uskollisuutta tiettyä merkkiä kohtaan, vaan näkevät 
nämä muutamat merkit yhtä hyvinä ostoksina. Sen sijaan preferoivat muistilista -asiakkaat 
kokevat tietyn merkin olevan parempi ostos kuin muut listalla olevat merkit. Preferoidun
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merkin valitseminen kuitenkin edellyttää tiettyä kilpailuetua. Jos jokin muu merkki muisti
listassa on houkuttelevampi, voi preferoiva muistilista -asiakas päätyä kyseiseen merkkiin. 
Preferoidun merkin valitseminen siis edellyttää vertailuvaihtoehtojen olevan kyseisessä 
tilanteessa huonompia ostoksia. Uskollisuuden korkein aste on innostuneet asiakkaat. Hei
dän mielipide merkistä on: “onhan se kalliimpi, mutta joka pennin arvoinen“. (Light 1996)

Lightin (1996) mukaan vielä preferoivat muistilista-asiakkaat tekevät päätöksensä hinnan 
perusteella. On siis huomattava, että hintapreemio pätee vain uskollisiin asiakkaisiin. Nä
kökulmasta voidaan olla montaa mieltä, esimerkiksi kestokulutushyödykkeitä ostettaessa ei 
asiakkaan voida katsoa olevan innostunut asiakas, vaikka hän valitseekin tietyn merkin ja 
on valmis maksamaan siitä hintapreemion. Ostaminen tapahtuu kyseisessä tuoteluokassa 
niin harvoin, että taustalla saattaa olla myös asiakkaan kiinnostuksen puute merkkien ver

tailemiseen. Joka tapauksessa, malli soveltuu tämän tutkimuksen tarkoitukseen hyvin, kos
ka tavoitteena on ymmärtää kunkin determinantin koostumus. Tällöin ei suurta eroa ole 
sillä jaetaanko esimerkiksi uskolliset asiakkaat neljään vai viiteen ryhmään, kuten Aakerin 
(1991,40) uskollisuuspyramidissa.

Asiakassuhteen vaiheen tunnistaminen antaa yritykselle mahdollisuuden vahvistaa uskolli
suutta kussakin vaiheessa. Pyrkimyksenä on asiakkaiden pitäminen tyytyväisenä, jotta 
näillä olisi syytä pysyä merkille uskollisena. On huomattavissa selkeä suunta erilaisten 
asiakasuskollisuusohjelmien rakentamiseen, joissa asiakas hyötyy sitä enemmän, mitä us

kollisempi hän on. Oikeasti kyse on ostojen määrästä, ei välttämättä uskollisuudesta. Oh
jelmat nimittäin useimmiten palkitsevat niitä asiakkaita, jotka ostavat eniten. Nämä asiak
kaat ovat kuitenkin usein tuotteen suurkuluttajia ja saattavat ostaa myös kilpailevia merk
kejä aivan yhtä paljon. On siis puhuttava pikemminkin ostotapahtumien palkitsemisesta 
kuin uskollisuuden palkitsemisesta. On myös tiettyjä merkkejä, joiden asiakkaat ovat suo
rastaan fanaattisia oman merkkinsä kannattajia, jotka halveksuvat muita merkkejä. Esimer

kiksi Harley Davidson on tästä hyvä esimerkki.

Nämä lähtökohdat huomioiden on nähtävissä, että uskollisuuden mittaaminen on hyvin 
moniulotteinen asia. Aaker (1991, 44) ehdottaa uusintaostosuhteen, osto -osuuden ja os
tettujen merkkien määrän mittaamista. Uusintaostosuhde voidaan selvittää tarkastelemalla 
kuinka moni tietyn merkin kuluttaja ostaa seuraavallakin kerralla kyseistä merkkiä. Osto - 
osuus määrittää, kuinka monta kertaa viimeisistä ostokerroista kuluttaja päätyi kyseiseen 
merkkiin. Ostettujen merkkien määrä kertoo, kuinka moni merkin kuluttajista ostaa aina 
vain yhtä merkkiä, kuinka moni kahta merkkiä ja niin edelleen. Näiden mittareiden hyvä
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puoli on niiden absoluuttisuus. Ne kertovat todelliseen dataan perustuen, miten asianlaita 
on. On myös mahdollista mitata muitakin tekijöitä. Aakerin (1996a, 118) uudemmassa lä
hestymistavassa keskitytään hintapreemion ja tyytyväisyyden mittaamiseen. Kuten Lightin 
(1996) asiakasuskollisuusmallissa todettiin, vain innostuneet asiakkaat ovat valmiita mak
samaan hintapreemion. Aakerin (1996a, 118) näkemys siis tukee tätä näkökulmaa.

Hintapreemio voidaan selvittää kysymällä kuluttajan valmiutta maksaa merkistä hinta- 
preemio. Myös vertailevat kysymykset ovat tehokkaita. Esimerkiksi Intel määrittää hinta- 
preemionsa viikoittain kysymällä asiakkailta tietokoneliikkeissä: “Kuinka paljon halvempi 
pitäisi tämän ostamasi koneen olla, jotta olisit valmis ostamaan sen ilman Intel- 
suoritinta?“. Voidaan myös pyytää asiakasta määrittämään hinnat kahdelle vastaavalle 
merkille, jossa asiakas kokee merkkien olevan yhtä houkuttelevia. Asiakkaan tyytyväi
syyttä merkkiin voidaan mitata asiakkaan kokemuksilla merkistä, viimeiseen käyttöön 
liittyvillä tunteilla ja asiakkaan valmiudella suositella merkkiä. Kun asiakas on valmis suo
sittelemaan merkkiä, kertoo se suuresta luottamuksesta merkkiä kohtaan. (Aaker 1996a, 

107).

Hintapreemiota voidaan kansantaloustieteen näkökulmasta kutsua myös kysynnän hinta
joustoksi. Käsitteellä tarkoitetaan kuluttajan reaktiota tuotteen hinnan muutokseen. Kulut
tajien hintaherkkyys myös vaihtelee. (Parkin & King 1992, 94-95)

Asiakkaan uskollisuus merkkiä kohtaan on hyvä mittari merkkipääoman suuruudesta. Us
kollisuus -determinantti nimittäin eroaa muista determinanteista siinä, että se liittyy käyt
tökokemuksiin. Kuluttaja ei voi olla merkille uskollinen, jos ei ole useampaan kertaan os
tanut kyseistä merkkiä. Muut determinantit näin ollen sisältyvät merkkiuskollisuuteen. Jos 
asiakas tuntee innostusta merkkiä kohtaan, on merkillä huomattavan suuri merkkipääoma. 
Tästä syystä Aaker (1996a, 107) kokee hintapreemion olevan paras mittari merkkipääoman 
selvittämiseksi. Aakerin mukaan muutokset merkin merkkipääomassa heijastuvat välittö
mästi kuluttajan valmiuteen maksaa merkistä hintapreemio. Crimminsin (1992, 17) mu
kaan tuoteluokan vahvin merkki on 40 prosenttia kalliimpi kuin kaupan merkki ja 10 pro
senttia kalliimpi kuin luokan toiseksi vahvin merkki. Hintapreemion voidaan siis ainakin 
tämän näkökulman perusteella katsoa korreloivan merkin merkkipääoman kanssa.
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3.3.4 Tunnettuus
Merkin tunnettuudella tarkoitetaan potentiaalisen ostajan kykyä tunnistaa tai muistaa mer
kin olevan tiettyyn tuoteluokkaan kuuluva (Aaker 1991, 61). Kuten monivalintamallia kä

siteltäessä todettiin, on merkin tunnettuudella suora vaikutus siihen, sisällyttääkö kuluttaja 
merkin harkintajeukkoonsa. Ylläpitämällä merkin tunnettuutta, voidaan suurentaa merkin 
todennäköisyyttä tulla valituksi (Hoyer & Brown 1990, 141). Merkin tunnettuus myös vai
kuttaa kuluttajan asenteisiin ja mielikuvaan merkistä (Cobb-Walgren ym. 1995, 26). Pelkkä 
tunnettuus ei kuitenkaan riitä tekemään merkistä vahvaa. Tunnettuuden lisäksi merkkiin 
tulee yhdistää positiivisia mielikuvia ja ostoaikomus. Suuri virhe on ainoastaan kasvattaa 
merkin tunnettuutta, välittämättä siitä, onko tunnettuus positiivista ja auttaako se muodos
tamaan kuluttajille ostoaikomuksia. Jos merkki on tunnettu, mutta kuluttajalla ei ole aiko
musta ostaa merkkiä, ei merkki ole arvokas. (Wanous 1987, 56) Kun merkki aikaansaa po
sitiivisia mielikuvia, on todennäköisyys tulla valituksi suuri. Hoyer ja Brown (1990, 145- 
146) todistavat, että tuoteluokka -asiakas ostaa todennäköisemmin tunnetun merkin kuin 
tuntemattoman. Aaker (1991, 62) jakaa merkin tunnettuuden neljään tasoon; tunnistamat- 
tomuuteen, tunnistamiseen, muistamiseen ja top of mind -merkkiin.

Alhaisin tunnettuuden taso on tilanne, jossa kuluttaja tunnistaa tietyn merkin nimen, sym
bolin tai muotoilun. Tunnistamiseen ei välttämättä yhdistetä minkäänlaisia assosiaatioita 
tai edes tuoteluokkaa, johon merkki kuuluu. Seuraava taso on muistaminen. Kun kuluttajaa 
pyydetään mainitsemaan tiettyyn tuoteluokkaan kuuluvat merkit, on kyseessä merkin 
muistamisen mittaaminen. Kuluttajan on huomattavasti vaikeampi muistaa merkki kuin 
tunnistaa se (Farquhar 1990, RC-9). Merkin muistaminen edellyttää, että kuluttaja pystyy 
yhdistämään merkin tiettyyn tuoteluokkaan. Tämä taas edellyttää jonkinlaisia assosiaatioita 
merkistä. Merkin muistaminen on tärkeä tekijä kuluttajan ostopäätöksessä, koska jos 
merkkiä ei muisteta, ei sitä voida sisällyttää kuluttajan harkintajoukkoon. Young & Rubi- 
cam on tutkinut merkin tunnistamisen ja muistamisen välistä suhdetta (Aaker 1996b, 11). 
On syytä tarkastella tutkimusten perusteella syntynyttä Hautausmaa -mallia (Kuvio 12).

Mallin perusteella merkit seuraavat kuvioon piirrettyä viivaa, kahta poikkeusta lukuunot
tamatta. Merkit kasvattavat ensin tietyn tunnistettavuuden ja tämän kasvaessa myös muis
taminen, eli spontaani tunnettuus kasvaa. Tähän perustuu mainonnassa tunnettu mainosten 
toistaminen; mitä useammin mainosta toistetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se 
muistetaan.



43

Kuvio 12: Young & Rubicamin hautausmaa -malli

TUNNISTAMINEN

Hautausmaa

Niche-merkki

MUISTAMINEN
Lähde: Aaker 1996b, 15

Ensimmäinen poikkeus tästä säännöstä on niche -merkit, jotka ovat kohdistettu hyvin pie

nelle kohderyhmälle, eivätkä tämän takia saavuta kovin suurta tunnistettavuutta. Näiden 
merkkien kohderyhmien sisällä muistaminen on kuitenkin korkea, joten matala tunnistetta
vuus ei ole merkki huonosta tunnettuudesta. Toinen poikkeus on hautausmaa, jossa merkit 
tunnistetaan hyvin, mutta muistetaan huonosti. Nämä merkit ovat ongelmallisessa tilan
teessa, koska kuluttajat tunnistavat merkit, mutta eivät sisällytä merkkejä harkintajouk- 
koonsa. Merkin korkea tunnistettavuus ei siis välttämättä ole vahvan merkin tunnuspiirre.

Ensimmäinen merkki, jonka kuluttaja muistaa on top of mind-merkki. Koska merkki tulee 
ensimmäisenä kuluttajan mieleen mainittaessa kyseinen tuoteluokka, on merkin asema ai
nutlaatuinen. Merkkiin liitettävät assosiaatiot ovat voimakkaampia ja merkki omistaa pai
kan kuluttajan mielessä. Jos kuluttaja muistaa ainoastaan yhden merkin tuoteluokasta, on 
kyseessä hyvin dominoiva asema. Kuluttajan muodostaessa harkintajoukkoaan, ei siihen 

sisälly kuin tämä yksi merkki. Näiden tunnettuuden tasojen lisäksi on merkkipääoman tut
kimisen myötä tunnettuuteen yhdistettävissä dominanttiakin korkeampia tasoja. Aaker 
(1996a, 115) tunnistaa seuraavina tasoina merkin ymmärryksen (Knowledge) ja mielipiteen 
(opinion). Ymmärryksellä tarkoitetaan kuluttajan kykyä ymmärtää merkin perusarvot ja 
identiteetit. Merkin ymmärtäminen edellyttää hyvin syvällistä tarkastelua merkistä ja ker
too kuluttajan vahvasta suhteesta merkkiin.
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Kuvio 13: Tunnettuuden tasot

Mielipide merkistä (OPINION)

Merkin ymmärrys (KNOWLEDGE)

Dominantti merkki 

Top of mind-merkki 

Merkin muistaminen (RECALL)

Merkin tunnistaminen (RECOGNITION) 

Tuntematon merkki

Lähde: Aaker 1991, 62, mukaillen

Kun kuluttajalla on mielipide merkistä, on suhde entistä vahvempi. Kun kuluttaja kokee 
merkkiin liitettävät assosiaatiot niin voimakkaina, että muodostaa mielipiteen merkistä, on 
suhteen oltava vuorovaikutteinen. Kuluttaja on muodostanut merkkiasenteen.

Tunnettuuden mittaus perustuu edellä mainittuihin tunnettuuden tasoihin. Kuluttajaa pyy
dettäessä nimeämään tietyn tuoteluokan merkkejä, puhutaan muistamisesta tai auttamatto
masta tunnettuudesta. Ensimmäinen merkki, jonka kuluttaja muistaa on top of mind - 
merkki. Kun kuluttajalle näytetään merkki tai sanotaan tietty merkkinimi, testataan silloin 
tunnistamista. Tunnistamista voidaan kutsua myös autetuksi tunnettuudeksi.

Kuluttajien luottamus merkkiin muodostuu hyvin hitaasti ja kestää usein hyvin kauan, en
nen kuin merkki vakiinnuttaa asemansa markkinoilla (Egan 1992, 4T). Tarkasteltaessa 
maailman vahvimpia merkkejä, voidaan yhtyä edelliseen (Badenhausen 1996, 53). Tun
nettuuden rooli merkkipääoman determinanttina on keskeinen. Jos merkki ei ole tunnettu, 
ei sillä voida katsoa olevan arvoa. Jos merkki on tunnettu, mutta siihen yhdistetään vain 
negatiivisia assosiaatioita, ei merkillä ole merkkipääomaa, joka tekisi siitä yritykselle ar
vokkaan. Sen sijaan, jos merkkiin yhdistetään positiivisia ajatuksia ja se saa kuluttajissa 
aikaan ostoaikomuksia, silloin voidaan merkin katsoa olevan arvokas. Tunnettuus on myös 
edellytys assosiaatioiden olemassaololle. Jos merkki ei ole tunnettu, ei siihen voida yhdis
tää minkäänlaisia assosiaatioita ja näin ollen merkki ei voi olla differoitu.
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4 MARKKINOINNIN JOHTAMINEN JA MERKIN ARVO

Jotta merkkipääoman determinanttien ymmärtämisestä olisi yritykselle hyötyä, on myös 
ymmärrettävä yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa kuhunkin determinanttiin. Klassinen lä
hestymistapa markkinoinnin johtamiseen ja yrityksen markkinoinnillisiin kilpailukeinoihin 
on markkinointimixin käsite. Markkinointimixi voidaan nähdä joukkona muuttujia, joiden 
avulla yritys voi vaikuttaa kuluttajaan (Rafig & Ahmed 1995, 4). Eri koulukunnat ehdotta
vat markkinointimixin koostuvan eri tekijöistä. Oikeastaan kyse on siitä, että toiset näkevät 
markkinointimixin sisältävän enemmän elementtejä kuin toiset. Myös markkinoinnin eri 
osa-alueiden edustajat ovat oikeutetusti ylpeitä oman alueensa kontribuutiosta markkinoin- 
timixiin. On kuitenkin nähtävissä selkeä syy siihen, miksi markkinointimixin sisällöstä ol
laan eri mieltä.

Grönroos (1994, 6) väittää klassisen McCarthyn (1964) neljän P:n mallin olevan kaikista 
tuotantolähtöisin. Neljän P:n mallihan koostuu tuotteesta (product), hinnasta (price), jake
lusta (place) ja markkinointiviestinnästä (promotion). Tässä mallissa yrityksen keinot vai
kuttaa kuluttajaan nähdään karrikoidusti yksisuuntaisena jatkumona, jossa yritys ei vas
taanota kuluttajalta minkäänlaista viestiä, vaan pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
kuluttajan käyttäytymiseen. Varsinkin palveluiden markkinoinnin tutkijat, kuten esimer
kiksi Grönroos väittävät perustellusti, että näiden neljän P:n lisäksi markkinoijan tulisi si
sällyttää mixiinsä vielä kolme P:tä; osallistujat (participants), ympäristötekijät (physical 
evidence) ja prosessit (process).

Rafig ja Ahmed (1995) ovat tutkineet markkinointi-ihmisten näkemystä siitä, milloin kum
pikin teoria on käyttökelpoisin. Tuloksena oli, että neljän P:n malli koetaan hyödyllisim- 

mäksi teollisuus- ja kuluttajamarkkinoinnissa. Mallin etuna on sen yksinkertaisuus ja help
po ymmärrettävyys. Seitsemän P:n mallin osaset voidaan myös nähdä sisältyvän neljän P:n 
malliin. Tämän tutkimuksen kannalta on hyödyllisintä tarkastella markkinointimixiä neljän 
P:n mallin mukaan. Tarkoituksena on nimittäin osoittaa selkeästi, mitä mahdollisuuksia 
tuotannollista toimintaa harjoittavalla yrityksellä on vaikuttaa merkkipääomaan. Tällöinhän 
näkökulman on oltava yrityslähtöinen, eikä asiakaslähtöinen. On kuitenkin selvää, että ny
kyään ei yritys voi olla huomioimatta kuluttajan näkökulmaa. Tässä tutkimuksessa kulut
tajan näkökulmaa edustaa merkkipääoman determinantit ja markkinointimixi nähdään yri
tyksen keinona vaikuttaa siihen. Tästä syystä tutkimuksessa nähdään markkinointimixi 
klassisella McCarthyn (1964) tavalla koostuvan tuotteesta, hinnasta, jakelusta ja markki
nointiviestinnästä.



46

4.1 Markkinointimixin elementit
Seuraa vaksi tarkastellaan markkinointimixin elementtejä erikseen. Tarkastelua ohjaa seu- 
raava näkökulma: mikään markkinointimixin elementti ei vaikuta pitkällä tähtäimellä suo
raan merkin markkinaosuuteen. Kaikki elementit vaikuttavat merkin merkkipääomaan, jo
ka muodostaa lisääntyneiden tulojen myötä merkin arvon. Merkkipääoman muutokset 
puolestaan vaikuttavat pitkällä tähtäimellä markkinaosuuteen.

Markkinointimixin elementit on nähtävissä kahtena ryhmänä. Toiseen ryhmään kuuluu 
tuote- ja hintapäätökset, jotka ohjaavat toista ryhmää, eli jakelua ja markkinointiviestintää. 
Mitään jakelu- tai viestintäpäätöksiähän ei yritys voi tehdä, ennen kuin tuotteeseen liitty
vistä atribuuteista on päätetty ja tuote on asemoitu hinnan suhteen tiettyyn asemaan mark

kinoilla.

4.1.1 Tuotepäätökset
Yrityksen mahdollisuus vaikuttaa kuluttajaan tuotteen keinoin on hyvin moninainen. Tuote 
määriteltiin luvussa kaksi tarkoittavan mitä tahansa tuotetta tai palvelua, joka täyttää asiak
kaan tarpeen. Tarkasteltaessa tuotetta osana markkinointimixiä, on se kuitenkin nähtävä 
laajempana kokonaisuutena. Tuotteen voidaan nähdä koostuvan monesta osasta. Ensinnä
kin, siihen yhdistetään fyysisen tuotteen laatu. Kuten edellä todettiin, korkea laatu on ny
kyään markkinoille pääsyn kriteeri. Ilman korkeaa laatua ei yritys voi onnistua merkkipää
oman rakentamisessa. Laadun lisäksi kuluttaja tarkastelee tuotteen suorituskykyä. Tuotteen 
pitää pystyä suoriutumaan tehtävästä, jonka kuluttaja sille asettaa. On myös huomattava, 
että asiakas pyrkii tuotteen avulla tyydyttämään tarpeensa. Siksi konkreettisten tuoteatri- 
buuttien viestiminen asiakkaalle ei riitä. Asiakkaan tulee ymmärtää myös tuotteen funktio
naalinen hyöty. Näiden tekijöiden lisäksi tuotteeseen voidaan yhdistää valmistajan myön
tämä takuu, joka myöskin kertoo tuotteen laadusta. Jos tuotteelle myönnetään pitkä takuu, 

on se omiaan parantamaan kuluttajan mielikuvaa tuotteen laadusta.

Koska korkea laatu on kuitenkin edellytys markkinoille pääsylle, voidaan sen katsoa ole
van itseisarvo. Siksi on syytä tarkastella myös muita sellaisia tekijöitä tuotteessa, joiden 
avulla yritys voi vaikuttaa merkkipääomaan. Yksi näistä on tuotteen pakkaus. Bumett 
(1993, 90) näkee pakkauksen omaavan kolme roolia. Ensimmäinen on sen funktionaalinen 
rooli. Tällä tarkoitetaan pakkauksen helppokäyttöisyyttä, turvallisuutta ja esimerkiksi per
hekokoja. Toinen pakkauksen rooli on sen informatiivisuus. Pakkauksesta näkyy tuotteen 
nimi, valmistaja, koostumus ja mm. käyttöohjeet. Kolmas rooli on pakkauksen viestinnäl
linen rooli. Pakkauksen avulla yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan. Pakkauksen
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tehtävänä on pysäyttää kuluttaja ja houkutella tämä tutkimaan merkkiä tarkemmin. Uskol
liselle asiakkaalle pakkaus tarjoaa mahdollisuuden hyvin nopeasti valita jälleen se tuttu 
merkki muiden joukosta. Aloilla, joissa markkinointiviestintä on kiellettyä, pakkaus on ai
noita keinoja viestiä merkistä kuluttajalle ja erottautua kilpailijoista. Pakkauksen muotoilu 
saattaa myös auttaa merkin aseman vahvistamisessa. Yritys voi esimerkiksi vahvistaa 
merkkinsä differoitua etua suunnittelemalla sille pakkauksen, joka vahvistaa merkin iden
titeettiä. Tunnettu pakkaus on niin vahva tekijä markkinointimixissä, että kilpailijat jopa 
kopioivat vahvimpien merkkien pakkauksia, (kts. empiirinen osa, Pali Mali vs. Montana)

Myös merkin nimi on tuotteeseen yhdistettävä tekijä, jonka avulla yritys voi vahvistaa 
merkin merkkipääomaa. Yksi tärkeimmistä päätöksistä on merkin nimeäminen. Nimi on 
usein kuluttajan ensi kosketus tuotteeseen ja vaikka hinta, pakkaus tai asema muuttuisi, 
kuluttaja muistaa silti merkin nimen, jos muistaa. Yksi suurimmista haasteista on tietysti 
opettaa kuluttaja muistamaan merkin nimi. Ries (1995, 36) mainitsee useita kriteerejä hy
välle nimelle. Näiden kriteereiden joukossa on nimen erottuvuus, yhdistettävyys ja mah
dollisuus lempinimeen. Jos kuluttaja erottaa merkin nimen, on yrityksellä mahdollisuus 
rakentaa vahva merkki. Nimi tulisi voida myös yhdistää johonkin merkkiin liittyvään asso
siaatioon. Toinen vaihtoehto on, että merkin differoitu etu sisältyy merkin nimeen. Merkin 
nimen tulisi olla myös sellainen, että kuluttaja voi helposti keksiä sille lempinimen. Lem
pinimen käyttäminen merkistä kertoo jo huomattavasta läheisyydestä merkkiin. Esimerkik
si Budweiser -olut (Bud) ja Macintosh -tietokoneet (Macci) esiintyvät käyttäjiensä keskuu
dessa useimmiten lempinimillään (Ries 1995, 36).

Yrityksen kyvyllä kehittää uusia tuotteita on suuri vaikutus markkinaosuuteen (Braham 
1996, 52). Uusien tuotteiden kehittäminen on edellytys markkinoilla säilymiselle. Jos yri
tys ei kehitä uusia tuotteita, vaan luottaa vanhojen tuotteidensa menestykseen, ei sen kil
pailukyky ole turvattu. Kilpailijan esitellessä uuden tuotteen, joka merkittävästi parantaa 
kuluttajan kokemusta tuotteen suorituskyvystä, menettää yritys ennen pitkää asiakkaansa. 
On tärkeä huomata, että vahvan merkin voima perustuu hyvin vahvasti myös ensiluokkai
seen tuotteeseen. Vahvan merkin omaava tuote muuttuu hyvin usein. Kuten kappaleessa 
kaksi todettiin, teknologia kehittyy niin nopeasti, että tuoteuudistukset ovat hyvin lyhyt
ikäisiä. Tämän takia tuotteeseen tehdään jatkuvasti uudistuksia ja parannuksia, jotta sen 

elinvoima markkinoilla säilyisi.

Jotta yritys pystyisi säilyttämään vahvan merkkinsä kilpailukyvyn, on sen oltava jatkuvasti 
selvillä siitä, mitä asiakkaat haluavat. Yritykset, jotka omaavat vahvoja merkkejä, panosta-
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vat tuotekehitykseen ja tutkimukseen valtavia summia vuosittain. Kun tähän lisätään kus
tannukset markkina- ja asiakastutkimuksista, voidaan nähdä funktion tärkeys. Yrityksellä 
on Brahamin (1996, 54) mukaan mahdollisuus seurata kolmea tuotestrategiaa. Ensimmäi

nen on tuotejohtajuus. Kyseessä on strategia, jossa yritys pyrkii jatkuvasti olemaan inno
vatiivisin ja esittelemään uusia tuotteita markkinoille hyvin lyhyin väliajoin. 3M on tä
mänlaisesta yhtiöstä hyvä esimerkki. Toinen vaihtoehto on seurata strategiaa, jossa yritys 
pyrkii tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa toiminnallaan. Tuotteiden ei tarvitse niinkään 
erottautua kilpailevista tuotteista, mutta yrityksen toimintatapa on niin hyvä, että asiakkaat 
kokevat saavansa huomattavaa lisäarvoa siitä. Dell Computer on tällainen yhtiö. Sen tuot
teet eivät ole mitenkään erityisen erilaisia, mutta sen palvelu ja asiantuntemus asiakkaalle 
antaa sille oikeuden ylläpitää hintapreemiota. Myös jakelukanavaratkaisu on Dell: llä ai
nutlaatuinen. Sen tietokoneita ei voi ostaa vähittäisliikkeistä, vaan se toimii itse itsensä ja
kelijana. Kolmas mahdollisuus on seurata strategiaa, jossa asiakkaan tyytyväisenä pitämi
nen ylittää kaikki muut tavoitteet. Braham (1996, 54) ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asia
kastyytyväisyys tulisi olla korkea ainoastaan tässä strategiassa, vaan pikemminkin sitä, että 
poikkeuksellisen tyytyväiset asiakkaat mahdollistavat hintapreemion ylläpitämisen.

Tarkasteltaessa kulutustavaroita, on kaikkia yrityksiä vaikea lokeroida mihinkään näistä 
strategioista. Läheisimmin vahvat kulutustavara)ätit tuntuvat seuraavan tuotejohtajuus - 
strategiaa. Kun tarkastellaan mitä tahansa kulutustavaraa, voidaan tehdä muutama huomio. 
Uudet tuoteominaisuudet tiedotetaan kuluttajille voimakkaasti. Voimme jatkuvasti todeta 
esimerkiksi vaippojen ja pesuaineiden ominaisuuksien muuttuvan ja parantuvan. Toisaalta, 
elintarvikkeissa ja savukkeissa tuoteuudistuksia nähdään harvemmin. Kuitenkin kummas

sakin ryhmässä vahvojen merkkien markkinaosuus on huomattavasti suurempi kuin hei
kompien merkkien. Myöskin kontakti kuluttajaan on niin pieni, että varsinaista suhdetta ei 
kuluttajan ja tuotteen välillä synny. Kuluttaja kuitenkin muodostaa suhteen merkkiin, jota 
tuote kantaa. Yleisesti ottaen voidaan nähdä, miten vaikeaa kulutustavarayritysten loke

roiminen näihin strategioihin on.

On näin ollen todettava, että tuotepäätöksillä voidaan merkin merkkipääomaa vahvistaa ja 
heikentää, joka puolestaan vaikuttaa kuluttajaan. Seuraavaksi tarkastellaan yrityksen hinta- 

päätöksiä.

4.1.2 Hintapäätökset
Myös hintaratkaisuin voi yritys vaikuttaa merkkinsä merkkipääomaan. Hintapäätökset liit
tyvät hyvin läheisesti asemointi -käsitteeseen, jota tarkasteltiin assosiaatioiden yhteydessä.
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Kuten aikaisemmin todettiin, vahvoilla merkeillä on etuoikeus preemiohinnoitteluun. Ku
luttaja on valmis maksamaan vahvasta merkistä enemmän. Tämä johtuu pääosin siitä, että 
asiakas kokee vahvan merkin laadukkaammaksi ja näin suhteellisesti arvokkaammaksi. 
Korkea hinta siis useimmiten yhdistetään korkeaan laatuun. Koprowski (1995, 180) ehdot
taa, että yrityksellä on karrikoidusti kaksi hinnoittelumahdollisuutta, preemiohinnoittelu ja 

matalahinta -strategia.

Preemiohinnoittelu vaatii merkiltä korkeaa laatua ja hyvää suorituskykyä. Kuluttaja ei ole 
valmis maksamaan korkeampaa hintaa merkistä, joka ei erotu kilpailevista merkeistä pa
remmuudellaan. Matala hinta puolestaan yhdistetään usein ns. massatuotteisiin, jotka eivät 
ole välttämättä huonolaatuisia, mutta eivät myöskään edusta korkean laadun tuotteita. Toi
saalta, yritys voi pyrkiä saavuttamaan nopean hyväksynnän markkinoilla hinnoittelemalla 
merkkinsä alle muiden ja näin pyrkiä nopeisiin tuottoihin, joilla voidaan kattaa mm. tuot
teen kehityskustannuksia. Naglen (1987, 210) mukaan tuotteen suhteellinen arvo verrattuna 
kilpaileviin tuotteisiin määrittää tuotteen hinnan. Kuluttaja siis arvioi tuotteen suoritusky
kyä verrattuna kilpaileviin merkkeihin. Kotier (1994, 490) jakaa nämä kaksi strategiaa 
hieman toisella tavalla (Kuvio 14). Hän näkee hintavaihtoehdot yhdeksänosaisena kokonai
suutena, jonka akseleina ovat juuri hinta ja laatu. Strategiat 2 ja 3 viestivät kuluttajalle, että 
kyseiset merkit tajoavat suuremman suhteellisen arvon kuin strategiaa 1 seuraava merkki. 
Strategiat 4, 7 ja 8 ovat pitkällä tähtäimellä kannattamattomia, koska kuluttaja ei suhtaudu 

positiivisesti niihin. Näitä strategioita tulisi siis välttää.

Kuvio 14: Merkin hintastrategiat

korkea laatu 

keskilaatu 

matala laatu 

Lähde: Kotler 1994, 491

On myös huomattava, miten hinta vaikuttaa merkkiin liitettäviin assosiaatioihin. Jos merk
ki hinnoitellaan maksavan esimerkiksi 12.999 markkaa, on kyseessä strategia, joka pyrkii 
osoittamaan merkin edullisuutta. Jos taas hinta on 13.000 markkaa, on assosiaationa ar
vokkuus ja rehellinen, kalliimpi hinnoittelu (Koprowski 1995, 60). Myös hinnan määrittä
minen vaikuttaa siis kuluttajan näkemiin assosiaatioihin merkistä. Hinta myös luo uskotta

korkea hinta keskihinta matala hinta

1.LUXUS 2.KORK. ARVO 3.HUIPPU ARVO

4.YLIHINTA 5.TAVALLINEN ARVO 6.HYVÄ ARVO

7.RIISTOHINTA 8.EI TALOUDELLINEN 9.TALOUDELLINEN
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vuutta merkille. Tiettyjen merkkien ei voi olettaa olevan halvempia kuin kilpailevien 
merkkien. Esimerkiksi Rolls Royce -autoja emme tule koskaan näkemään alennusmyyn

neissä.

Hintapäätökset tulee siis nähdä keinona vahvistaa merkin merkkipääomaa. On kuitenkin 
selvää, että pelkästään kuluttajien tarpeet ja mielikuvat eivät voi ohjata hintapäätöksiä. 
Yrityksellä on luonnollisesti intressi hinnoitella merkkituotteensa siten, että voitto maksi
moituu. Jotta voitto maksimoituisi, on hinnan oltava sellainen, että kuluttajat haluavat ostaa 
merkkiä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman kannattavasti.

4.1.3 Jakelupäätökset
Jakelun avulla yritys pyrkii ensisijaisesti saattamaan tuotteensa kuluttajan saataville. On 
kuitenkin huomattava, millaisia vaikutuksia jakelustrategialla on merkkipääomaan. Ensik
si, jakelupisteiden imagon tulisi vahvistaa merkin imagoa. Jos merkki viestii arvokkuu
desta ja luotettavuudesta, ei sitä tulisi myydä halpahalleissa. Myöskään massatuotteita ei 
tulisi myydä erikoismyymälöissä. Toisaalta, kulutustavaroissa jakelu pyritään saamaan 
mahdollisimman kattavaksi. Tästä syystä jakelupisteiden valikointi ei kulutustavaroissa ole 
kovin suurta. Tietysti suhteet suuriin kauppaketjuihin saattaa vaikuttaa siihen, missä ket
juissa merkkiä on myynnissä. Maailman arvokkaimpia merkkejä tarkasteltaessa huomataan 
kuitenkin, että niiden jakelu on pikemminkin massajakelua kuin selektiivistä (vrt. Coca- 

Cola, Marlboro).

Jakelupisteen sisällä on monta tekijää, jotka vaikuttavat merkin merkkipääomaan. Tuotteen 
sijainti myymälässä ja hyllytilan määrä vaikuttavat suuresti kuluttajan ostopäätökseen. 
Mitä suurempi hyllytila on ja mitä houkuttelevammin tuotteet ovat esillä, sitä suurempi 
todennäköisyys on merkillä tulla ostetuksi. Suuri hyllytila myös viestii merkin suosiosta. 
Eihän vähittäismyymälä myönnä pienelle merkille suurta hyllytilaa. Päinvastoin, vähit- 
täismyymälä pyrkii antamaan suurimman tilan niille merkeille, joita myydään eniten. Ja
kelupäätökset toimivat useimmiten lumipalloefektin tavoin. Kun merkki saa suuren hylly- 
tilan, on sen markkinaosuuden nousu voimakasta. Näin ollen suuren hyllytilan saaminen on 
jo sinänsä merkkipääomaa vahvistava tekijä.

Myös tilapäiset “ei-oo“ -tilanteet vaikuttavat kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Jos kuluttaja 
ei löydä vaivattomasti tiettyä merkkiä hyllystä, on kuluttajan joko valittava toinen merkki 
tai pyydettävä kaupan henkilökuntaa hakemaan varastosta lisää kyseistä merkkiä. Tällaiset 
tilanteet viestivät hyvin usein kuluttajan uskollisuudesta merkkiä kohtaan. Jos asiakas viit
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sii nähdä vaivaa pyytääkseen kaupan henkilökuntaa täyttämään hyllytilan, on kyseessä in
nostunut asiakas. Jos merkki on jatkuvasti hyllystä loppunut, voi kuluttaja kyllästyä tilan
teeseen ja vaihtaa merkkiä.

Tästä syystä valmistajat pyrkivät pitämään huolen siitä, että hyllypeitot ovat suuret, tavaraa 
on riittävästi varastossa ja tuotteiden sijoittelu vähittäiskaupassa on mahdollisimman hou- 
kutteleva. Tietylle merkille uskollinen asiakas kuitenkin käyttäytyy siten, että tämä ostaa 
kyseisen merkin toisesta kaupasta. (Mether, haastattelu 1997)

Myös jakelupäätösten tulisi vahvistaa merkkipääomaa. Merkin koettu laatu tulisi olla yh
distettävissä vähittäiskaupan laatumielikuvaan ja assosiaatioiden tulisi olla samantyyppisiä. 
Huonolla jakeluratkaisulla yritys voi tuhota merkin imagon ja sekoittaa merkin identiteet
tiä.

4,1.4 Markkinointiviestintäpäätökset
Markkinointimixin näkyvin osa on markkinointiviestintä. Markkinointiviestintä viestii 
kuluttajalle merkin identiteetistä, asemasta ja persoonallisuudesta. On huomattava, että 
viestinnällä ei voida rakentaa vahvaa merkkiä, ellei taustalla ole merkkipääomaa. Markki
nointiviestintä lisää merkin tunnettuutta, identifioi merkin differoidun edun ja vahvistaa 
merkin asemaa. Näin siis silloin kun viestintä onnistuu. Markkinointiviestinnän vaikutus 
merkin imagon muodostumiseen on keskeinen. Markkinointiviestintä on yksin erittäin 
voimakas imagon ja persoonallisuuden rakentaja. Sehän koostuu kaikesta siitä, mitä merk
ki jo sisältää. Markkinointiviestinnällä ei yksistään voida rakentaa merkkiä, vaan sen tehtä
vä on lähinnä vahvistaa merkkipääoman determinantteja. Jos kuluttaja mainoksen houkut

telemana ostaa tuotteen ja pettyy kokemukseensa, ei merkille muodostu merkkipääomaa.

Yrityksen viestintämix koostuu Bumettin (1993, 27) mukaan neljästä tekijästä: mainon
nasta, myyntityöstä, promootioista ja PR-suhteista. Jotta kehikko olisi kattava, on siihen 
yhdistettävä myös suoramarkkinointi, kuten esimerkiksi Kotler (1994, 597) tekee. Suora
markkinoinnin osuus markkinoinnistahan kasvaa jatkuvasti ja sen rooli viestintämixissä 
suurenee koko ajan. Syynä on sen tehokas kohdistusmahdollisuus ja sitä kautta asiakkuu
den hinnan edullistuminen. Mainonnan rooli merkkipääoman vahvistamisessa on jo todettu 
olevan keskeinen. Erityisesti mainonnan pitkäjänteinen käyttäminen auttaa merkkipääoman 
rakentamisessa. Suurimpien merkkien mainontastrategia on hyvin pitkäjänteinen ja seuraa 
tarkasti merkin identiteettiä.
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Myyntityö vaikuttaa myös merkkipääomaan. Jos vähittäiskaupan ostoista vastaava henkilö 
kokee yrityksen myyntiedustajan ärsyttävänä henkilönä, ei ostopäätöstä todennäköisesti 
synny. Toisaalta, myyntiedustajan tulisi myös viestiä samoja arvoja ja assosiaatioita kuin 
edustamansa tuotteet ja merkit. Henkilökohtaisen myyntityön vaikutus merkkipääomaan on 
kuitenkin välillinen. Kuluttajahan ei myyntiedustajaa tapaa ja näin ollen edustajan toiminta 
ei kuluttajan mielikuvaan merkistä vaikuta. Vaikutusta sillä on kuitenkin jakelu- 
kanavasuhteisiin, jotka puolestaan vaikuttavat merkkipääomaan.

Promootiot ovat hyvä tapa hetkellisesti kasvattaa myyntiä. Suurempi pakkaus -kampanja 
tai tilapäinen hintakampanja varmasti lyhyellä tähtäimellä nostavat myyntiä. Merkki saa 
ylimääräistä huomiota kuluttajalta tietyn promootion avulla ja voi näin kommunikoida ku
luttajan kanssa. (Bumett 1993, 27) Vaikutus tulisi kuitenkin nähdä paljon pidemmällä täh
täimellä. Erityisesti huomio tulisi kiinnittää siihen, miten kyseinen promootio vaikuttaa 
merkkipääomaan. On selvää, että promootiot eivät lyhytjänteisyytensä takia vaikuta merk
kipääomaan merkittävästi. Niiden avulla voidaan kuitenkin luoda tiettyä aggressiivisuutta 
merkin imagoon.

PR-suhteiden avulla yrityksellä on mahdollisuus hankkia ilmaista mainosta merkille, esi
merkiksi tukemalla hyväntekeväisyyttä tai ajamalla yhteistä asiaa voimakkaasti. Ilmainen 

julkisuus on merkille hyvää mainosta, koska se on kuluttajalle uskottavampaa kuin mai
nonta, se yllättää kuluttajan odottamattomuudellaan ja omaa dramatisoivan vaikutuksen 
(Kotler 1994, 616). On luonnollisesti tärkeää, että julkisuus on merkkipääoman kannalta 
positiivista. Jos merkki haluaa asemoitua kapinalliseksi, voi julkisuus olla yleisesti negatii
vista, kunhan merkki yhdistetään kapinallisuuteen. Julkisuuden ei siis välttämättä tarvitse 
olla positiivista julkisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä.

Markkinointimixin elementtien tarkastelu luo kuvan siitä, mitkä ovat ne konkreettiset atri- 
buutit, jotka luovat merkkipääomaa. Mixin elementtien vaikutus merkkipääoman deter
minantteihin on kuitenkin syytä ymmärtää tarkemmin, ennen kuin kokonaiskuva mixin ja 
merkkipääoman suhteesta nähdään.

4.2 Markkinointimixin suhde merkkipääomaan
Markkinointimixin vaikutussuhteet tuotemerkin merkkipääomaan ovat moninaiset. Merk
kipääoman ollessa kuluttajan mieltämä kokonaiskuva merkistä, vaikuttaa siihen useat te
kijät. Vaikka vaikutussuhteista osa voidaan selkeästi osoittaa, on tärkeä huomata, että kaik
ki yrityksen toimenpiteet vaikuttavat merkkipääomaan jollakin tavalla. Samoin merkkipää-
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omaan vaikuttavat monet sellaiset tekijät, joita yritys ei voi kontrolloida. Näistä ehkä suu
rimpana yksittäisenä tekijänä voidaan pitää kuluttajien välistä kommunikointia. Yritys voi 
yrittää vaikuttaa siihen, miten kuluttajat yhdessä merkin kokevat, mutta vaikutusmahdolli

suudet eivät ole kovin suuret.

Merkkipääoman determinantteihin vaikuttavista toimenpiteistä osa on kuitenkin selkeästi 
nähtävissä. Yrityksen tuotepäätökset vaikuttavat luonnollisesti koettu laatu - 
determinanttiin, onhan tuotepäätösten keskeinen osa tuotteen fyysinen laatu. Tämän lisäksi 
tuotepäätökset vaikuttavat myös assosiaatiot -determinanttiin. Tuotteen nimi ja pakkaus 
aiheuttavat monia assosiaatioita kuluttajalle ja näin vahvistavat merkkipääomaa. Hinta- 
päätökset vaikuttavat koettu laatu- ja assosiaatiot -determinantteihin. Hinnanhan todettiin 

kertovan tuotteen laadusta ja asemoivan tuotteen markkinalla.

Kuvio 15: Markkinointimixin vaikutus merkkipääomaan

KOETTU LAATU

TUNNETTUUS

ASSOSIAATIOT

MERKKIPÄÄOMA

TUOTE

HINTA

USKOLLISUUS

MERKKI

IN ARKKINOINTI-

VIESTINTA

JAKELU

Jakelu- ja markkinointiviestintäpäätösten todettiin olevan tuote- ja hintapäätösten seuraus
ta. Niiden vaikutus merkkipääomaan on luonnollisesti suuri. Niiden voidaan todeta vai
kuttavan koettu laatu-, assosiaatiot- ja tunnettuus -determinantteihin. Kuten jakelua käsi
teltäessä todettiin, jakelupäätöksillä voidaan assosioida laatua ja persoonallisuutta. Mark
kinointi viestintäpäätökset vaikuttavat jokaiseen merkkipääoman determinanttiin. Mikään 
markkinointimixin elementti ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuta merkkiuskollisuuteen, 
sillä se muodostuu vain asiakkaan kokemuksen myötä. Kokemusta puolestaan edeltää ku

luttajan merkinvalinta.

4.3 Merkin arvon määrittäminen
Merkin arvon määrittäminen kertoo epäsuorasti, onko merkillä merkkipääomaa. Jos merkki 
katsotaan hyvin arvokkaaksi, voidaan todeta, että merkin merkkipääoma on suuri. Tästä 
syystä on syytä tarkastella myös eri menetelmiä merkin absoluuttisen arvon määrittämisek-
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si. Merkin arvon määrittäminen on hyödyllinen tapa arvioida merkkiä. Merkkipääoman ja 
merkin arvon määrittäminen voidaan erotella siten, että merkkipääoman määrittämisellä 
pyritään ymmärtämään, mistä merkin arvo koostuu ja merkin arvon määrittäminen kertoo 
minkä arvoinen merkki on. Toisin sanoen merkin arvon määrittäminen selvittää lopputu

losta. Merkin arvo voidaan myös määrittää joko suhteellisena tai absoluuttisena. Kum
mastakin tavasta annetaan seuraavaksi esimerkki.

4.3.1 Merkin suhteellinen arvo - Young & Rubicamin menetelmä
Young & Rubicamin menetelmä määrittää merkin arvon tietyllä tavalla suhteellisesti. Mer
kin vahvuudet ja heikkoudet selviävät, mutta absoluuttista arvoa merkille ei saada. Aakerin 

(1996b, 304) mukaan menetelmä on yksi kunnianhimoisimmin toteutetuista. Tutkimus on 
suoritettu 24 maassa, tutkimalla 450 kansainvälistä ja yli 8000 paikallista merkkiä. Mene
telmä perustuu neljän tekijän mittaamiseen; erottuvuuden (differentiation), oleellisuuden 
(relevance), arvostuksen (esteem) ja tuttuuden (Familiarity). Nämä tekijät selvitetään tar
kastelemalla 32 eri aluetta merkistä, (kts. Esim. Aaker 1996b, 304; Walker 1995, 51).

Erottuvuuden mittaamisella pyritään selvittämään kuinka yksilöllinen merkki on kyseisellä 
markkinalla. Jotta merkillä olisi arvoa, on sen luonnollisesti oltava jollakin tavalla erottuva. 
Oleellisuuden mittaaminen tähtää siihen, että nähdään onko merkki kuluttajalle relevantti. 
Jos kuluttaja pitää merkistä, mutta kokee sen ostamisen hyödyttömänä asiana, ei merkillä 
ole arvoa. Arvostuksen taso kertoo, nähdäänkö merkki luokkansa parhaana vai onko mer
kin arvostus olematon. Lopuksi pyritään määrittämään, miten tutuksi ja luotettavaksi ku

luttaja merkin mieltää.

Nämä neljä mittaria muodostavat merkin vahvuutta kuvaavan ruudukon, jonka akselit ovat 
merkin vahvuus (stature) ja elinvoima (vitality). Merkin vahvuus koostuu arvostuksesta ja 
tuttuudesta. Elinvoimaa määrittävät merkin erottuvuus ja oleellisuus. Kun merkin vahvuus 
ja elinvoima yhdistetään, voidaan tarkastella neljänlaisia merkkejä (Kuvio 16).

Menetelmän vahvuutena on, että merkin hyvät ja huonot puolet selviävät. Malli asettaa 
merkit eri ruutuihin ja antaa näin mahdollisuuden tarkastella markkinoita tai yrityksen 
tuotesalkkua kokonaisuutena. Lisäksi malli tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden nähdä 
merkin merkkipääoman koostumuksen. Koska lopputuloksena on kuitenkin merkin suh
teellinen asema suhteessa kilpaileviin merkkeihin, voidaan mallin katsoa tarkastelevan 
merkin arvoa, ei merkkipääomaa. Merkin asettaminen ruudukkoon kuitenkin pakottaa tar
kastelemaan merkin merkkipääomaa. Menetelmässä käytettävät mittarit tarkastelevat ku
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luttajan sitoutumista merkkiin. On mahdollista keskustella siitä, ovatko kyseiset mittarit 
parhaat mahdolliset. Ottaen kuitenkin huomioon mallin saaman julkisuuden ja sen käytän
nön testaamisen laajuuden, ei tähän ole tässä tutkimuksessa syytä. Huomion arvoista on, 
että edellä määritetyt merkkipääoman determinantit ovat nähtävissä mallin mittareissa.

Kuvio 16: Young & Rubicamin voimaruudukko 
MERKIN VAHVUUS

(Arvostus ja tuttuus)

MERKIN ELINVOIMA 

(Erottuvuus ja oleellisuus)

Lähde: Vrt. Walker 1995, 52

Koettu laatu-determinantti sisältyy arvostukseen (esteem). Vaikka merkin imago olisi 
kuinka arvokas tahansa, ei merkkiä voi arvostaa, jos sen laatu ei ole hyvä. Kyse on myös 
siitä, mikä on merkin koettu laatu suhteessa kilpaileviin merkkeihin. Jos merkkiä arvoste
taan, on sen laadun oltava kilpailevia merkkejä parempi tai ainakin yhtä hyvä. Assosiaatiot 
-determinantti vaikuttaa jokaiseen mittariin jollakin tapaa. Suurin yhteys on kuitenkin 
erottuvuuden kanssa. Assosiaatioidenhan todettiin erottelevan merkin. Merkkiuskollisuu- 
den yhteys mallin mittareihin on hyvin epäsuora. Kuten uskollisuus -determinanttia käsi
teltäessä todettiin, merkillä on arvoa vain, jos sillä on uskollinen asiakaskunta. Merkki, jota 
kohtaan kuluttaja tuntee uskollisuutta, myöskin tuntuu enemmän erotellulta ja oleelliselta. 
Tunnettuus -determinantti sisältyy mallin jokaiseen mittariin, sillä mitään niistä ei voisi 

mitata, ellei merkki olisi tunnettu.

Young & Rubicamin menetelmä ei kuitenkaan anna merkille absoluuttista arvoa. Tämän 
tyyppisistä menetelmistä tunnetuin on Financial World -lehden käyttämä menetelmä, joka

t
Elinvoima on suuri, joten Täällä sijaitsevat menestyvät

merkillä on suuri potentiaali. merkit, tästä on merkkinä
Haasteena on vahvuuden suuri elinvoima ja suuri vah-

rakentaminen. vuus.
В c

Sekä vahvuus, että elinvoima A D Ongelmamerkit sijaitsevat
ovat alhaisia. Uudet merkit ja täällä. Elinvoima heikkenee
kuolemaisillaan olevat merkit ja merkki on vaarassa pudota

sijaitsevat täällä. takaisin ruutuun A.



56

pohjautuu Interbrandin vahvuuskertoimeen. Financial Worldin ja Interbrandin menetelmää 
tarkastellaan seur aavassa lyhyesti.

4.3.2 Merkin rahallinen arvo - Financial Worldin ja Interbrandin menetelmä
Jos tavoitteena on selvittää, kuinka arvokas merkki on, ei edellä mainittu malli anna siihen 
mahdollisuutta. Vastauksena on ainoastaan merkin vahvuudet ja heikkoudet. Merkkipää- 
oman on tässä tutkimuksessa todettu tarkoittavan merkkiin liitettäviä etuja ja hyötyjä, jotka 
tekevät merkistä arvokkaan. Tämän johdosta on syytä tarkastella myös sitä, miten merkin 
arvo määritetään. Analyysin ei voida katsoa olevan kattava, jos se tarkastelee vain loppu
tuloksen muodostumista ja rakentamista, eikä sitä, miten lopputulosta voidaan ymmärtää. 
Merkin arvon määrittäminen kertoo yritykselle hyvin selkeästi, mikä merkki on yritykselle 
kannattava ja mikä ei. Lisäksi merkin arvon määrittäminen on hyvin läheisesti yhteydessä 
merkkipääoman selvittämiseen, esimerkiksi edellä mainittuun Young & Rubicamin mal
liin. Tuskin kukaan näkee mieltä siinä, että käytetään joka tilanteessa yhtä mallia. Tarkoi
tus on pikemminkin etsiä joka tilanteeseen sopiva malli.

Financial World -lehden menetelmä määrittää merkin rahallisen arvon vuosittain. Mene
telmä näyttäisi olevan hyvin arvostettu ja tuloksia käytetään monessa yhteydessä hyvin 
yleisesti. Menetelmä perustuu Interbrandin merkin vahvuutta kuvaavan kertoimen määrit
tämiseen ja merkin generoimien tuottojen yhdistämistä kyseiseen lukuun. Jotta käsitys 
mallista syntyisi, on ensin tarkasteltava Interbrandin kertoimen määrittämistä. Interbrandin 
vahvuuskerroin on menetelmässä se osa, joka määrittää merkkipääoman määrän. Kun 
merkkipääomaan lisätään merkin generoimat tuotot, päädytään merkin arvoon. Vahvuus- 
kertoimen tehtävänä on muodostaa diskonttaustekijä tuotoille, jolloin nähdään merkin vah
vuustekijöiden vaikutus merkin generoimiin tuottoihin.

Interbrandin menetelmässä tarkastellaan seitsemää eri komponenttia: johtajuus, vakaus, 
markkinat, kansainvälisyys, trendi, tuki ja suojaus. Kukin merkki arvioidaan suhteessa näi
hin komponentteihin. Merkki saa näin vahvuuttaan kuvaavan indeksiluvun, jonka perus
teella merkille määräytyy vahvuuskerroin. Tämä vahvuuskerroin kertoo sen, kuinka paljon 
merkillä on merkkipääomaa. Seuraavaksi määritetään merkin generoimat tuotot. Koska 
tarkastellaan tuotemerkin arvoa, pitää merkin tuotoista ensin eliminoida sellaiset tuotot, 
jotka tuote olisi ilman tuotemerkkiä saanut. Tämä suoritetaan vähentämällä merkin tuo
toista tavallisen, tuntemattoman merkin tuotot. Lopulta tämän nettotuloksen ja diskont- 
taustekijän avulla selvitetään merkin arvo. (Liite 1) Tämän menetelmän mukaan vuonna
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1996 maailman arvokkaimmat merkit ovat Marlboro ($45 miljardia), Coca-Cola ($43,4 

mrd), McDonald's ja IBM (molemmat hieman alle $19 mrd) (Liite 2).

Menetelmää on myös kritisoitu. Pääasiassa kritiikki on kohdistunut malliin hyvin yleisellä 
tasolla. On keskusteltu siitä, onko mahdollista sanoa kuinka arvokas jokin merkki on. Mer
kin vahvuus koostuu kuitenkin niin abstrakteista tunteista ja assosiaatioista, että on vaikea 
kiinnittää merkin arvo tiettyyn summaan. Tietysti jos tarkoitus on asettaa merkit parem
muusjärjestykseen keskenään ja menetelmä on tasapuolinen, voidaan Financial Worldin 
katsoa onnistuneen yrityksessään. Kuitenkin perusongelma merkin arvostamiseen kehite
tyissä menetelmissä on, että niiden käyttötarkoituksesta ei ole tarpeeksi keskusteltu. On 
tarkkaan mietittävä, mikä on merkin arvioijalle koituva hyöty siitä, että tämä tietää merkin 

arvon. Jos tarkoituksena on ymmärtää merkin koostumusta ja sen vahvuuksia ja heikkouk
sia on silloin parempi käyttää esimerkiksi Young & Rubicamin tyylistä menetelmää. Jos 

tarkoituksena on määrittää merkille arvo, jotta se voidaan liittää yhtiön taseeseen, on Fi

nancial Worldin menetelmä soveltuvampi.

4.4 Merkin arvon ja markkinaosuuden välinen yhteys
Vaikka on luonnollista olettaa, että vahvalla merkillä on suuri markkinaosuus, on kuitenkin 
syytä tarkastella hieman merkin arvon vaikutusta markkinaosuuteen. Merkin arvonhan kat
sottiin aikaisemmin johtuvan merkkipääomasta. Merkin arvo ei kuitenkaan ole sama asia 
kuin merkkipääoma. Jotta merkkipääoma tekisi merkin arvokkaaksi, on sen tuotettava 
merkille lisäarvoa. Lisäarvo on selkeimmin nähtävissä lisääntyneinä tuottoina. Jos merkillä 
on suuri merkkipääoma, generoi se yritykselle lisää tuottoja verrattuna merkittömään tuot
teeseen. Tämä puolestaan tekee merkin yritykselle arvokkaaksi, eli merkillä voidaan katsoa 
olevan arvoa. Kuten PIMS -tutkimuksia käsiteltäessä todettiin (sivulla 1) on merkin omat
tava suuri markkinaosuus, jotta se generoisi yritykselle lisätuottoja. Voidaan siis väittää, 

että merkin arvo korreloi markkinaosuuden kanssa.

Merkkipääomaa käsiteltäessä nimettiin kullekin merkkipääoman determinantille tietty 
funktio merkkipääomassa. Koettu laatu todettiin edellytykseksi merkkipääomalle. Se mah
dollistaa merkin merkkipääoman olemassaolon, koska ilman korkeaa koettua laatua ei 
merkki voi olla arvokas. Assosiaatiot differoivat merkin ja identifioivat merkin ydinarvot. 
Ilman assosiaatioita ei merkki siis voi olla arvokas. Toisaalta, merkki voi olla tunnettu, 
olematta silti arvokas. Merkki ei kuitenkaan voi olla arvokas olematta tunnettu. Tunnettuus 

-determinantti on siis myös keskeinen merkin arvon rakentaja.
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Jos merkillä on korkea koettu laatu ja se aikaansaa kuluttajassa positiivisia assosiaatioita, 
on positiivisesti tunnettu ja omaa erotellun, oleellisen edun, on sillä kaikki edellytykset ai
kaansaada uskollinen asiakaskunta. Aikaisemmin katsottiin uskollisten asiakkaiden olevan 
vahvan merkin peruspilari, koska uskolliset asiakkaat ostavat enemmän ja kalliimmalla ja 
heidän tyytyväisenä pitäminen on halvempaa kuin ei-uskollisten asiakkaiden. Voidaan siis 
olettaa, että merkin omatessa suuren merkkipääoman, on sillä enemmän uskollisia asiak
kaita. Uskolliset asiakkaat eivät yksinään kuitenkaan anna merkille suurta markkinaosuut
ta. Uskollisten asiakkaiden määrä voi olla niin pieni osa markkinoista, että merkki ei saa
vuta suurta markkinaosuutta. On kuitenkin huomattava, että kukin determinantti osaltaan 

vaikuttaa markkinaosuuteen.

Jos merkillä on korkea koettu laatu, tulee se todennäköisemmin valituksi (Hoyer & Brown 
1990, 146). Positiiviset assosiaatiot puolestaan muodostavat usein pohjan ostopäätökselle 
ja uskollisuudelle (Egan 1992, 6T). Tunnettuus taas parantaa merkittävästi merkin toden
näköisyyttä tulla ostetuksi (Hoyer & Brown 1990, 145). Uskolliset asiakkaat parantavat 
yrityksen tuottoja ja muodostavat suojan markkinoille pyrkivien yritysten hyökkäyksiä 
vastaan (Aaker 1996b, 21). Voidaan siis todeta, että mitä vahvempi on kukin determinantti, 
sitä suurempi on merkkipääoma. Merkkipääoma puolestaan luo tulevaisuuden tuotto- 
odotuksia merkille, mikä tekee merkin yritykselle arvokkaaksi. Merkin arvon voidaan näin 

katsoa korreloivan merkin markkinaosuuden kanssa.

Yhteys voidaan nähdä myös luomalla uhkakuvia. Jos merkin koettu laatu laskee, on se to
dennäköisesti menettävä markkinaosuuttaan. Myös assosiaatioiden muuttuessa negatiivi
semmiksi ja kaukaisemmiksi merkin identiteetistä, on seuraus samanlainen. Jos merkin 
tunnettuus laskee, sen todennäköisyys olla kuluttajan harkintajoukossa laskee, mikä puo
lestaan laskee markkinaosuutta. Jos merkki menettää uskollisia asiakkaitaan on selvä, että 
markkinaosuus laskee. Jos markkinaosuus laskee, ei merkki ole yritykselle niin arvokas 
kuin aikaisemmin, koska merkin tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat pienentyneet. On 
myös huomattava, että markkinaosuus vaikuttaa myös merkin arvon muodostumiseen. 
Muutokset markkinaosuudessa luonnollisesti muuttavat yrityksen tuotto-odotuksia pitkällä 
tähtäimellä. On siis todettava, että markkinaosuus ja merkin arvo vaikuttavat toisiinsa.

4.5 Tutkielman teoreettisen osan yhteenveto ja viitekehyksen muodostaminen
Tutkielman teoreettisen osan tavoitteena oli ottaa tutkimusongelma haltuun tarkastelemalla 
eri alaongelmia. Ensimmäinen alaongelma oli selvittää, mitä tuotemerkillä käsitetään. 
Tuotemerkkien todettiin olevan nimi, termi, symboli, muotoilu tai näiden yhdistelmä joka
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identifioi tuotteen ja viestii sen differoidusta ja relevantista edusta. Toinen alaongelma oli 
selvittää, millä tavoin merkit ovat kuluttajalle hyödyllisiä. Tutkimustulosten perusteella 
voidaan todeta, että merkkeihin liittyy paljon tunteita ja assosiaatioita, jotka tuovat lisäar
voa käyttäjälleen. Kuluttajalle merkit tuovat helpotusta ostotilanteeseen, turvallisuuden 
tuntua ja mahdollisuuden viestiä itsestään eri asioita. Yritykselle vahvat merkit tuovat 
säästöjä markkinointikustannuksissa ja lisääntyneitä tuottoja. Lisäksi vahvojen merkkien 
laajentaminen mahdollistaa lanseerauskustannusten pienenemisen, sekä tuo mittakaava- 
etuja markkinoinnissa. Näin ollen myös kolmanteen alaongelmaan, miksi merkit ovat yri

tykselle arvokkaita, tuli vastattua.

Seuraavaksi tarkasteltiin merkkipääoman muodostumista ja mittaamista. Merkkipääoma 
koostuu useasta determinantista. Kukin determinantti kasvattaa merkkipääomaa monella 
tapaa. Koettu laatu mahdollistaa merkkipääoman olemassaolon. Assosiaatiot differoivat 
merkin ja identifioivat merkin ydinarvot. Tunnettuus viestii merkin merkkipääomasta. Nä
mä kolme determinanttia luovat merkkiuskollisuutta, joka puolestaan vahvistaa merkki- 
pääomaa. Uskollinen asiakaskunta takaa tulevaisuuden tuotot ja muodostaa merkille arvon. 

Kutakin determinanttia voidaan mitata kuluttajakyselyllä.

Tämän jälkeen ryhdyttiin tarkastelemaan markkinointimixiä, sekä markkinoinnin johtami
sen ja merkkipääoman välistä yhteyttä. Kaikki yrityksen markkinointitoimenpiteet vaikut
tavat jollakin tasolla merkkipääomaan, mutta kullekin determinantille on identifioitavissa 
tietty, selkeä vaikutus. Tuote- ja hintapäätökset vaikuttavat koettu laatu- ja assosiaatiot - 
determinantteihin. Jakelu- ja markkinointiviestintäpäätösten todettiin vaikuttavan koettu 
laatu, assosiaatiot ja tunnettuus -determinantteihin. Markkinointimixin elementtien sisällöt 
kuvastavat niitä konkreettisia atribuutteja, joista merkkipääoman determinantit koostuvat. 
Niihin vaikuttamalla ja erityisesti niiden vaikutuksen ymmärtämällä yritys voi suunnitella 
toimintansa tuloksellisesti merkin merkkipääoman kannalta.

Seuraavaksi tarkasteltiin merkin arvon määrittämiseen kehitettyjä menetelmiä. Young & 
Rubicamin menetelmä arvioi merkkiä erottuvuuden, oleellisuuden, arvostuksen ja tuttuu
den suhteen. Menetelmän vahvuutena on muodostettava voimaruudukko, joka auttaa ym
märtämään merkin aseman markkinoilla. Financial Worldin ja Interbrandin menetelmä 
puolestaan yhdistää merkin vahvuuteen kassavirran, jonka merkki tulevaisuudessa omista
jalleen tuo. Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa halutaan selvittää merkin ab

soluuttinen arvo.
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Lopuksi tarkasteltiin merkin arvon ja markkinaosuuden välistä yhteyttä. Tarkastelussa 
osoitettiin ensin merkkipääoman yhteys merkin markkinaosuuteen. Tämä osaltaan viestii 
olemassaolevasta yhteydestä merkin arvon ja markkinaosuuden välillä. Kun kukin merkki- 
pääoman determinantti vahvistuessaan lisää ostohalukkuutta, voidaan merkkipääoman ko
konaisuudessaan katsoa vaikuttavan markkinaosuuteen. Markkinaosuus puolestaan vai

kuttaa merkin arvoon. Näin voidaan todeta, että merkin markkinaosuuden kasvaessa, mer
kin arvo yritykselle nousee.

Kaikkiin tarkasteltaviin alaongelmiin saatiin näin vastaus. Tutkimuksen keskeisten tulosten 
perusteella on muodostettu tutkielman viitekehysmalli, kuvio 17, sivulla 61. Koska malli 
yhdistää markkinointimixin ja merkkipääoman käsitteet, on se nimetty Merkkinointimixik- 
si. Taustalla on ajatus siitä, että mallia käyttämällä yrityksen tulisi pystyä näkemään mark- 
kinointitoimenpiteidensä vaikutus merkin merkkipääomaan.

Mallin vasen puoli kuvaa yrityksen toimenpiteitä, oikea kuluttajan mieltämisprosessia. 
Yritys muodostaa tuote- ja hintapäätöksin jakelu- ja markkinointiviestintästrategiansa, jot

ka se toteuttaa. Nämä strategiat näkyvät erilaisin toimenpitein kuluttajalle. Vaikka yrityk
sellä on aavistus toimenpiteiden vaikutuksesta kuluttajan mieltämisprosessiin, on tämä 
kuitenkin subjektiivinen. Kuluttaja muodostaa toimenpiteiden perusteella subjektiivisen 
näkemyksen merkin merkkipääomasta. Koetun laadun, assosiaatioiden ja tunnettuuden pe
rusteella kuluttaja valitsee merkin. Käyttökokemusten perusteella kuluttaja muodostaa 
myös uskollisuuden merkkiä kohtaan. Merkille myös muodostuu tietty imago heti, kun 
kuluttaja noteeraa jonkin yrityksen toimenpiteen. Yritys voi puolestaan tutkia tämän ima
gon tilaa ja tulosten perusteella suunnitella toimenpiteensä entistä tehokkaammin. Merkin 
imago kertoo, millainen on kuluttajan näkemys merkin merkkipääomasta.
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Kuvio 17: Tutkielman viitekehys, Merkkinointimix
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Tutkielman teoreettisen osan perusteella voidaan siis väittää, että yrityksen toimenpiteet 
vaikuttavat kuluttajan mieltämisprosessiin merkin merkkipääomasta. Myös toimenpiteiden 
ja merkkipääoman determinanttien väliset vaikutussuhteet on teoreettisesti osoitettu. On 
myös todettu, että merkkipääoma vaikuttaa merkin arvoon ja merkin arvo puolestaan mer
kin markkinaosuuteen. Tämän perusteella voidaan näin ollen väittää, että tutkimalla kulut
tajan näkemystä merkin merkkipääomasta voidaan markkinointitoimenpiteet muodostaa 
niin että merkin arvo ja markkinaosuus suurenevat. Tämä tekee merkin entistä arvok
kaammaksi yritykselle. Tutkielman empiirisessä osassa pyritään todentamaan teoreettisesti 

osoitettu propositio tutkimusongelman ratkaisuksi.
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5 TUTKIELMAN EMPIIRISEN OSAN TOTEUTTAMINEN JA 

LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään, millainen on kunkin tutkittavan merkin merk- 
kipääoma. Tämän jälkeen yhdistetään aikaansaadut tulokset tutkittavia merkkejä markki
noivien yritysten markkinointitoimenpiteisiin. Tässä luvussa selvitetään tutkimuksen lä
hestymistapa ja syvennytään tutkimusasetelmaan. Luvussa kuusi esitellään tutkittavat mer
kit ja yritykset. Luku seitsemän paneutuu tutkimustulosten selvittämiseen, joiden tuloksia 
analysoidaan luvussa kahdeksan. Luvussa yhdeksän analysoidaan teoreettisen osan perus
teella laaditun viitekehysmallin toimivuutta Suomen savukemarkkinoiden matalahintaseg- 
mentissä. Luvussa 10 muodostetaan toimenpidesuositukset toimeksiantajayritykselle. Joh
dantona tutkielman empiiriseen osaan toimii seuraavat otteet viimeaikaisista lehtikirjoituk

sista:

"... Kulutuksen vähenemisen ohella tupakkatehtaiden katteita syövät niin sanotut halpamerkit, joista ensimmäinen 

oli R.J.Reynoldsin (silloin Rettig) lanseeraama DownTown vuonna 1991. Suomen kaksi muuta valmistajaa, Amer- 

Tupakka ja Suomen Tupakka (nyk. BAT) seurasivat perässä omine merkkeineen. Halpojen savukkeiden osuus koko

naismarkkinoista on tällä hetkellä 40 prosenttia. Osuus kasvaa nopeasti ja on vain ajan kysymys, koska halpojen 

osuus ylittää hintavalvotun ryhmän. ... “ (Ilta=Sanomat 24.6.1997)

"Pali Mali -tupakkamerkin käyttäjille jouduttiin juhannuksena tarjoamaan ei-oota useista R-kioskeista ja S- 

marketeista. Toimitusjohtaja Thomas Westerberg British American Tobacco Nordic Oy:stä, mistä oli kysymys? "Sii

nä on sellainen tilanne, että meillä ei ollut toimittaa oikean hintaista tavaraa. Me halusimme laskea hintaa, ja sen 

takia ei ole ollut toimittaa oikean hintaista tavaraa. Kun meillä suunniteltu hinnan alennus ei toteutunut. .. Hintoja 

haluttiin alentaa sen takia, että Pall Mali saisi isomman markkinaosuuden ja toisekseen sitä varten, että haluttais 

ohjata kulutusta enemmän tuolta itse käärittävistä savukkeista. "... Tuoteryhmäpäällikkö Kalevi Kiiskinen Ässä Part- 

nersilta, miksi teillä ei hyväksytty Pali Mallin hinnanalennusta? "Meillä Inexillä todettiin, että tällaiseen ei lähdetä 

mukaan. Meillä on kassalla vaikeuksia, kun on kolme hintaa samalla tuotteella. Muutenkin aina kun tupakan hinta 

muuttuu, menee pitkään että kassat pysyy mukana. Ilmeisesti muilla keskusliikkeillä tuli tästä saman suuntaiset pää

tökset. “ (Helsingin sanomat 26.6.1997)

Nämä esimerkit kuvaavat, miten kovaa kilpailu savukemarkkinoiden matalahintasegmen- 
tissä on. Kun British American Tobacco Nordic halusi alentaa Pali Mali -merkin hintaa 
kasvattaakseen merkin markkinaosuutta, törmäsi se vahvan jakeluportaan vastustukseen. 
Esimerkki kuvaa myös tilannetta kilpailukeinojen suhteen. Koska kuluttajille suunnattu 
viestintä on Suomen savukemarkkinoilla kielletty, joutuvat yhtiöt operoimaan pitkälti tuo
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te-, hinta- ja jakelupäätöksien varassa. Tämän johdosta savukemarkkinat taijoavat todella 
haastavan ja mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella merkkipääoman muodostumista 
markkinoilla, jossa kuluttajille suunnattua viestintää ei esiinny. Kuten tutkielman teoreetti
sessa osassa todettiin, viestinnällä ei rakenneta merkkejä. Viestintä ainoastaan viestii ku
luttajalle merkin merkkipääomasta ja nopeuttaa kuluttajien hyväksymisreaktiota. Kyseistä 
markkinaa tarkastelemalla voidaan siis hyvin raadollisesti selvittää, miten jopa viestinnän 
ollessa kiellettyä, merkkien merkkipääomissa syntyy selkeitä eroja.

5.1 Tutkimusote
Markkinoinnin tutkimusmenetelmät on jaettavissa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin. Me
netelmät eroavat toisistaan sekä ongelmanasettelun, tutkimusprosessin että tulosten ana
lysoinnin ja tulkinnan osalta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen peruskysymyk
set ja ongelmat ovat sellaisia, jotka periaatteessa voidaan esittää numeroina. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen yhteydessä ei pyrkimys ole yleensä pelkästään selvittää olemassa olevaa tilan
netta, vaan pyrkiä ymmärtämään ilmiöitä ja tapahtumia asettamalla ne mielekkääseen yh
teyteen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on siten pyrkiä luomaan luonteva ja ym
märrettävä kokonaiskuva ilmiökentästä tai prosessista eikä pelkästään keskittyä yhteen asi

aan tai teemaan erillisenä tutkimuksen kohteena. (Seppälä 1995, 21)

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään tilastollisia analyysimenetelmiä, jotka ovat pit
källe standardisoituja ja joita voidaan soveltaa hyvin monentyyppisiin kysymyksenasette
luihin. Tutkijan on osattava valita ongelmaan sopiva menetelmä ja soveltaa sitä oikein ja 
hedelmällisellä tavalla. Kvalitatiivinen analyysi on vahvemmin aineistosidonnaista, eikä 
sen menetelmiä voida ottaa valmiina, kuten tilastomenetelmiä. Kvalitatiivinen analyysi on 
riippuvaisempi tutkijan kyvyistä ja luovuudesta, mutta aineiston käsittelyn tulee olla sys
temaattista siinä mielessä, että tulkinnat eivät perustu satunnaisiin poimintoihin. Myös ai
neiston keräyksestä ja analysoinnista löytyy olennaisia eroja. Kvantitatiivisessa tutkimuk
sessa on tärkeää, että tutkimusaineisto edustaa tilastollisesti havaintoyksiköiden muodos
tamaa perusjoukkoa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on aineiston teoreettinen 
edustavuus, eli tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet tulee olla edustettuina. Tä
män johdosta aineistojen koot vaihtelevat suuresti. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 
tyypillisesti satoja, jopa tuhansia havaintoja. Kvalitatiivinen tutkimus puolestaan rajoittuu 
usein huomattavasti pienempään otokseen. (Uusitalo 1991, 79 - 80)

Kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen sopii osallistuva havainnointi, kokonaisvaltainen osal
listuminen tutkittavaan toimintaan, syvähaastattelu ja case- eli tapaustutkimukset. Tämän-
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laisten menetelmien avulla tutkija pyrkii pääsemään syvemmälle tutkittaviin ilmiöihin, eikä 
tyydy vain niiden pinnalliseen tarkasteluun. (Parasuraman 1986, 40) Aineiston kerääminen, 
käsittely ja analyysi nivoutuvat läheisesti toisiinsa kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jolloin 

aineiston rajat ovat avoimemmat, mahdollistaen sen laajentamisen ja supistamisen tutki
muksen edetessä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edetään selvemmin vaiheittain aineiston 
keräyksestä tilastollisen käsittelyn edellyttämään havaintomatriisin muodostamiseen ai
neiston muokkauksen avulla ja edelleen muodostetun havaintomatriisin käsittelyyn tilas

tollisilla menetelmillä. (Uusitalo 1991, 79 - 80)

Tämän tutkimuksen tutkimusotteeseen sisältyy sekä kvantitatiivinen, että kvalitatiivinen 
osa. Kvantitatiivisessa osassa merkkipääoman muodostamisessa tutkittaville merkeille 
käytetään sekundaari dataa, joka pohjautuu useaan kvantitatiiviseen tutkimukseen. Työn 
kvantitatiivista osaa voitaisiin luonnehtia kuvailevaksi tutkimukseksi, jossa keskeinen ky
symys on usein tyypiltään “Miten asiat ovat?“. Kuvailevan tutkimuksen peruslähtökohta 
on, että jo suunnittelun alussa pystytään selkeästi toteamaan, millaisista asioista päätök
senteossa olisi hyötyä. Taustalle muodostuu silloin tutkimuksen tekijän mielessä oleva kä
sitys siitä, millaiset asiat päätöksenteossa ovat yrityksen tuloksellisuuden kannalta tärkeitä. 
(Seppälä 1995, 25) Kun tutkittavien merkkien merkkipääoma selvitetään, on jo tehty pää

tös siitä, mitä sekundaaridataa tutkimukseen sisällytetään. Sekundaaridatan käyttöön pää
dyttiin siksi, että samalla koettiin saavan kuva siitä, miten toimeksiantajayrityksen tutki- 
musvalikoima vastaa nykyisiä tarpeita. Yhdistämällä eri tutkimuksien dataa tämän tutki
muksen vaatimalla tavalla voitiin tarvittavat tiedot saada. Tämän johdosta ei uutta tutki
musta tarvinnut tehdä.

Kvalitatiivista osaa edustaa teemahaastattelut, joiden perusteella selvitetään tutkittavien 
merkkien valmistajayritysten markkinoinnilliset roolit Suomen savukemarkkinoilla. Tee
mahaastattelussa on kyse yksilöllisten kokemusten ja motivaation kokonaisvaltaisesta sel
vittämisestä. Haastattelijan roolin keskeisyys merkitsee sitä, että menetelmän onnistunei
suus riippuu olennaisesti siitä, miten hyvä kontakti teemahaastattelun osapuolten välille 
muodostuu. Teemahaastattelut sopivat erityisen hyvin pitkien prosessien ja vastaajan kan
nalta merkityksellisten asioiden selvittämiseen. (Seppälä 1995, 45)

Oleellista teemahaastattelulle on myös haastattelun kulku. Haastattelu ei yleensä noudata 
tiettyä kysymysluetteloa, vaan keskustelu pikemminkin poukkoilee asiasta toiseen. Haas
tattelijan tulee pyrkiä luomaan parasta mahdollista dataa parhaaksi katsomallaan tavalla, 
minkä johdosta tällä on vapaus keksiä kysymyksiä. Yksi tärkeä sääntö kuitenkin ohjaa
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haastattelua: Haastattelija ei saa pyrkiä vaikuttamaan haastateltavan vastauksiin. (Hawkins 

& Tuli 1994, 306).

Tässä tutkimuksessa oli olennaista päästä mahdollisimman syvälle vallitsevaan markkina
tilanteeseen. Kilpailevien yritysten markkinoinnillisten toimenpiteiden ymmärtäminen 
edellytti hyvin syväluotaavaa keskustelua haastateltavien kanssa, minkä johdosta päädyttiin 
käyttämään teemahaastatteluja tämän osion tutkimisessa.

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen

5.2.1 Tutkimusstrategia ja lähestymistapa
Ensimmäinen vaihe tutkielman empiirisessä osassa oli selvittää tutkittavien merkkien 
merkkipääoma Aakerin (1991) menetelmällä. Tätä varten toimeksiantaj ayrityksen teettä
mistä tutkimuksista kerättiin sekundaaridataa, jonka perusteella muodostettiin arvot kunkin 
merkin merkkipääomalle. Myös kontrollitestissä, jossa merkkipääomat selvitettiin Young 
& Rubicamin menetelmällä, käytettiin osittain samaa sekundaaridataa, osittain eri tavalla 

yhdistettyjä muuttujia.

Saatuja tuloksia analysoitiin siten, että merkkien merkkipääomien keskeiset erot saatiin 
esille. Tämän jälkeen siirryttiin tarkastelemaan teemahaastattelujen avulla saatua dataa, 
jonka perusteella pyrittiin luomaan kuva valmistajayritysten markkinoinnillisista toimen
piteistä Suomen savukemarkkinoilla. Tämän jälkeen saatuja tuloksia analysoitiin siten, että 
pyrittiin näkemään yhteys merkkien merkkipääoman ja yritysten markkinointitoimenpitei

den välillä.

Valittu lähestymistapa osoittautui toimivaksi. Saadut merkkipääoman arvot onnistuttiin 
suhteuttamaan yritysten markkinointimixin elementteihin ja näin voitiin nähdä tietty yhteys 

kunkin elementin ja merkkipääoman välillä.

5.2.2 Tutkimusasetelma ja konteksti
Tutkimuksen toimeksiantajan lähtökohta tähän tutkimukseen oli selvittää Pall Mali - 
savukemerkkinsä vahvuutta markkinoilla, jossa kilpailu on äärimmäisen intensiivistä ja 
kilpailuasetelma saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Tavoitteena oli lisäksi tarkastella mah
dollisuutta vaikuttaa merkin kilpailuasemaan. Tutkimukseen valittiin Pali Mallin lisäksi 
suomen savukemarkkinoilta kaksi savukemerkkiä, jotka myös kilpailevat markkinoiden 
matalahintasegmentissä. Markkinoiden matalahintasegmentti on nopeasti kasvava, kuten
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lehtiartikkeli sivulla 62 osoitti. Tämän johdosta yritysten intresseissä on kasvattaa vahva 
asema kyseisessä segmentissä. Matalahintaisissa savukkeissa myös käytetään aggressiivi
sempia kilpailukeinoja kuin markkinoiden muissa segmenteissä.

Pali Mallin lisäksi tutkimukseen valittiin Amer-Tupakan L&M niminen merkki, joka tällä 
hetkellä on suurin merkki matalahintasegmentissä. L&M on myös Pali Mallin paras kilpai
lija, jonka osuutta BAT Pall Mallilla tavoittelee. Koska tarkoituksena oli myös selvittää, 
miten Suomessa toimivat savukevalmistajat markkinoilla toimivat, haluttiin myös kolman
nelta yhtiöltä, R.J.Reynoldsilta saada tutkimukseen yksi merkki. Tutkimukseen valittiin 
Montana -niminen merkki, joka lanseerattiin Suomen markkinoille hyvin samanlaisessa 
pakkauksessa kuin Pali Mali.

Lähtökohtana oli myös selvittää, miten merkkipääoman selvittäminen onnistuu käyttämällä 
olemassaolevia tutkimuksia, joita toimeksiantaja teettää säännöllisin väliajoin. Tämä aihe
utti lukuisia kompromisseja tutkimukseen, kun juuri oikeanlaista tietoa ei ollut saatavilla. 
Toimeksiantajalle olennainen hyöty tästä tutkimuksesta on juuri tieto siitä, miten tutkimus- 
valikoimaa tulisi muokata, jotta merkkipääoma pystyttäisiin jatkossa kokonaisvaltaisem
min selvittää. Tavoitteena oli myös tutkimuksen perusteella muodostaa käsitys yrityksen 
mahdollisuuksista vaikuttaa merkkinsä merkkipääomaan.

5.2.3 Tutkittavat muuttujat
Tutkimuksen kvantitatiivisessa osassa pyrittiin toimeksiantaj ayrityksen tutkimusvalikoi- 
mista löytämään kaikki sellainen data, josta koettiin olevan apua merkkipääoman determi
nanttien mittaamisessa. Lähtökohtana oli käyttää tutkimuksia, joiden tulosten perusteella 
voidaan määrittää arvot koetulle laadulle, assosiaatioille, tunnettuudelle ja merkkiuskolli- 
suudelle. Tavoitteena oli siis muodostaa merkkipääoma Aakerin mallin mukaisesti. Lisäksi 
muodostettaessa arvoja Young & Rubicamin menetelmän determinanteille, tarvittiin vas
taavasti tutkimuksia, joista pystyttiin päättelemään arvot merkkien erottuvuudelle, oleelli
suudelle, arvostukselle ja tuttuudelle. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat on esitelty kunkin 
determinantin yhteydessä.

Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa pyrittiin teemahaastatteluin selvittämään yritysten 
markkinoinnillisten toimenpiteiden keskeisiä eroja. Muuttujat olivat vastineita tutkielman 
teoreettisen osan viitekehysmallin osille. Teemahaastatteluin näin ollen tutkittiin yritysten 
tuotepäätöksiä, hintapäätöksiä, jakelupäätöksiä ja viestinnän osalta markkinoiden erityis
piirteitä. Kutakin tutkimuskohdetta lähestyttiin siten, että yhteys merkkipääoman ja mark-



67

kinoinnin johtamisen välillä saataisiin näkyviin. Lisäksi haastateltiin Young & Rubicam 
Finland Oy:n toimitusjohtajaa tarkoituksena selvittää yksityiskohtaisemmin Young & Ru- 
bicamin menetelmään liittyviä seikkoja. Haastattelujen yksityiskohtaisemmat sisällöt on 
esitetty haastattelurungoissa, liitteessä kolme.

5.2.4 Aineiston keruu
Tarvittavan aineiston keruu tapahtui huhti - kesäkuun aikana 1997. Suurin osa ajasta vie
rähti British American Tobacco Nordicin tutkimusosastolla, jossa valittiin tutkimukseen 
soveltuva data ja ajettiin se uudessa kontekstissa ulos. Myös haastattelut tapahtuivat suu
rimmaksi osaksi yhtiön pääkonttorissa Lauttasaaressa. Haastattelut suoritettiin ennalta so
vittuna ajankohtana 12 eri henkilön kanssa. Haastattelun teema muodostui haastateltavan 
henkilön toimenkuvan mukaan. Karkeasti ottaen haastattelut tehtiin markkinointi-, myynti- 
, laskenta-, tuotanto- ja tutkimusosastojen ihmisten keskuudessa. Liitteessä kolme on esi
tetty haastattelulomakkeet, joihin on merkitty niiden henkilöiden nimet, joiden kohdalla 
kyseistä haastattelurunkoa käytettiin.

5.3 Luotettavuuden arviointi
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnilla pyritään selvittämään, miten hyvin tutkimustu

loksiin voidaan luottaa. Useimmiten luotettavuuden arviointi jaetaan tutkimuksen reliabi
liteetin ja validiteetin arviointiin. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta, 
ei-sattumanvaraisuutta (Uusitalo 1991, 84). Tutkimuksen reliabiliteetti on kunnossa silloin, 
kun toistettaessa tutkimus saadaan samat tulokset. Mittauksen validiteetti puolestaan tar
koittaa, että tutkimuksella saadaan selville juuri sitä asiaa, mitä tutkija haluaakin selvittää 
(Seppälä 1995, 135). Silloin kun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitä

vät, on validiteetti täydellinen (Uusitalo 1991, 84).

Mittauksen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet liittyvät kuitenkin kvantitatiiviseen tutki
mukseen. Kvalitatiivisten tutkimusten yhteydessä on luontevampaa puhua väljemmin ana
lyysin arvioitavuudesta eli siitä, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä, sekä 
toistettavuudesta (reliabiliteetin vastine), joka edellyttää, että tutkijan käyttämät luokittelu
ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset ja että niitä noudatetaan johdonmukaisesti. (Uusitalo 
1991, 82). Tämän johdosta tutkimuksen validiteetin arviointi suoritetaan vain kvantitatiivi

sen aineiston osalta.

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta täytyy arvioida useasta näkökulmasta. Luonnollisesti 
tärkein arviointikohde on tutkimuksen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen osan luotettavuus.
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Tämän lisäksi on kuitenkin arvioitava myös sekundaaridatana käytetyn aineiston luotetta
vuutta. Koska käytetyt tutkimukset ovat tunnettujen tutkimuslaitosten tekemiä ja perustu
vat hyvin pitkäaikaiseen, kansainvälisesti käytettyyn standardiin, jonka British American 
Tobacco on laatinut, ei luotettavuutta ryhdytä enää arvioimaan. Näin ollen sekundaaridatan 
osalta luotettavuuden oletetaan olevan kunnossa.

5.3.1 Tutkimuksen validiteetti
Validiteettiä arvioidaan tässä tutkimuksessa siis ainoastaan kvantitatiivisen aineiston osal
ta. Periaatteessa validiteetin arvioiminen on helppoa: mittaustulosta verrataan vain todelli
seen tietoon mitattavasta ilmiöstä (Uusitalo 1991, 84 - 85). Kullekin tutkittavista merkeistä 
muodostettiin laajasti noteerattuja menetelmiä käyttäen arvosana merkkien eri deter

minanteista. Kullekin determinantille on muodostettu arvosana samalla tavoin, suhteutta
malla arvosana sataan pisteeseen. Kun tutkittavien merkkien merkkipääomaa kuvaavia ar
vosanoja verrattiin merkkien markkinaosuuteen, korreloivat ne keskenään. Myös Young & 
Rubicamin menetelmällä suoritettu kontrollitesti antoi merkeille hyvin samansuuntaisen 
arvosanan merkkipääoman suhteen. Aakerin menetelmässä käytetty aineisto erosi hieman 
Young & Rubicamin menetelmästä, mutta tämä ei muuttanut tulosta. Tutkimuksessa saa
tujen tulosten vertaaminen todellisuuteen on mahdotonta, koska tutkimusta ei aiemmin ole 
tehty. Tulosten korrelointi eri menetelmillä tehtyihin tutkimuksiin ja merkkien markkina
osuuksiin voidaan kuitenkin katsoa kertovan hyvästä validiteetista. Suomen savukemarkki- 
noilla toimivilta yrityksiltä on kultakin valittu yksi saman hintasegmentin merkki tutki
mukseen ja käytetty aineisto on koottu puolueettoman tutkimuslaitoksen toteuttamista tut
kimuksista. Näin ollen tutkimus on yleistettävissä koskemaan koko savukemarkkinoita 
suomessa.

5.3.2 Tutkimuksen reliabiliteetti
Reliabiliteetin arvioinnilla pyritään siis arvioimaan, ovatko tutkimuksen tulokset luotetta
via. Tämän tutkimuksen kvantitatiivisessa osassa käytetty sekundaaridata on koottu val
miista tutkimuksista, jotka toimeksiantajayritys on eri tutkimuslaitoksilla teettänyt. Jos tut
kimus toistettaisiin, kokoamalla samanlainen aineisto samasta lähteestä, olisi tulos sama. 
Näiltä osin reliabiliteetti on kunnossa. Sen enempää sekundaariaineiston luotettavuuteen 
puuttumatta täytyy todeta, että Montana -merkin osalta luotettavuus ei ole korkea. Havain
not perustuvat hyvin pieneen kuluttajaotokseen (30 - 60 henkilöä), mikä ei anna mahdolli
suutta yleistää Montanan havaintoja tutkimusjoukkoa laajemmalle. Sen sijaan Pali Mallin 
ja L&M:n havainnot ovat niin suuria, että yleistys suomen väestöön on perusteltu.
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Kvalitatiivisessa osassa reliabiliteetti tarkoittaa, että jos tutkimus toistettaisiin, tuloksien 
tulisi olla samanlaiset. Haastattelujen teemat olivat hyvin rajattuja, joka osaltaan vahvistaa 
reliabiliteettia. On kuitenkin olemassa mahdollisuus, että haastateltava saattaisi uudessa 
haastattelussa esimerkiksi muistaa asioita, joita ei muistanut ensimmäisessä haastattelussa. 
Kvalitatiivisen sekä tapaustutkimuksen yhteydessä reliabiliteetti on kuitenkin ymmärrettä
vissä vaatimukseksi analyysin toistettavuudesta (Uusitalo 1991, 84). Koska tässä tutkimuk
sessa on tarkoin rajatulla teemalla saatua aineistoa tulkittu merkkipääoman mittaamisessa 
saatujen tuloksien näkökulmasta, voidaan myös kvalitatiivisen aineiston osalta reliabilitee
tin katsoa olevan kunnossa. Tämä on perusteltavissa sillä, että jos samaa lähestymistapaa 
käyttämällä analysoitaisiin haastattelemalla saatua aineistoa, olisi tulos hyvin samalainen.
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6 TUTKITTAVIEN MERKKIEN JA YRITYSTEN ESITTELY

6.1 Pali Mali ja British American Tobacco Nordic
British American Tobacco Nordic kuuluu B.A.T Industries -ryhmään, joka toimii tupakka, 

rahoituspalvelut, ja vakuutustoiminta -alueilla. Tupakkaryhmä on maailman kansainvälisin 
savuketuottaja. Ryhmä markkinoi tuotteitaan 160:ssä maassa ja verovapaalla alueella. Suu
rimpiin kansainvälisiin merkkeihin kuuluvat State Express 555, Lucky Strike, Benson & 
Hedges, John Player ja Kent. B.A.T Industries työllistää yli 170.000 ihmistä.

British American Tobacco Nordic (BAT) vastaa Suomen, Ruotsin, Noijan, Viron, Liettuan, 
Latvian, Tanskan ja Islannin markkinoista sekä Skandinavian verovapaasta kaupasta. 
Markkinoiden koko ilman Tanskan ja Islannin myyntejä on yli 30 miljardia savuketta. 
BAT Nordicin pääkonttori on Helsingissä ja myyntikonttorit Tukholmassa ja Oslossa. 
Suomen markkinoilla yhtiö markkinoi seuraavia merkkejä: Barclay, Lucky Strike, Pall 
Mall, North State, Kent ja Henri Wintermans sikarit.

Pall Mall lanseerattiin Suomeen marraskuussa 1992 ja on sittemmin saavuttanut parhaim
millaan 10 prosentin markkinaosuuden. Tämän vuoden alussa merkin markkinaosuus oli 
seitsemän prosenttia (Nielsen Scantrack). Pali Mali on tuoteperhe, johon kuuluu kahdeksan 
eri tuotevarianttia savukkeissa ja neljä varianttia irtotupakoissa. Pali Mali -savukeperheen 
variantit ovat Filter, Medium, Lights, Ultra Lights, Special One, Menthol, Lights Menthol, 
ja Ultra Menthol 18 savukkeen rasiassa, sekä Filter, Lights ja Lights Menthol 10 savukkeen 
rasioissa. Näinollen koko savukeperhe käsittää 11 eri pakkausta, joista kukin on väritetty 
eri tavoin. Puhutaankin Pali Mali -värisuorasta.

Pali Mali -merkin missio on tulla johtavaksi “Value for Money“ -merkiksi globaalisti. 
Merkki on asemoitu Amerikkalaiseksi merkiksi johon on varaaja suunnattu 20 - 25 vuoti
aille ihmisille, jotka arvostavat sosiaalisia kontakteja. Avainhyöty merkissä on tuotteen 
tarjoama savukenautinto, joka vie kuluttajan yöelämään, jossa ihmiset viettävät aikaa ja 
pitävät hauskaa. Merkki on luonteeltaan kansainvälinen, syvällinen, ennakkoluuloton, re
hellinen, itsevarma ja sensuelli. Kohdekuluttaja merkillä on urbaanit 20 - 25 vuotiaat mies- 

ja naispolttajat. (Pall Mall Copy Strategy)

Merkin käyttäjäprofiili on hieman miespainotteinen, painottuu 25 - 49 vuotiaisiin ja muo
dostuu suurimmaksi osaksi työväestöstä ja opiskelijoista. Tarkasteltaessa kokeiluja, voi
daan huomata, että 18-24 vuotiaista neljännes on viime vuonna kokeillut merkkiä. Ollaan
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näinollen menossa identiteetin suuntaan. Lisäksi ryhmästä “Young Adult Urban Smoker, 
Y AUS“ lähes kolmannes oli kokeillut merkkiä. Merkki edustaakin 6,9 % osuutta tässä 
ryhmässä. 18-24 vuotiaiden ryhmässä Pali Mallin osuus on 6,2 prosenttia ja 25 - 34 vuo
tiaiden ryhmässä 7,1 prosenttia. Tyypillinen ostopaikka merkille on kioskit, ruokakaupat ja 
supermarketit.(GCS 1996, Total)

6.2 L&M ja Amer-Tupakka
Amer-Tupakka (Amer) on Suomen johtava savukkeiden valmistaja. Yhtiö kuuluu Amer- 
Yhtymään, joka toimii monialayhtiönä urheilun, tupakan ja ajanhallinnan alueilla. Valtaosa 
Amer-Tupakan tuotannosta on Philip Morrisin lisenssillä valmistettuja savukkeita. Niiden 
lisäksi yhtiö valmistaa omia savukemerkkejään sekä piippu- ja savuketupakkaa ja tuo maa
han Schimmelpennick -sikareita ja Rizzlan tupakointi välineitä. Amer-Tupakan omia savu- 
kemerkkjä valmistetaan lisenssillä Venäjän markkinoita varten. Virossa tuotteiden maa
hantuonnista ja jakelusta vastaa oma tytäryhtiö. Suomessa yhtiö markkinoi seuraavia savu
kemerkkej ä: Marlboro, L&M, Belmont, Multifilter, Partner, Boston sekä Form.

L&M lanseerattiin Suomeen keväällä 1992 nykyisessä muodossaan. L&M -perhe koostuu 

kuudesta variantista; Full Flavor, Mild, Lights, Ultra Lights, Full Flavor Menthol ja Lights 
Menthol 18 savukkeen rasioissa. Lisäksi perheeseen kuuluu Full Flavor, Lights ja Lights 
Menthol 10 savukkeen rasioissa. Merkin markkinaosuus on lanseerauksen jälkeen kehitty
nyt vaikuttavasti, sen ollessa 25,8 % tämän vuoden alussa (Nielsen). L&M on amerikka
laistyylinen kansainvälinen merkki, jota myös kutsutaan köyhän miehen Marlboroksi. Tä
mä johtuu paljolti siitä, että L&M:n fyysinen tuote ja poltto-ominaisuudet ovat hyvin sa
manlaisia kuin Marlborossa, hinnan ollessa kuitenkin edullisempi. L&M pyrkii tarjoamaan 
kuluttajalle ainutlaatuisen hinta/laatu -suhteen; Marlboron laatua edullisesti. Oletettavaa 
on, että ostovoiman kasvaessa nämä L&M:n kuluttajat vaihtavat takaisin Marlboroon. Suu
rin osa L&M:n kuluttajista ovatkin siirtyneet alunperin Marlborosta tai muusta kallishin- 
tasegmentin merkistä L&M:ään viime vuosien rajujen hinnankorotusten takia. (Competitor 
& Marketing Analysis 1996) Tämä tosin pätee myös muihinkin matalahintasegmentin 
merkkeihin, kuten Pali Malliin ja Montanaan. L&M tuntuu pyrkivän olemaan konstaile
maton, yksinkertainen merkki, joka sopii jokaiselle.

L&M:n kuluttajaprofiili on jakautunut puoliksi miesten ja naisten kesken. Merkin kulutta
jista hieman yli kolmannes on iältään 35 - 49 vuotiaita ja 25 - 34 vuotiaita on hieman alle 
kolmannes. Neljännes merkin kuluttajista on 18 - 24 vuotiaita. Myös kuluttajien ammatit 
jakautuvat samalla tavoin kuin Pali Mali:n kuluttajissa, 43,6 % on työläisiä, 15,4 % opis-
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kelijoita ja kymmenisen prosenttia alempia toimihenkilöitä. Kaikista savukkeiden kulutta
jista 40 prosenttia on kokeillut merkkiä ja 18-24 vuotiaista peräti 65 prosenttia. 25 - 34 
vuotiaista lähes 50 prosenttia ja YAUS -ryhmästä 68 prosenttia ilmoitti menneenä vuonna 
kokeilleensa merkkiä. Merkkiä ostetaan tyypillisesti ruokakaupoista, kioskeista ja super
marketeista. Myös seitsemän prosenttia merkin kuluttajista ilmoittaa ostavansa merkkiä 
säännöllisesti huoltoasemilta. (GCS 1996, Total)

6.3 Montana ja R.J.Reynolds
R.J.Revnolds (RJR) kuuluu kansainväliseen RJR Nabisco -ryhmään. Ryhmä koostuu tu
pakkayhtiöistä R.J.Reynolds Tobacco Co. ja R.J.Reynolds International sekä Nabisco - 
elintarvikeyhtiöstä. R.J.Reynolds Tobacco Co. on Yhdysvaltojen toiseksi suurin tupak
kayhtiö, jossa sen markkinaosuus on noin neljännes. Sen markkinoimia merkkejä Yhdys
valloissa on mm. Winston, Camel, Salem ja Doral. R.J.Reynolds International valmistaa ja 
myy savukkeita 170 maassa. Sen kansainvälisiä merkkejä ovat Camel, Gold Coast, Wins
ton ja Salem. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 1995 lähtien, kun se osti silloisen 
P.C.Rettigin tupakkatehtaan. Ennen yritysostoa Rettig valmisti lisenssillä RJR:n merkkejä. 
Yhtiö markkinoi Suomessa seuraavia merkkejä: Camel, Gold Coast, Colt, Montana, Ultra - 
sarja (Numerot), Downtown, Armiro, Blend, YSL ja Työmies.

Montana on lanseerattu Suomeen syksyllä 1995. Merkki eroaa Pali Mallista ja L&M:stä 
siinä, että se on paikallinen merkki. Merkki on alunperin ollut saatavilla myös muissa 
maissa, mutta on tällä hetkellä saatavilla samalla konseptilla ainoastaan Suomesta. Vuoden 
1996 alussa Montana oli saavuttanut 0,5 %:n markkinaosuuden joka kasvoi parhaimmil
laan kolmeen prosenttiin (Nielsen Scantrack). Tämän vuoden alussa Montana oli kuitenkin 
menettänyt osuuttaan 1,2 :een prosenttiin. Montana -perhe koostuu kolmesta variantista, 
Piiteristä, Lightsista ja Lights Mentholista. Merkin menestys perustuu täysin pakkauksen 
voimaan; pakkaus on suora plagiaatio Pali Mallin pakkauksesta (Nieminen, haastattelu 
1997). Koska merkki on niin pieni osuudeltaan, ei siitä ole saatavilla Nielsenin kuluttaja
tietoja. Minkäänlaista identiteettiä ei merkillä tunnu olevan ja koko markkinointi perustuu 
vain kuluttajan epähuomioon.

Kuviossa 18 on esitetty yhtiöiden markkinaosuuksien kehitys vuoden 1995 alusta tämän 
vuoden alkuun. Amer on pystynyt ylläpitämään vahvan markkinaosuuden koko tämän ajan. 
BAT ja RJR ovat kumpikin säilyttäneet kilpailusijoituksensa samana, joskin yhtiöiden vä
linen ero on kasvanut kahdesta prosenttiyksiköstä yli kuuteen. Tämän vuoden alussa mark-
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kinaosuudet jakautuivat siten, että Amerin osuus oli 69,4 prosenttia, BAT:n 18,6 ja RJR:n 

12 prosenttia.

Kuvio 18: Yhtiöiden markkinaosuudet 1/95 - 1/97

COMPANY SHARES BY NIELSEN
CIGARETTES: GHOCERYtCONVENIENCE

12-1/85 2-3/95 4-5/95 6-7/95 8-095 10-11/95 12-1/96 2-3/96 4-5/96 6-7/96 8-9/96 10-11/96 12-1/97

AMER* 68,3 67,6 67,5 67,8 67,7 66,8 66,3 65,2 66,2 67,3 68,3 69,0 69,4
BAT « 16,9 18,4 18,8 18,3 20,1 21,4 21,8 20,5 20,1 19,7 19,2 19,1 18,6
FUR 14,8 14,0 13,7 12,9 12,2 11,9 11,9 14,3 13,7 13,0 12Л 11,9 12,0

Lähde: Nielsen

6.4 Yleiskatsaus Suomen savukemarkkinoihin 1990 -luvulla
1980 -luvulla Suomen savukemarkkinoilla ei ollut merkittävää hintakilpailua. Kansainväli
set merkit olivat hieman paikallisia merkkejä kalliimpia, mutta savukkeet olivat myös eri
pituisia, joten todellinen hinta oli samaa tasoa. Hinnalla ei ollut myöskään merkittävää vai
kutusta kuluttajien merkinvalintaan. Valinta perustui hyvin pitkälle tuoteimagoon. 1990 - 
luvun laman myötä Suomen tupakkamarkkinat muuttuivat hyvin hintaherkiksi. Irtotupakan 
(Roll-Your-Own, RYO) markkinat lähes kaksinkertaistuivat viidessä vuodessa. Viimeisen 
vuoden aikana kasvu on hidastunut, mutta edelleen hinnaltaan halvemmat irtotupakat vie
vät osuutta kokonaismarkkinoista tehdasvalmisteisilta savukkeilta. Tehdasvalmisteisten 
savukkeiden osalta hintakilpailun aloitti silloinen Rettig (nykyisin R.J.Reynolds) lansee
raamalla paikallisen Dowtown -merkin muita merkkejä selvästi edullisempaan hintaan syk
syllä 1991. Amer seurasi perässä L&M:llä seuraavana keväänä ja BAT marraskuussa 1992 

lanseeraamalla Pali Mall:n. (Alervo, haastattelu 1997)

Suomen savukemarkkinat on jaettu kolmeen hintasegmenttiin. Tarkasteltaessa savuke- 
merkkien kehitystä hintasegmenteittäin, voidaan nähdä halpahintasegmentin raju kasvu 
(Kuvio 19). Halpahintasegmentti on kahdessa vuodessa kasvanut 28,4:stä 37,5:een pro
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senttiin. Kasvu on tullut sekä keski-, että kallishintasegmenteistä. Kallishintasegmentti on 
menettänyt hieman enemmän kuluttajia kuin keskihintasegmentti. Suuntaus näyttäisi ole
van, että keski- ja kalllishintasegmentit ovat laskussa, matalahintasegmentin jatkaessa kas
vuaan. Tällä hetkellä kallishintasegmentti muodostaa hieman yli kolmenneksen, keskihin
tasegmentti neljänneksen ja matalahintasegmentti lähes 40 prosenttia markkinoista.

Kuvio 19: Hintasegmenttien kehitys 1/95 -1/97

PRICE SEGMENTS BY NIELSEN
CIGARETTES: GROCERY&CONVENIENCE%

------------------------------------------------------------

12-1/05 2-3/05 4-5/06 6-7/05 8-0/05 10-11/05 12-1/06 2-3/06 4-6/06 6-7/06 8-0/06 10-11/08 12-1/07

LOW 28,4 29,2 29,9 30,6 31.1 32,2 33,0 36,2 37,3 37,6 37,6 37,5 37,5
MEDIUM * 30,6 30,2 30,1 29,2 29,1 28,7 28,4 27,5 26,9 26,8 26,8 26,9 26Л
PREMIUM* 40,9 40,5 40,0 40,2 39Л 39,2 38,7 36,3 35,8 35,7 35,6 35,6 35,9

Lähde: Nielsen

Kallishintasegmentissä Amerilla on merkittävä asema Marlboro -merkkiperheellään, jonka 
osuus oli tämän vuoden alussa 29,6 prosenttia. Trendi on kuitenkin selvästi laskussa ja 

viimeisen kahden vuoden aikana Marlboron osuus on laskenut lähes viisi prosenttiyksik
köä. BAT:n Barclay -perheellä on hieman yli neljän prosentin osuus, joka on pysynyt suh

teellisen stabiilina. Koska kuitenkin markkinaosuuden koko on alle viiden prosentin, voi
daan 0,5 prosenttiyksikön laskua pitää merkittävänä. RJR:n Camel -perheen osuus on 
myöskin menettänyt markkinaosuuttaan lähes 17 prosenttia. Kaikki mainitut merkit ovat 
näinollen laskevalla polulla.

Keskihintasegmentin suurin merkkiperhe, Amerin Belmont on menettänyt markkinaosuut
taan 10 prosenttia, mutta on silti säilyttänyt merkittävän eron BAT:n North State - 
merkkiin, jonka osuus on laskenut 14 prosenttia 8,4:stä 7,2:een. RJR:n Colt- ja Numerot - 
perhe ovat menettäneet pientä osuuttaan yhä enemmän. Suurimpien merkkien osuudet ovat 
siis tässäkin segmentissä kokonaisuudessaan laskussa.
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Kuvio 20: Kallihintasegmentin merkkiperheiden kehitys 1/95 - 1/97

BRAND FAMILIES BY NIELSEN: PREMIUM PRICE
CIGARETTES: GROCERY4CONVEN1ENCE

12-1/85 2-3/85 4-5/95 в-7/85 8-9/95 10-11/85 12-1/86 2-3*6 4-5*6 6-7*6 8-9*6 10-11*6 12-1*7

Marlborot 34,0 33,4 33,1 33,3 33,0 32,4 32,1 30,0 26,4 29,3 29,3 29,2 29,6
Barclay ^ 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 4,2
Camel — 1,8 1,8 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lähde: Nielsen

Sekä kallis-, että keskihintasegmenteissä merkkien osuudet ovat pysyneet suhteellisen sta
biileina ja kovin suuria muutoksia ei ole tapahtunut lyhyellä tähtäimellä vaan muutokset 
ovat pikemminkin tapahtuneet pitkällä ajanjaksolla. Tarkasteltaessa matalahintasegmenttiä 
on tilanne kuitenkin päinvastainen. Muutokset merkkien markkinaosuuksissa ovat nopeita 

ja suuria.

Kuvio 21: Keskihintasegmentin merkkiperheiden kehitys 1/95 -1/97

BRAND FAMILIES BY NIELSEN:MEDIUM PRICE
CIGARETTES: GROCERYACONVENIENCE

12-1*5 2-3*6 4-6*5 6-7*6 8-9*6 10-11*5 12-1*6 2-3*6 4-5*6 6-7/96 8-9*6 10-11*6 12-1*7

Belmont «4» 15,0 14,7 15,0 14,8 14,9 14,4 14,2 13,6 13,4 13,4 13,4 13,7 13,5
North State*» 5,4 8,6 8,1 7,8 7,7 7 fi 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,1 7,2
Colt — 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Numbera -*- 2.2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,6 1,6 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8

Lähde: Nielsen
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Halpahintasegmentti on viidessä vuodessa ottanut yli kolmanneksen kokonaismarkkinoista. 
Halpahintamerkkien ollessa samanhintaisia L&M on vienyt suurimman osan kasvusta. 
RJR:n Dowtownin osuus kasvoi parhaimmillaan noin viiteen prosenttiin, mutta kääntyi 
heti laskuun kilpailijoiden lanseerauksen jälkeen. Myöskään Pall Mali ei hintapariteetissa 
L&M:n kanssa saavuttanut kuin muutaman prosentin markkinaosuuden.

Kuvio 22: Matalahintasegmentin merkkiperheiden kehitys 1/95 - 1/97

BRAND FAMILIES BY NIELSENrLOW PRICE
CIGARETTES: GROCERYACONVENIENCE

LäSS ♦A» .Р-7Ъ 10.11/B5 12-1/06 2-406 6-7/06 Г~4в«об Гю-п/вв]|-¿1/S7
L&M m Li«,»- 18.8 18.1 18.2 18,4 18,4 21,0 22.8 24.1 25,0 26.5 26,8
PALLMALL <♦ 3J- 4.8 «.T 6.6 7¿L| - ».Y 8,2 «,< 8.0 7.6 7.4 7.3 7.0
DOWNTOWN *4> -4,3 3.8 3.8 3,6 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 3.0 2.8
YO — 1,8 IA- 1.3 0,8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0 0
MONTANA * 0,5 3.0 2.4 1.6 1.4 1.3 1.2
GOLD COAST 0.1 0,4 0.6 0.8 0.7 o.e 0.6

Lähde: Nielsen

Vastavetona L&M:n kasvulle RJR lanseerasi 1994 Yo -nimisen merkin 18 savukkeen rasi
assa muita halvemmalla hinnalla. Muut savukkeet olivat tällöin pakattuna 20 savukkeen 
rasioihin. Yo poikkesi muista merkeistä muodikkaalla pakkauksellaan ja pyrki näin erot
tautumaan edukseen. Yo:n elinkaari jäi kuitenkin lyhyeksi, kun muutkin merkit siirtyivät 
pienempään pakkauskokoon. Parhaimmillaan Yo saavutti kolmen prosentin markkina
osuuden. Nykyään merkki on jo poistettu markkinoilta. Ensimmäisenä pienempään pak
kauskokoon siirtyi Yo:n perässä Pali Mali, jonka markkinaosuus ei kuitenkaan saavuttanut 
merkittävää kasvua L&M:n siirryttyä myös samaan pakkauskokoon ja hintaan. Tämän jäl
keen syksyllä 1994 BAT alensi Pali Mall:n hintaa niin, että siitä tuli markkinoiden halvin 
merkki. Tällä toimepiteellä merkin osuus saatiin kasvamaan yli 10 prosentin suuruiseksi. 
RJR on pyrkinyt käyttämään samaa keinoa tuomalla syksyllä 1995 markkinoille Montanan. 
Lanseeraus ajoitettiin ennen hinnankorotusta siten, että Montana sai hintaedun noin kah
deksi kuukaudeksi. Montana saavutti kolmen prosentin markkinaosuuden, joka hintaedun 
poistuttua supistui nopeasti runsaaseen prosenttiin. Myös Pali Mallin osuus on sittemmin
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laskenut noin seitsemään prosenttiin hintapariteetin myötä. Merkitsevää halpahintaseg- 

mentissä on kuluttajien hintasensitiivisyys. Noin viisi prosenttia kuluttajista näyttäisi siir
tyvän aina markkinoiden halvimpaan tuotteeseen. Muutenkaan halpahintasegmentissä ei 
esiinny selkeää merkkiuskollisuutta. Hintapariteetissa L&M näyttäisi olevan merkki, joka 
vetää kuluttajia muista merkeistä. (Alervo, haastattelu 1997)
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7 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa tarkastellaan merkkipääoman mittaamista ja muodostumista käytännössä. 
Kappaleessa 7.1 määritellään kunkin merkin merkkipääoma Aakerin (1991) esittämällä 
tavalla, jossa merkkipääoman determinantit ovat koettu laatu, assosiaatiot, tunnettuus ja 
merkkiuskollisuus. Tämän jälkeen selvitetään merkkien suhteelliset arvot Young & Rubi- 
camin menetelmällä, jossa determinantit ovat erottuvuus ja oleellisuus, sekä arvostus ja 
tuttuus. Tämä kontrollitesti tehdään siksi, että saadaan varmuus siitä, ovatko Aakerin mal
lin antamat tulokset oikeansuuntaiset. Kappaleessa 7.3 tarkastellaan aikaansaatujen tuloksi
en perusteella tutkittavien merkkien keskeisiä eroja merkkipääoman suhteen. Tämän jäl
keen yhdistetään yritysten toimenpiteet näihin tuloksiin ja analysoidaan miten yritysten 
toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkkipääoman determinanttien muodostumiseen.

7.1 Tutkittavien merkkien merkkipääoma Aakerin mallin mukaan
Merkkipääoman selvittämisessä käytetään laajasti BAT:n joka arkipäivä toteutettavaa Ge
neral Consumer Survey (GCS) tutkimusta. Tutkimus mittaa kuluttajista useita muuttujia, 
joista tässä tutkimuksessa esitellään vain murto-osa. Merkkipääoman tutkimisessa käytet
tiin GCS tutkimuksesta saatavaa dataa vuosien 1995 ja 1996 kaikilta neljältä neljänneksel
tä. Dataa käytettiin kahden vuoden ajalta siksi, että sen koettiin antavan luotettavamman 
tuloksen kuin yhden vuoden ajanjakso.

7.1.1 Merkkipääoma koetun laadun suhteen
Koetun laadun tarkasteluun valittiin kuluttajat, jotka polttavat savukkeita päivittäin. Tulok

set ristiintaulukoitiin siten, että havainnot hyväksyttiin vain niiltä kuluttajilta, jotka ilmoit
tivat käyttävänsä kyseistä merkkiä vakituisena merkkinään. Tämä siksi, että saataisiin pit
käaikaiseen käyttöön perustuva mielipide koetusta laadusta, eikä satunnaiseen käyttöön 
perustuva. Edellisen voidaan nimittäin katsoa perustuvan todelliseen kokemukseen ja ole
van näin luotettavampi.

Kuluttajilta kysyttiin koetusta kokonaislaadusta kaksiosainen kysymys. Ensin kysyttiin on
ko kuluttajalla ollut laatuongelmia kyseisen merkin käytössä vai eikö ole. Toisessa vai
heessa kysyttiin kuluttajan tyytyväisyyttä merkkiin. Kun ensimmäisessä vaiheessa kuluttaja 
vastasi yksinkertaisesti kyllä tai ei, toisessa vaiheessa pyydettiin kuluttajia vastaamaan vä
limatka-asteikolla. Vastausvaihtoehdot olivat erittäin tyytyväinen, lähes tyytyväinen, lähes 
tyytymätön ja erittäin tyytymätön. Seppälän (1995, 92) mukaan juuri asennetta mitattaessa 
on tyypillistä käyttää välimatka-asteikkoa. Ongelmana tässä tutkimuksessa oli eri tyytyväi-
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syystasojen yhdistäminen. Yksinkertainen erittäin tyytyväinen- ja lähes tyytyväinen - 
vaihtoehtojen yhdistäminen kun ei välttämättä anna juuri oikeaa kuvaa merkin kuluttajien 
tyytyväisyydestä. Kuluttajan vastatessa olevansa lähes tyytyväinen merkkiin, liittyy vasta
ukseen jotakin varauksellista, koska kuluttaja ei ilmoita olevansa täysin tyytyväinen. Toi
saalta, pelkkä erittäin tyytyväisten erottaminen ei myöskään yksinään anna koko kuvaa 
merkin kuluttajien asenteista. Tässä tutkimuksessa päätettiin painottaa erittäin tyytyväisten 
osuutta kertoimella kaksi ja huomioida lähes tyytyväisten osuus sellaisenaan. Tällä toi
menpiteellä pyritään osoittamaan, että kuluttajien ollessa täysin tyytyväisiä kyseiseen 
merkkiin, on sillä korkeampi koettu laatu kuin kuluttajien ollessa lähes tyytyväisiä. Tämän 
jälkeen erittäin tyytyväisten painotetusta määrästä ja lähes tyytyväisistä laskettiin paino
tettu keskiarvo. Tähän lisättiin niiden kuluttajien määrä, jotka olivat ilmoittaneet, ettei 
heillä ole ollut laatuongelmia merkin käytössä. Lopuksi laskettiin tämän summan suhteel
linen osuus kaikista vastanneista, jotka polttivat vakituisesti kyseistä merkkiä. Taulukon 

yksi kantaluvut on esitetty liitteessä neljä.

Taulukko 1: Merkkipääoma koettu laatu -determinantin suhteen
Pall Mali L&M Montana

Total 886 3500 60
Tyytyväisyys 111,3 434,3 7,7
Ei laatuongelmia 405 1623 27
Koettu laatu 58 3 °/o * 57,8 %

L&M suoriutui koetun laadun tarkastelussa parhaiten, ero muihin merkkeihin on kuitenkin 
marginaalinen. Kaikkien tulokset ovat noin 58% maksimista, jota voidaan pitää keskitasoa 
parempana tuloksena. Koetun laadun suhteen merkkien merkkipääomassa ei tämän tutki

muksen mukaan ole merkittävää eroa.

7.1.2 Merkkipääoma assosiaatioiden suhteen
Assosiaatiot -determinantin selvittämisessä käytettiin Gallup-Markkinatutkimuksen kesä
kuussa 1996 suorittamaa “Brand Image Mapping in Finland“ -tutkimusta. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää valittujen savukemerkkien markkina-asema niiden imagojen 
suhteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin pakkausatribuutteja, tuoteatribuutteja ja käyttäjäatri- 
buutteja. Tutkimusjoukkona oli tietyn merkin kuluttajia, jotka polttivat vähintään yhden 
savukkeen päivässä. Ongelmana assosiaatiot -determinantin mittaamisessa oli aineiston 
saatavuus. Mainittu tutkimus keskittyy ainoastaan atribuuttien selvittämiseen, eikä paneudu 
hyödyt- ja asenteet-assosiaatioiden tarkastelemiseen (kts. Kuvio 10, sivulla 36). Koska
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muuta aineistoa ei ollut saatavilla, suoritettiin arviointi merkkipääomasta assosiaatiot - 
determinantin suhteen hyväksikäyttäen kyseistä tutkimusta.

Tutkimuksessa kysyttiin kuluttajilta kysymyksiä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai
heessa kysyttiin merkkien käytöstä ja taustatiedoista, toisessa vaiheessa kuluttaja täytti ar
viointilomakkeen merkkien imagoista. Jokainen merkki arvioitiin skaalalla l:stä 10:een 
(1= Kyseinen atribuutti ei sovi merkkiin... 10= Kyseinen atribuutti sopii merkkiin erittäin 
hyvin). Atribuutit jaettiin kolmeen osaan (pakkaus, tuote, käyttäjä) ja kuluttaja arvioi kaik
kia 10:ntä merkkiä atribuutti kerrallaan, eli arvioi kaikki merkit yhden atribuutin suhteen, 
sitten seuraavan jne. Kuluttajille annettiin vastauksien helpottamiseksi erillinen värisivu, 
jossa kukin merkki oli kaikkine variantteineen esitetty.

Tutkimustuloksista selviää, että pakkauksen suhteen sekä L&M, että Pali Mali koettiin 
edelläkävijöiksi, trendikkäiksi ja korkealaatuisiksi. Pali Mallin asema ei kuitenkaan ollut 
niin selkeä kuin L&M:n. Muita Pali Malliin liitettäviä atribuutteja olivat romanttinen, kau
nis, tyylikäs, arvokas, lämmin ja elegantti. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan yhdisty
neet selkeästi Pali Malliin, kuten mainittu. Montana sen sijaan koettiin selkeästi rumaksi, 
kuivaksi ja vanhanaikaiseksi. Fyysisten tuoteominaisuuksien suhteen L&M:ään ja Pali 
Malliin yhdistettiin selkeästi hyvä jälkimaku, rauhoittava ominaisuus, rikas makuja aitous. 
Montanalla ei ollut mitään selkeää asemaa, lähimmät ominaisuudet olivat kuiva ja epäter

veellinen.

Käyttäjien suhteen millään kolmesta merkistä ei ollut selkeää asemaa. Lähinnä niitä kuta
kin oli urbaanit suurkuluttajat. Koska kuva ei kuitenkaan ollut selkeä, ei käyttäjän imagon 
suhteen merkkejä voitu arvostaa. Taulukossa kaksi on esitetty yhteenvedonomaisesti ima
got pakkauksen ja fyysisen tuotteen suhteen, sekä ne atribuutit, jotka sopivat kuhunkin 
merkkiin paremmin tai huonommin kuin keskimäärin. Taulukosta nähdään, että Pali Mal
liin yhdistetään keskimääräistä enemmän positiivisia atribuutteja ja keskimääräistä vä
hemmän negatiivisia atribuutteja, lukuunottamatta hienostuneisuutta (sophisticated) ja 
formulamaailmaa, joita ei voida suoralta kädeltä tuomita negatiivisiksi assosiaatioiksi. 
Montanaan yhdistetään keskimääräistä enemmän atribuutit ruma, mauton ja sikarityyppi- 
nen. Keskimääräistä vähemmän Montanaan yhdistetään kansainvälisyys, tuttuus ja formu- 
lamaailma. Voidaan nähdä, että Montanaan yhdistetään enemmän negatiivisia imagoatri- 
buutteja. L&M:ään puolestaan liitetään keskimääräistä enemmän hyvä jälkimaku, keski
määräinen suomalainen, rauhoittava maku ja tuttuus. L&M koetaan keskimääräistä vä
hemmän muistuttavan hienostunutta, mautonta ja poikkeuksellista merkkiä.
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Taulukko 2: Merkkien imagoihin liitettävät atribuutit

Pakkaus
Щ |Ш

’ f ' v * - ч|||л 1

Pall Mall
• Edelläkävijä
• Trendikäs
• Korkea laatu
• EI SELKEÄ 

ASEMA

L&Z
• Edelläkävijä
• Trendikäs
• Korkea laatu

Montana
• Ruma
• Kuiva
• Korkea laatu

Fyysinen tuote

—

Keskimääräistä
enemmän

• Hyvä jälkimaku
• Rauhoittava
• Rikas maku
• Aito

• Hyvä jälkimaku
• Rauhoittava
• Rikas maku
• Aito

EI SELKEÄ ASE
MA

m

• Hyvä jälkimaku
• Rauhoittava
• Rakennustyöläiset
• Rikas maku

• Hyvä jälkimaku
• Keskim. Suomalai

nen
• Rauhoittava
• Tuttu

• Ruma
• Mauton
• Sikarityyppinen

Keskimääräistä
vähemmän

• Formulamaailma
• Hienostunut
• Vanhanaikainen
• Kuollut sukupolvi

• Hienostunut
• Mauton
• Poikkeuksellinen

• Kansainvälinen
• Tuttu
• Formulamaailma

Lähde: Gallup-Markkinatutkimus 1996, Brand Image Mapping in Finland

Jotta merkkien merkkipääoma voidaan arvioida assosiaatiot -determinantin suhteen, on 
imagoatribuutit jollakin tapaa arvosteltava. Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 
menetelmää, jossa huomioitiin pakkausatribuutit, tuoteatribuutit ja merkkiin keskimääräistä 
enemmän liittyvät atribuutit. Merkkiin keskimääräistä vähemmän liitettävät atribuutit jä
tettiin arvostelun ulkopuolelle, koska niiden ei voida katsoa muodostavan merkkipääomaa 

merkille.

Arvostelu suoritettiin siten, että positiivisista pakkaus- ja tuoteatribuuteista annettiin kusta
kin 10 pistettä ja negatiivisista 10 miinuspistettä. Pisteiden määrä päätettiin selkeyden 
vuoksi asettaa juuri kymmeneen. Jos merkillä ei ollut selkeää kuvaa, annettiin sille silti lä
hinnä olevista positiivisista atribuuteista viisi pistettä ja negatiivisista viisi miinuspistettä. 
Tämä siksi, että merkkiin jollakin tapaa sopivat atribuutit voidaan joka tapauksessa nähdä 
kasvattavan merkin merkkipääomaa. Jos merkillä ei ollut selkeää kuvaa, eikä lähellä si
jainnut mitään atribuutteja, ei merkille annettu pisteitä sen alueen arvostelussa. Jos merk-
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kiin liitettävä atribuutti oli sellainen, ettei siitä pystytty arvioimaan positiivisuutta tai nega
tiivisuutta, ei sille asetettu arvosanaa. Tällaisia olivat Pali Mallin keskimääräistä enemmän 
rakennustyöläisistä muistuttava imago ja L&M:n keskimääräistä enemmän keskimääräistä 
suomalaista muistuttava imago. Tuloksista taulukossa kolme nähdään, että L&M sai kai
kista suurimmat arvosanat. Pali Mallin pisteitä heikensi pakkausatribuutit, jossa sillä ei ol
lut selkeää asemaa, jonka takia sen positiiviset pakkausatribuutit saivat ainoastaan puolet 
pisteistä. Itse asiassa, tämän alueen selkeän kuvan rakentaminen auttaisi Pali Mallia saa
vuttamaan L&M:n etusijan. Montana sijoittui joka alueen arvostelussa miinukselle, lu
kuunottamatta tuoteatribuutteja, jossa Montanalla ei ollut selkeää kuvaa. Tämän johdosta 
se sai kyseisessä alueen arvostelussa nolla pistettä. Loppuarvosanat skaalattiin lopuksi 
vastaamaan arvostelua nollasta sataan yhdenmukaisuuden vuoksi muihin determinantteihin 

nähden.

Taulukko 3: Merkkipääoma assosiaatiot -determinantin suhteen
Pall Mali L&M Montana

Pakkaus 5+5+5=15/30 10+10+10=30/30 =-10+(-10)+10-10/30
Fyysinen tuote 10+10+10+10=40/40 10+10+10+10=40/40 0/40
Keskimääräistä enemmän 5+5+0+5=15/20 5+0+5+5=15/20 =-5+(-5)+(-5)=-15/20
Yhteensä 70/90 85/90 -25/90
Skaalattuna 77,8/100 94,4/100 -27,8/100

Assosiaatiot -determinantin suhteen merkeillä näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan olevan 
suuri ero. L&M:n merkkipääomaa selvitettäessä assosiaatiot -determinantin hyvä arvosana 

antaa sille kohtuullisen etumatkan muihin merkkeihin nähden.

7.1.3 Merkkipääoma tunnettuuden suhteen
Myös tunnettuutta selvitettiin käyttämällä GCS -tutkimusta. Kuluttajilta kysyttiin savuk
keiden muistamista, joka on raportoitu kohdassa spontaani tunnettuus. Autettu tunnettuus 
kuvaa merkin tunnistamista, eli kuluttajilta kysyttiin tunnistaako tämä kyseisen merkin. 
Spontaanista ja autetusta tunnettuudesta on otettu painotettu keskiarvo kuvaamaan merkki
en merkkipääomaa tunnettuus -determinantin suhteen. Merkin spontaania tunnettuutta on 
painotettu luvulla kolme, koska suuri spontaani tunnettuus edesauttaa merkin sisältymistä 
kuluttajan valintajoukkoon ja voidaan näin katsoa muodostavan huomattavasti enemmän 
merkkipääomaa kuin autettu tunnettuus. Taulukossa neljä esitettävä spontaanin tunnettuu
den luku on jo painotettu. Muodostettu painotettu keskiarvo on lopuksi suhteutettu taulu
kon Total -rivillä esitettyyn lukuun, joka kuvaa kaikkia merkin tunnistaneita ja muistaneita. 

Taulukon kantaluvut on esitetty liitteessä viisi.
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Taulukko 4: Merkkipääoma tunnettuus -determinantin suhteen
Total Pall Mali L&M Montana

Total 9199 7267 8132 1167
Spontaani tunnettuus 2901 9252 189
Autettu tunnettuus 6300 5048 1104
tunnettuus : : 25.0 % 38.9 % 3.5%

Tulosten perusteella voidaan todeta L&M:n omaavan enemmän merkkipääomaa tunnettuus 
-determinantin suhteen kuin Pall Mali ja Montana.

7.1.4 Merkkipääoma merkkiuskollisuuden suhteen
Savukkeissa merkkiuskollisuus on päivittäisessä ostotilanteessa hyvin voimakasta. Kulut
tajat ostavat omaa merkkiään lähes poikkeuksetta. On kuitenkin tilanteita, jolloin kulutta
jan oma merkki on ostopaikasta loppunut. Tällöin mitataan kuluttajan todellista uskolli
suutta merkkiä kohtaan. Merkille uskollinen kuluttaja jättää kyseisellä kerralla savukkeet 
ostamatta ja etsii vaihtoehtoisen ostopaikan. Vastaavasti kuluttaja, joka ei tunne voima
kasta uskollisuutta merkkiä kohtaan, tyytyy johonkin muuhun merkkiin.

Tässä tutkimuksessa on käytetty uskollisuus -determinantin mittaamisessa GCS -dataa 
vuosilta 1995 ja 1996. Merkkien uskollisuuden kantaluvuksi on valittu ne kuluttajat, jotka 
ovat ilmoittaneet säännöllisesti polttavansa kyseistä merkkiä. Tämän lisäksi tarkasteluun 
on sisällytetty kuluttajien käyttäytyminen tilanteessa, jossa oma merkki on ostopaikasta 
loppunut. Jos kuluttaja on ilmoittanut ostavansa vastaavassa tilanteessa jotakin muuta 
merkkiä, on näiden kuluttajien osuus vähennetty merkin kantaluvusta. Näin saatuun lukuun 
on lisätty niiden kuluttajien osuus, jotka etsivät vaihtoehtoisen ostopaikan. Näitä uskollisia 
kuluttajia kuvaava luku on painotettu kertoimella kolme kuvaamaan poikkeuksellisen 
suurta uskollisuutta merkkiä kohtaan. Lopuksi näillä toimenpiteillä aikaansaatu luku on 
suhteutettu kantalukuun, eli merkkiä vakituisesti polttavien määrään. Taulukon viisi pe
rusteena käytetyt luvut on esitetty liitteessä kuusi.

Taulukko 5: Merkkipääoma merkkiuskollisuus -determinantin suhteen
Pali Mali L&M Montana

Vakituinen merkki 443 1750 30
Ostaa toista merkkiä 72,9 % 74,7 % 90,9 %
Ostaa merkkiä muualta 93,8 % 83,1 % 54,5 %
Merkkiuskollisuus 52,5% 46,3% 14,0 %
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Pall Mallia säännöllisesti polttavat ovat tämän tutkimuksen perusteella kaikista uskollisim
pia merkilleen, verrattuna L&M:ään ja Montanaan. Ero L&M:ään ei ole kovin suuri, 
Montana sen sijaan on täysin omassa luokassaan. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että 
merkkiuskollisuus -determinantin suhteen Pali Mallilla on eniten merkkipääomaa ja Mon
tanalla vähiten.

7.1.5 Yhteenveto merkkien merkkipääomasta
Kun merkkien arvosanat eri determinanttien suhteen lasketaan yhteen, voidaan muodostaa 
kokonaiskuva merkkien merkkipääoman määrästä. Tällöin voidaan merkkejä vertailla pa
remmin. Taulukkoon kuusi on koottu merkkien arvosanat eri determinanteista ja näin on 
muodostettu kokonaisarvosana merkin merkkipääomalle. Taulukkoon on koottu arvosanat 
kustakin determinantista. Arvosanat laskettiin suhteellisena osuutena maksimipisteistä, 
jonka takia maksimipistemäärä saadaan summaamalla arvosanat ja skaalaamalla lopputulos 
sen mukaan, että kunkin determinantin maksimipisteet on 100. Skaalaus ei ole välttämä
töntä, mutta antaa paremmin kuvan siitä, kuinka suuri suhteellinen osuus merkillä on 
merkkipääoman maksimimäärästä.

Taulukko 6: Merkkien merkkipääomat Aakerin menetelmällä mitattuna
Pali Mali L&M Montana

Koettu laatu 58,3 58,8 57,8
Assosiaatiot 77,8 94,4 -27,8
Tunnettuus 25,0 38,9 3,5
Merkkiuskollisuus 52,5 46,3 14,0
Merkkipääoma 213,60 238,40 47,50
Merkkipääoma
skaalattuna

53,40 59,60 11,88

Tuloksista voidaan todeta, että L&M omaa eniten merkkipääomaa. Pali Mallin asema on 
kuitenkin hyvä ja etumatka ei ole ylivoimainen. Montana sen sijaan ei tunnu sisältävän 
merkkipääomaa nimeksikään. Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä RJR merkille tulevai
suudessa aikoo tehdä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ilman lisäpanos
tusta merkillä ei ole merkittävää mahdollisuutta menestyä kilpailussa markkinaosuuksista.

7.2 Merkkien suhteellinen arvo - Young & Rubicamin menetelmä
Young & Rubicamin menetelmä on maailman suurimpia kuluttajatutkimuksia (Ginman, 
haastattelu 1997). Menetelmästä ei kuitenkaan ollut saatavilla tarpeeksi yksityiskohtaisia 
artikkeleita, joten sen käyttö muodostui ongelmalliseksi. Menetelmän käyttöä varten haas
tateltiin Young & Rubicam Finland Oy:n toimitusjohtajaa, Tom Ginman:ia. Tämä kuiten
kin totesi yksityiskohtaisten kysymysluetteloiden olevan luottamuksellista tietoa. Tässä
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tutkimuksessa käytetty Young & Rubicamin menetelmä on peruslähtökohdiltaan samanlai
nen kuin alkuperäinen. Menetelmään on kuitenkin tehty sovelluksia, erityisesti käytettävän 
datan suhteen. Aikaansaatu kokonaisuus on kuitenkin suhteellisen onnistunut, perustuvat
han kuitenkin oleelliset lähtökohdat Ginmanin haastatteluun ja menetelmästä kirjoitettuihin 
tieteellisiin artikkeleihin ja teoksiin (kts. esim. Aaker 1996b, 304 ja Walker 1995, 51)

Menetelmä koostuu myös neljästä tekijästä; merkin erottuvuudesta, oleellisuudesta, arvos
tuksesta ja tuttuudesta. Kutakin tekijää tarkastellaan suhteessa tutkittaviin merkkeihin ja 
lopuksi tulokset yhdistetään Young & Rubicamin voimaruudukoksi. Kunkin tekijän ar
vostelussa käytetään suhteellista asteikkoa, kuten Aakerin menetelmässäkin tehtiin. Aake- 
rin (1996b, 304) mukaan merkin elinvoima muodostuu erottuvuuden ja oleellisuuden tulo
na ja vahvuus arvostuksen ja tuttuuden tulona. Tässä tutkimuksessa on noudatettu Aakerin 
näkemystä. Muodostettaessa arvosanoja arvostukselle ja tuttuudelle koettiin järkevämmäk
si käyttää summia kuvaamaan determinanttien muodostumista. Tämä ei kuitenkaan sodi 
Aakerin (1996b, 304) näkemystä vastaan, koska elinvoiman ja vahvuuden muodostuminen 

on osatekijöiden tulo.

Young & Rubicamin menetelmän käyttö perustellaan sillä, että se luo kuvan siitä, onko 
Aakerin menetelmällä lasketut merkkipääoman arvot oikean suuntaisia. Vastaus tähän ky
symykseen koetaan olevan myönteinen, mikäli Young & Rubicamin menetelmä antaa sa
mansuuntaiset tulokset kuin Aakerin menetelmä. Varmuuden saamiseksi tulokset suhteu

tetaan myös merkkien markkinaosuuksiin.

7.2.1 Erottuvuus ja oleellisuus muodostavat merkin elinvoiman
Merkin erottuvuutta mitattaessa pyritään selvittämään, onko merkillä sellainen ominaisuus, 

jonka ansiosta kuluttaja kokee merkin erilaiseksi (Aaker 1996a, 118). Oleellisuus puoles
taan kertoo, miten oleellista merkin ostaminen kuluttajalle on. Kummastakaan tekijästä ei 
ollut saatavilla sen laatuista dataa, josta olisi merkkien kyseisiä ominaisuuksia voinut tar
kastella. Tämän johdosta on menetelty seuraavanlaisesti. Merkin erottuvuus on otettu 
huomioon tarkastelemalla merkkiin liitettäviä assosiaatioita. Assosiaatioidenhan on todettu 
differoivan merkin ja identifioivan merkin ydinarvot (kts. kpl 3.3.2). Aakerin menetelmäs
sä assosiaatiot -determinantin suhteen määrättyjä arvosanoja sovelletaan näinollen sellaise
naan tähänkin menetelmään.

Merkin oleellisuus on jätetty kokonaan huomioimatta. Oleellisuus on tärkeä determinantti 
silloin, jos tarkastellaan eri tuoteluokkien merkkejä, kuten esimerkiksi autoja ja saippuoita.
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Kuten Doyle (1989, 26) toteaa: “Moni ihminen haluaisi Forschen, mutta harva todella ostaa 
sen“. Oleellisuus siis määrittää sen, miten todennäköisesti kuluttaja kokee merkin niin ve
toavana, että todella aikoo ostaa sen. Tässä tutkimuksessa tutkittavat merkit edustavat sa
maa tuoteluokkaa ja sen samaa segmenttiä. On näinollen perusteltavissa olettaa, että kun
kin merkin oleellisuus on samanlainen ja yhtä vahva. Savukkeet ovat luonteeltaan päivit
täistavaroita. Niitä ostetaan lähes päivittäin, lukuunottamatta satunnaispolttajia. Tämän 
johdosta savukkeita voidaan pitää erittäin oleellisina tuotteina kuluttajille. Kun eri deter
minantit arvostetaan Young & Rubicamin menetelmässä osuutena sadasta, voidaan savuk

keille antaa arvosanaksi oleellisuudesta lähes täydet pisteet.

Taulukossa seitsemän on esitetty uudestaan merkkien assosiaatiot -determinantin suhteen 
saamat arvosanat. Näitä arvosanoja käytetään tässä yhteydessä kuvaamaan merkkien erot- 
tuvuutta. Taulukkoon on yhdistetty myös merkkien arvosanat oleellisuuden suhteen ja 
näistä luvuista on laskettu kokonaisarvo merkin elinvoimalle. Elinvoima muodostuu siis 

erottuvuuden ja oleellisuuden tulona.

Taulukko 7: Merkkien merkkipääoma elinvoiman suhteen
Pall Mali L&M Montana

Erottuvuus 63,0 % 76,5 % -27,8 %
Oleellisuus 90,0 % 90,0 % 90,0 %
Elinvoima 56,7 % 68,9% -25,0 %

Elinvoiman suhteen merkeillä on suuret erot. L&M:n elinvoima on huomattavasti korke
ampi kuin muiden tutkittavien merkkien. Lisäksi on todettava, että elinvoima koostuu vah
vasta erottuvuudesta ja vahvasta oleellisuudesta. Pali mallin erottuvuus on myös korkea, 
joskaan ei aivan L&M:n tasoa. Montanan oleellisuus parantaa hieman sen saamaa arvosa
naa erottuvuudessa. Silti se ei muodosta elinvoiman mukaan suurta uhkaa Pali Mallille ja 
L&M:lle. Elinvoiman ansiosta kuluttajat ostavat merkkiä. Tämän lisäksi tarvitaan kuiten
kin vahvuutta, jonka avulla merkkiä ostetaan yhä uudestaan. Tätä tarkastellaan seuraavaksi.

7.2.2 Arvostus ja tuttuus muodostavat merkin vahvuuden
Merkin arvostus voidaan nähdä koostuvan kahdesta seikasta. Merkin suosio on osaltaan 
hyvin tärkeä seikka arvostuksessa. Jos merkki on suosittu, on sitä helppo arvostaa. Merkin 
suosiota ei voi ostaa, vaan se muodostuu kuluttajien kokeman kautta. (Ginman, haastattelu 
1997) Merkin suosiota voidaan mitata suoraan merkin markkinaosuuden kautta. Oletukse
na on, että mitä suurempi osuus merkillä on markkinoista, sitä suositumpi se on.
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Toinen tekijä merkin arvostuksessa on merkin laatu (Ginman, haastattelu 1997). Jos mer
killä on huono laatu, ei kuluttaja osta sitä kuin kerran. Kuluttaja ei myöskään voi arvostaa 
merkkiä, joka on laadultaan heikko. Merkin laadun mittaamisessa on lukuisia vaihtoehtoja. 
Tässä tutkimuksessa käytetään jo aikaisemminkin käsiteltyä GCS -tutkimusta.

Merkin arvostusta lähdetään siis tarkastelemaan ensin suosion kautta. Vuoden 1996 (su
luissa vuoden 1995 vastaavat luvut) keskimääräiset markkinaosuudet tutkittavilla merkeillä 
jakautuivat siten, että L&M:n osuus oli 23, 5% (19,5), Pali Mallin 7,5% (6,4) ja Montanan 
1, 5% (0,3) (Ex-Factory Sales) Merkkien suosiot eroavat näinollen rajusti toisistaan. Tau
lukossa kahdeksan esitetyt arvosanat merkin suosiosta ovat keskiarvoja merkkien 1995- 
1996 markkinaosuuksista. Laadun mittaamisessa keskitytään tulkitsemaan kuluttajien ko
konaistyytyväisyyttä merkkiin. Tämän on aikaisemminkin todettu sisältävän muitakin atri- 
buutteja kuin laatu, joten se tarjoaa paremman kokonaisarvion merkistä kuin laatu. Lisäksi 
arvostusta tarkasteltaessa tyytyväisyys kertoo paremmin kuluttajien arvostuksesta merk
kiin. Tässäkin osiossa painotetaan erittäin tyytyväisten osuutta kertoimella kaksi ja huomi
oidaan lähes tyytyväisten osuus sellaisenaan. Näin saadut painotetut keskiarvot yhdistetään 
merkkien markkinaosuuksiin luomalla arvosanat merkin arvostuksesta. Arvosanat sisältä
vät suosion ja laadun, joten niiden on muodostuttava siten, että kumpikin elementti on 
nähtävissä. Tämän johdosta luvut ovat summia suosiosta ja laadusta.

Taulukko 8: Merkin arvostus
Pall Mali L&M Montana

Suosio 6,95 % 21,5% 0,9 %
Laatu 48,9 % 48.8 % 50,8 %______
Arvostus 55,9 % 70,3 % 51,7 /o

Arvostuksen suhteen merkit ovat hyvin erilaisia. L&M:n pisteet ovat huomattavasti suu
remmat kuin Pali Mallilla ja Montanalla, johtuen pitkälti sen markkinaosuuden suuruudes
ta. Pali Mali ja Montana sijoittuvat hyvin lähelle toisiaan. Jälleen on todettava, että laadun 
suhteen merkeillä ei ole mainittavia eroja. Ero arvostuksessa syntyy siis pääosin markkina

osuuksien erosta.

Tuttuus on myös tekijä, jota ei voi ostaa. Tuttuudella tarkoitetaan ominaisuutta, joka tekee 
merkistä luotettavan ja jonka ansiosta kuluttaja luottaa merkkiin (Ginman, haastattelu 
1997). Myös tuttuus syntyy käytön myötä. Tuttuuden mittaamisessa päätettiin käyttää 
kahta tekijää. Ensinnäkin merkin spontaani tunnettuus kertoo merkin sijainnin kuluttajan 
harkintajoukossa. Jos kuluttaja muistaa merkin hyvin, on oletettavaa, että merkki koetaan
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tutuksi. Koska tuttuus voidaan ymmärtää myös luotettavuutena, päätettiin tutkimukseen 
yhdistää kuluttajien kokemat laatuongelmat. Jos kuluttaja ei ilmoita kokeneensa laatuon
gelmia merkin käytössä, voidaan sillä todeta olevan luotettavuutta ja näin myös tuttuutta. 
Taulukossa yhdeksän on esitetty merkkien spontaanit tunnettuudet, sekä niiden kuluttajien 
osuus, jotka eivät olleet kokeneet laatuongelmia merkin käytössä. Summaamalla nämä te

kijät on muodostettu merkin tuttuus.

Taulukko 9: Merkin tuttuus
Pali Mali L&M Montana

Spontaani tunnettuus 10,5% 33,5 % 0,7 %
Ei laatuongelmia 4,8 % 19,4% 0,3 %
Tuttuus 15,3%:.... • 52,9%* 1,0%

Tuttuuden osalta L&M on aivan eri luokassa kuin Pali Mali ja Montana. Sekä spontaani 
tunnettuus, että laadukas fyysinen tuote muodostavat myös tuttuuden osalta L&M:lie suo
tuisan aseman. Montana puolestaan sijoittuu myös tuttuuden osalta hyvin heikkoon ase

maan.

Merkin arvostus ja tuttuus on koottu taulukkoon 10. Jälleen on laskettu arvosanojen tulo ja 
näin ollaan muodostettu arvosana merkin vahvuudelle. Kaikki merkit saivat vahvuudesta 
heikon arvosanan. L&M erottui muista merkeistä edukseen ja Montana oli jälleen omassa 

luokassaan.

Taulukko 10: Merkkien merkkipääoma vahvuuden suhteen
Pall Mali L&M Montana

Arvostus 55,9 % 70,3 % 51,7%
Tuttuus 15.3% 52.9 % 1,0%
Vahvuus 8,6 % 37,2 % 0,5 %

Taulukko 10 antaa merkeille toisen koordinaatin, jonka perusteella niiden asema Young & 
Rubicamin voimaruudukossa määräytyy. Toinen koordinaatti määräytyy merkin elinvoi
man suhteen. Ennen kuin voimaruudukko muodostetaan, on syytä vielä tarkastella käytet
tyä menetelmää siten, että kaikki sen elementit ovat nähtävissä. Tämä on esitetty kuviossa 
23. Kuvioon piirretyt mustat laatikot kuvaavat tässä tutkimuksessa käytettyjä tietoja. Näistä 
on muodostettu yhteismuuttujia, joista puolestaan on koottu merkin vahvuus ja elinvoima. 

Elinvoiman toista määrittäjää, oleellisuutta ei mitattu ollenkaan.
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Kuvio 23: Young & Rubicamin menetelmän koostumus

BRAND ASSET VALUATOR

ELINVOIMA

X
Erottuvuus Oleellisuus
Assosiaatiot Ei Mitattu

Arvostus
Suosio Laatu

Markkinaosuus H Kok.tyytyväisyys

Young & Rubicamin menetelmässä muodostetaan siis arvosana merkin merkkipääomalle 
elinvoiman ja vahvuuden perusteella. Elinvoima muodostuu erottuvuudesta ja oleellisuu
desta. Vahvuus puolestaan muodostuu arvostuksesta ja tuttuudesta. Arvostus muodostuu 
suosiosta ja laadusta. Tässä tutkimuksessa erottuvuutta mitattiin assosiaatioiden tavoin 
käyttämällä Suomen Gallupin 1996 toteuttamaa ”Brand Image Mapping in Finland” -tut
kimusta. Oleellisuus pääteltiin tutkittavien merkkien osalta korkeaksi. Arvostusta mitattiin 
markkinaosuuden ja kokonaistyytyväisyyden kautta ja tuttuutta laadun ja tunnettuuden 

avulla.

7.2.3 Tutkittavat merkit Young & Rubicamin voimaruudukossa
Kun merkkien vahvuus ja elinvoima yhdistetään, voidaan merkkejä tarkastella Young & 
Rubicamin voimaruudukossa. Merkkien sijainti määräytyy molempien tekijöiden mukaan. 
Pystysuunnassa merkin aseman määrittää elinvoima, vaakatasossa sijainti määräytyy mer
kin vahvuuden mukaan. Kuvioon piirretty viiva kuvaa merkin aseman tyypillistä kehitty
mistä (Ginman, haastattelu 1997).

Merkkien sijainnit ruudukossa on määrätty siten, että pysty- ja vaaka-akselien maksimi
pisteiksi on määrätty 100. Merkkien saamat arvosanat on näinollen määränneet niiden si
jainnit. Merkkien asemasta voidaan todeta, että ne korreloivat hyvin niiden markkina
osuuksien kanssa. L&M:n asema on paras, toisena seuraa Pali Mali ja viimeisenä on Mon
tana. Montana on kuitenkin vielä ulkona kuviosta, eikä näinollen omaa selkeää asemaa. 
Mikäli Montana lähtee kasvamaan, siirtyy se ensin kuvioon A, jossa sekä vahvuus, että
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elinvoima ovat vielä alhaisia. Pall Mali ja L&M sijaitsevat ruudussa B, jossa merkin elin
voima on suuri. Merkeillä on siis suuri potentiaali. Haasteena on kuitenkin vahvuuden ra

kentaminen. L&M on tavoittamassa asemaa ruudussa C, johon menestyvät merkit pääse
vät. Merkin erottuvuuden kasvu on haasteena L&M:lle.

Kuvio 24: Tutkittavien Merkkien asema Young & Rubicamin voimaruudukossa
MERKIN VAHVUUS 

(Arvostus ja tuttuus)

Pali Mali В C

D

MERKIN ELINVOIMA I 

(Erottuvuus ja oleellisuus) I

Montana

Young & Rubicamin menetelmällä mitattuna merkkien sijainnit korreloivat Aakerin mallin 
tuloksiin. Pali Mallin ja L&M:n ero on hieman suurentunut ja välimatka Montanaan on 
kasvanut. Pääosin tulokset ovat kuitenkin samanlaiset. Myös markkinaosuuksien suhteen 
tulokset korreloivat. L&M:n markkinaosuus on suurin, perässä seuraa Pall Mali ja viimei
senä Montana. Näitä seikkoja peilaten voidaan todeta, että merkkipääoman mittaaminen 
Aakerin menetelmällä on onnistunut ja jatkoanalyysi voidaan suorittaa.

7.3 Tutkittavien merkkien keskeiset erot merkkipääoman suhteen
Aakerin menetelmällä mitattuna L&M:n merkkipääoma erottui selvästi muista tutkittavista 
merkeistä. Kun eroa analysoidaan tarkemmin, voidaan tehdä mielenkiintoisia havaintoja. 
Koetussa laadussahan eroja ei kovin paljon syntynyt, kaikki merkit sijoittuivat lähes tasa
pisteisiin. Sen sijaan assosiaatioissa merkeillä oli huomattavia eroja. L&M:n saama piste- 
ero Pali Malliin johtui kuitenkin ainoastaan pakkaukseen liitettävistä assosiaatioista. Pali 
Mallin pakkaukseen yhdistettävät atribuutit olivat positiivisia, mutta eivät selkeästi yhdis
tettävissä Pali Malliin. Haasteena on näinollen selkeyttää pakkaukseen liitettäviä atribuut- 

teja. Tunnettuuden osalta erot olivat vieläkin selkeämmät. L&M:n autettuja spontaani tun
nettuus ovat selkeästi korkeammat kuin muilla tutkittavilla merkeillä. Pali Mallin mahdol
lisuudet kiriä etumatka umpeen on kuitenkin hyvä ja haasteena onkin rakentaa suurempi 
tunnettuus markkinoilla, jossa kuluttajille suunnattu markkinointi on kielletty. Merkkius- 
kollisuuden osalta Pall Mali pärjäsi parhaiten, joskaan sen ero L&M:ään ei ole kovin suuri.
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Young & Rubicamin menetelmässä tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Merkkien si
jainti vahvuusruudukossa korreloi myös Aakerin menetelmällä saatuihin tuloksiin. Kun 
Young & Rubicamin menetelmällä saatuja tuloksia analysoidaan hieman, voidaan tehdä 
muutama johtopäätös. Merkin erottuvuus laskettiin suoraan Aakerin menetelmän assosiaa
tiot -determinantista, joten sitä ei tarvitse tässä yhteydessä enää käsitellä. Myös oleellisuus 
ohitettiin toteamalla, että kaikki tutkittavat merkit kilpailevat samassa tuoteluokassa ja ovat 
näin yhtä oleellisia. Sen sijaan merkin arvostuksessa päädyttiin käyttämään yhdistettyä 
muuttujaa, joka koostuu merkin markkinaosuudesta ja kokonaistyytyväisyydestä merkkiin. 
Tämän muuttujan suhteen L&M erottui muista merkeistä, joskin sen suurempi markkina
osuus selittää eron. Tuttuudessa merkin spontaani tunnettuus yhdistettiin niihin kuluttajiin, 
jotka eivät olleet kokeneet laatuongelmia merkin käytössä. Myös tässä kohdasssa L&M 
erottui selkeästi paremmuudellaan muista merkeistä. Tasainen laatu ja spontaanin tunnet

tuuden parantaminen auttaa Pali Mallia kuromaan etumatka umpeen.

Tarkasteltaessa itse vahvuusruudukkoa, voidaan merkkien oletettava kehitys arvioida. 
L&M tulee todennäköisesti kehittämään itselleen vahvuutta lisää, joka selvitettiin markki
naosuuden, kokonaistyytyväisyyden, spontaanin tunnettuuden ja laatuongelmien perus
teella. Näissä tekijöissä tulee siis L&M:n osalta todennäköisesti tapahtumaan kehitystä. 
Pall Mali tulee kehittymään näiden tekijöiden lisäksi myös elinvoimassaan, eli lähinnä 
merkkiin liitettävissä assosiaatioissa. Montanan puolestaan tulee kehittyä kaikissa tekijöis

sä, jotta se voidaan edes sisällyttää ruudukkoon.

Jotta näistä tuloksista olisi yritykselle käytännön tasolla hyötyä, on ne suhteutettava käy
tännön tasolle. Kuten tutkielman viitekehyksessä esitetään, yritys vaikuttaa markkinoinnin 
johtamisellaan merkkipääoman muodostumiseen. Toisin sanoen, markkinointimixin ele
mentit vaikuttavat merkkipääoman determinantteihin. Seuraavassa tarkastellaan yritysten 
käyttäytymistä markkinointimixiensä suhteen.

7.4 Yritysten markkinoinnilliset roolit markkinointimixin näkökulmasta
Tässä kappaleessa pyritään selvittämään, miten tutkittavien merkkien merkkipääomat ovat 
syntyneet. Pyrkimyksenä on selvittää, minkä takia tietty merkki omaa enemmän merkki- 
pääomaa tietyn determinantin suhteen kuin toinen. Analysointi suoritetaan siten, että saa
dut havainnot yhdistetään merkkipääoman determinantteihin, kuten tutkielman viitekehyk

sessä osoitetaan.
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7.4.1 Yritysten tuotepäätökset
Tutkittavien merkkien valmistajat eroavat hyvin paljon toisistaan tuotepäätösten suhteen. 
Ameria voitaisiin luonnehtia kolmen merkin taloksi. Amerin strategiana on vahvistaa lu
kumäärältään pienen tuoteportfolionsa vaikutusvaltaa markkinoilla. Tässä se onkin onnis
tunut, kun tarkastellaan sen merkkien osuutta markkinoista. Marlboro, L&M ja Belmont 
muodostavat yhdessä yli 60%:n osuuden markkinoista. (Haglund, haastattelu 1997)

Amerin tuotteiden fyysisestä laadusta on nähtävissä, että yhtiö pyrkii tuotteillaan miellyt
tämään lähes kaikkia kuluttajia. Sen tuotteet ovat laadultaan tasaisia, eivät kovin voimak
kaan makuisia, eivätkä aivan mauttomiakaan. (Sallantaus, haastattelu 1997). L&M on tuo
teperheenä hyvin yksinkertainen. Perhe sisältää perusvariantit, Full Flavor, Mild, Lights, 
Ultra Lights, Full Flavor Menthol ja Lights Menthol. Pakkaukset ovat yksinkertaisia ja 
merkki ei pyri olemaan monimutkainen. Jopa merkin nimi on yksinkertainen. Merkkiper- 
hettä ei ole lanseerauksen jälkeen laajennettu kuin kerran, kun Amer lisäsi Lights Mentho
lin perheeseen. Merkin lempinimi on “Lama-Mallu“, jolla viitataan Marlboroon. Tämä 
lempinimi varmasti kuvastaa merkin korkeaa laatua suhteessa hintaan. Myös se, että ku
luttaja yhdistää merkin Marlboroon, varmasti osaltaan auttaa luomaan merkistä korkean 

laatumielikuvan.

BAT puolestaan on monimerkkitalo, joka johtaa merkkejään portfolion tavoin. BAT:n 
merkkiportfolio on huomattavasti monipuolisempi kuin Amerin. North State edustaa koti
maista merkkiä, jota voitaisiin luonnehtia myös lypsylehmäksi, koska merkkiin ei ole enää 
pitkään aikaan investoitu ja tulovirta merkin myynnistä on silti suuri. Barclay edustaa Eu
roopan merkkiä ja Lucky Strike, Kent ja Pall Mall kansainvälisiä merkkejä. (Haglund, 

haastattelu 1997)

Sallantauksen (haastattelu 1997) mukaan BAT:n tuotteet ovat tutkimusten mukaan koettu 
voimakkaan makuisiksi. Hänen mukaansa tavoitteena onkin ollut tuoda savukkeen maku 
paremmin esille, vaikkakin se tarkoittaa joidenkin kuluttajien karkottamista. BAT tuntuu 
uskovan kansainvälisten merkkien voimaan, osoituksena tästä on tuotesalkku, jossa yksi 
merkki viidestä on kotimainen. Pali Mali on tuoteperheenä hyvin paljon monimutkaisempi 
kuin L&M. Perhe sisältää kahdeksan savukevarianttia 18 savukkeen rasioissa, kolme 10 
savukkeen rasioissa ja neljä irtotupakkavarianttia. Pakkaus on monimutkaisempi, mutta 
silti tyylikäs. Kuten assosiaatiota käsiteltäessä todettiin, kuluttajat eivät osaa yhdistää Pali 
Mallin pakkaukseen selkeitä atribuutteja. Merkkiperhettä on myös laajennettu useasti. 

Merkki on näinollen hyvin erilainen kuin L&M.
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RJR:n tuotestrategiasta on mahdoton saada tolkkua. Yhtiön vahvin merkki on Colt, joka 
menettää jatkuvasti osuuttaan markkinoista. Tämän vuoden alussa sen markkinaosuus oli 
3,2. Sen sijaan tunnetumpi ja varmasti merkkipääoman suhteen arvokkaampi merkki on 
kansainvälinen Camel, jonka markkinaosuus on ainoastaan kaksi prosenttia laskettuna 
vuoden 1996 keskimääräisestä osuudesta (Ex Factory Sales). Näiden ns. vahvojen merkki
en rinnalla yhtiö markkinoi Montanaa, jonka todettiin plagioivan Pali Mallia pakkauksel
laan, sekä kansainvälistä Gold Coastia, jonka markkinaosuus oli vuoden alussa 0,6 pro
senttia. RJR toi molemmat merkit, Gold Coastin ja Montanan markkinoille lähes samaan 
aikaan, vuoden 1995 lopussa. Tätä ennen yhtiö lanseerasi nuorisomerkin nimeltä Yo, joka 
erottui räväkällä värityksellään markkinoiden muista merkeistä. Merkki hiipui kuitenkin 
nopeasti markkinoilta. Yhtiön tuotesalkku on näinollen hyvin hajanainen, eikä sisällä yh

tään vahvaa merkkiä Suomessa.

RJR:n savukkeiden laatu on myös muiden yhtiöiden tuotteita heikompi, johtuen pitkälti 
heidän raaka-aineiden ostostrategiastaan. Kun muut yhtiöt ostavat suuren osan vuotuisesta 
tupakastaan tietyiltä hyviksi todetuilta valmistajilta, RJR vaihtaa toimittajaa sen mukaan, 
miten hinnat vaihtelevat sille edullisesti. Tämä strategia ei aina mahdollista laadukkaan 
raaka-aineen saantia. Montanan Filter -versio on maultaan hieman ärsyttävä ja Lights - 
versio miedompi kuin Pali Mallin ja L&M:n Lightsit. (Sallantaus, haastattelu 
1997)Montanan pakkauksesta voidaan todeta, että se koettiin assosioivan rumuutta ja kui
vuutta, joskin siihen yhdistettiin korkea laatu. Saattaa olla, että merkki koetaan korkealaa

tuiseksi, koska sen pakkaus on yhdistettävissä Pali Malliin.

Yritysten tuotestrategiat siis eroavat toisistaan huomattavasti. Seuraavissa alaluvuissa tar
kastellaan, miten yritysten tuotepäätökset vaikuttavat merkkien merkkipääomien deter
minantteihin. Tutkielman viitekehyksessä esitettiin, että yrityksen tuotepäätökset vaikutta

vat lähinnä koettuun laatuun ja assosiaatioihin.

7.4.1.1 Tuotepäätökset ja koettu laatu
Koetun laadun osalta L&M omaa eniten merkkipääomaa. Koettu laatu saatiin, kun yhdis
tettiin kuluttajien tyytyväisyys merkkiin ja laatuongelmien puuttuminen. L&M:n korkea 
laatu on luonnollisesti suurin tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien laatumielikuvaan. Myös 
merkin menestys Suomen markkinoilla saattaa osaltaan vaikuttaa kuluttajien tyytyväisyy
teen. Sosiaalinen hyväksyntä L&M:n polttamiselle on luonnollisesti parempi, kun muutkin 
polttavat merkkiä. Tämän lisäksi on kuitenkin todettava, että lempinimi “Lama-Mallu“ 
varmasti vaikuttaa kuluttajien laatumielikuvaan. Marlboron on todettu olevan maailman
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arvokkain merkki. Maailman arvokkain merkki ei varmasti voi olla heikkolaatuinen, joten 
merkkien välisestä yhteydestä on oltava hyötyä. Lisäksi L&M muistuttaa maultaan ja 
poltto-ominaisuuksiltaan hyvin paljon Marlboroa (Competitor & Marketing Analysis, 
1996). Myös pakkaus viestii samoja arvoja kuin Marlboro; molemmat pakkaukset ovat yk
sinkertaisia ja selkeitä ja kieltämättä ovat yhdistettävissä toisiinsa. L&M:n pakkaukseenhan 
yhdistettiin atributti korkea laatu, joten pakkauksella ollaan onnistuttu viestimään laadusta.

Pali Mali sijoittui koetun laadun suhteen toiseksi merkkipääoman suuruudessa, häviten 
L&M:lle ainoastaan 0,5 prosenttiyksikköä. Merkin kuluttajat tuntuvat olevan tyytyväisiä 
merkkiin, eivätkä ole liiemmin kokeneet laatuongelmia. Tuotteen laatu on pyritty pitämään 
korkealaatuisena, jotta kuluttaja saisi mahdollisimman paljon vastinetta rahoilleen. Pakka
uksella ei kuitenkaan ole onnistuttu erottautumaan, eikä viestimään korkeasta laadusta. 
Haasteena on näinollen pakkauksen selkeyttäminen ja tuotteen laadun korkeatasoisena pi

täminen.

Myös Montana omaa paljon merkkipääomaa koetun laadun suhteen. Sen arvosana oli 0,5 
prosenttiyksikköä Pali Mallia heikompi. Fyysisen tuotteen osalta ei voi olla miettimättä, 
josko merkin polttajat kokevat laadun olevan hintaansa nähden kelpo. Vaikea on kuvitella, 
että halpahintaista savuketta ostava valittaisi laadusta niin herkästi. Lisäksi merkin pakka
uksen yhdistäminen Pali Malliin todennäköisesti parantaa merkin merkkipääomaa koetun 
laadun suhteen. Montanan otos on kuitenkin kokonaisuudessaan niin pieni, että mittavam

pia johtopäätöksiä on mahdoton tehdä.

7.4.1.2 Tuotepäätökset ja assosiaatiot
Assosiaatioiden suhteen L&M omaa eniten merkkipääomaa. Fyysiseen tuotteeseen yhdis
tettiin hyvä jälkimaku, rauhoittavuus, rikas maku ja aitous. Amer on näinollen onnistunut 
L&M:n laadulla luomaan positiivisia assosiaatioita. L&M:n pakkaukseen yhdistettiin atri- 

buutit edelläkävijä, trendikäs ja korkea laatu. Amer on onnistunut pakkauksellaan viesti
mään positiivisia arvoja. Mielenkiintoista on, että vaikka pakkaus on hyvin yksinkertainen 
ja jossain määrin perinteikäs, yhdistetään siihen silti edelläkävijä ja trendikkyys. Merkkiin 
yhdistettiin edellä mainittujen atribuuttien lisäksi keskimääräistä enemmän tuttuus ja kes
kimääräinen suomalainen. Kuten Young & Rubicamin menetelmässä todettiin, tuttuus on 
merkille hyvin arvokas asia. Jos merkki koetaan tutuksi, on ostopäätöksen syntyminen 
huomattavasti helpompaa. Atribuutti keskimääräinen suomalainen jätettiin assosiaatioita 
mitattaessa arvostelematta, koska ei pystytty arvioimaan onko se positiivinen vai negatiivi
nen atribuutti. Tässä yhteydessä sitä voidaan kuitenkin pitää positiivisena atribuuttina, kos
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ka jos tarkastellaan savukkeiden kuluttajaprofiilia, joka painottuu työväestöön, voidaan 
nähdä houkuttelevana ostokohteena merkki, joka on tuttu ja assosioituu keskimääräiseen 
suomalaiseen (GCS Finland). L&M:n identiteettiä tarkasteltaessa ei voi olla miettimättä, 
josko koko merkin menestys perustuu mielikuvaan jokamiehen merkistä, joka ei pyri ole
maan muuta kuin yksinkertainen laatutuote.

Pall Mali sisältää toiseksi eniten merkkipääomaa assosiaatioiden suhteen. Pisteitä verotti 
sen pakkauksen epäselvät assosiaatiot, joskin siihen yhdistettiin jollakin tapaa edelläkävijä, 
trendikkyys ja korkea laatu. Fyysiseen tuotteeseen liitettiin samat atribuutit kuin L&M:ssä, 
joten myös Pali Mali on laadullaan onnistunut luomaan positiivisia assosiaatioita. Lisäksi 
merkkiin yhdistettiin keskimääräistä enemmän rakennustyöläiset. Kun merkki pyrkii ta
voittelemaan nuorta kohdekuluttajaa ja assosioitumaan yöelämään; vaikkakaan sitä ei ku
luttajille voida kommunikoida, ei rakennustyöläisiin samaistuminen ole toivottavaa. Yö
elämään assosioituminen on kuitenkin nähtävä laajempana kokonaisuutena, kuten merkin 
saatavuutena ravintoloissa, pakkauksen ulkoasuna jne. (Nieminen, haastattelu 1997). Myös 
tästä näkökulmasta rakennustyöläisiin yhdistyminen ei kuitenkaan ole positiivinen tekijä.

Montana sai miinuspisteitä assosiaatioista. Fyysiseen tuotteeseen ei yhdistetty atribuutteja 
lainkaan, pakkaus koettiin rumaksi ja kuivaksi, joskin se viesti korkeasta laadusta. Lisäksi 
merkkiin yhdistettiin atribuutit ruma, mauton ja sikarityyppisyys. Assosiaatioiden näkö
kulmasta tarkasteltuna Montanan fyysinen tuote on näinollen heikompilaatuinen ja pakkaus 

epäonnistunut.

7.4.2 Yritysten hintapäätökset
Suomen markkinoilla hintapäätökset ovat hyvin kankeita. Valtio määrittää vero- 
päätöksillään hyvin pitkälle sen alimmaishinnan, jonka yhtiö voi merkistä saada. Yrityk
sillä on kuitenkin tietynlainen rooli eri hintasegmenttien hinnanmuodostumisessa.

Kallishintasegmentissä Amer päättää hinnat, hinnoittelemalla Marlboron tietyn hintaiseksi. 
Muut yhtiöt seuraavat Amerin esimerkkiä. Keskihintasegmentissä yritykset toimivat hyvin 
itsenäisesti hinnoittelun suhteen. Matalahintasegmentissä hinnoittelu on paljon käytetty 
kilpailukeino. (Haglund, haastattelu 1997). Kuten aikaisemmin mainittiin, RJR aloitti ma- 
talahintasegmentin hintakilpailun vuonna 1991 Downtown -merkillään. Amerin rooli ma- 
talahintasegmentin hinnoittelupäätöksissä on ollut stabiili. L&M:n hintaa pudotettiin 
Downtownin tasolle noin puolen vuoden jälkeen ja hinta on sen jälkeen ollut sama suhtees-
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sa muihin merkkeihin. Alan yleiset hinnankorotukset ovat luonnollisesti huomioitu myös 
Amerilla, mutta hintaa ei ole käytetty aseena kilpailussa.

BAT sen sijaan on käyttänyt hintaa useasti kilpailukeinona. Pali Mallin menestys perustui
kin hyvin pitkälle sen edulliseen hintaan kilpailijoihin nähden. Kun hinta nousi kilpailijoi
den tasolle, alkoi merkin markkinaosuuskin laskea. Lasku kuitenkin pysähtyi tietylle ta
solle, jossa markkinaosuus on sittemmin pysytellyt. Myös RJR käyttää hintaa kilpailuasee
na. Montanan lanseeraus ajoitettiin siten, että se sai hintaedun muista merkeistä muutamak
si kuukaudeksi, ennen kuin teollisuus nosti matalahintasegmentin tuotteiden hintaa. Myös 
Yo -merkin keskeisin etu oli muita pienempi pakkaus, joka mahdollisti edullisemman hin

nan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Amer ei käytä hintaa aseena kasvattaa L&M:n osuutta, 
BAT toimii hinnalla Pali Mallin hyväksi ja RJR pyrkii oikealla ajoituksella hyödyntämään 
hintaedun. Seuraavaksi tarkastellaan hinnoittelupäätösten vaikutusta merkkipääomaan. 
Tutkielman viitekehyksessä ehdotettiin, että hintapäätökset vaikuttavat koettuun laatuun ja 

assosiaatioihin.

7.4.2.1 Hintapäätökset ja koettu laatu
On ikivanha totuus, että kuluttaja kokee kalliimman merkin olevan laadukkaampi. Koska 
tarkasteltavat merkit ovat tutkimuksen tekohetkellä saman hintaisia, on syytä tarkastella 
sitä, miten merkkien hinnat ovat ajan myötä muuttuneet ja miten yhtiöt ovat hinnan kanssa 

operoineet.

L&M:n hinta on pidetty muuttumattomana, lukuunottamatta teollisuuden yleisiä hinnanko
rotuksia. Tämä varmasti on osaltaan vaikuttanut merkin koettuun laatuun. Tutkielman teo
reettisen osan ajatuksia soveltamalla voidaan väittää, että merkin hinnan pitäminen tasaise
na auttaa muodostamaan korkeaa laatumielikuvaa. L&M:n laadun todettiin olevan korkea
laatuinen ja olevan yhdistettävissä Marlboron laatuun. Koska kuluttaja yhdistää molemmat 
merkit korkeaan laatuun, on L&M:n laadun oltava suhteessa korkeampi, koska sen hinta on 
edullisempi. Kuluttaja saa rahoilleen suuren vastineen: Marlboron laatua L&M:n hinnalla. 
Amerin ei nykyisessä nousujohteisessa markkinakehityksessä kannata edes harkita hinnan 
laskemista, koska kuluttajat ostavat muutenkin enemmän ja enemmän merkkiä.

Pali Mallin menestys perustui pitkälti juuri hintaetuun, mikä pakottaa kysymään, onko 
merkillä suuri merkkipääoma. Koetun laadun suhteen sillä on tämän tutkimuksen mukaan
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lähes yhtä paljon merkkipääomaa kuin L&M:llä ja enemmän kuin Montanalla. Merkin 
hinta ei ole instrumentti, jota käyttämällä voidaan operoida vaarattomasti. Hinnan muutos 
vaikuttaa aina merkin merkkipääomaan (Ginman, haastattelu 1997). Suoraan sanoen on 
yllätys, että Pali Mallilla on niinkin paljon merkkipääomaa koetun laadun suhteen. Skytän 
(Haastattelu 1997) mukaan Suomen savukemarkkinoilla hintapäätöksiä leimaa kuitenkin 
hintasegmentteihin jakaantuminen. Koska on olemassa kolme hintasegmenttiä on selvää, 
että tietyt kuluttajat ostavat matalahintaisia merkkejä niiden hinnan vuoksi. Tämän joh
dosta ei enää ole merkitsevää, onko segmentin sisällä hintaeroja, lukuun ottamatta mainit
tua viittä prosenttia kuluttajista, jotka siirtyvät aina halvimpaan merkkiin.

Myös Montanan merkkipääoma koetun laadun suhteen on suuri. On kuitenkin todettava, 
että Montanan assosiaatioiden ollessa niinkin negatiiviset, voiko kukaan ostaa merkkiä 
muun syyn kuin hinnan takia tai sekoittamalla merkin Pali Malliin. Montana lanseerattiin 
markkinoille muita edullisemmalla hinnalla, mikä edesauttoi sen hyväksymistä matalahin- 
tasegmentissä. Kun hintaetu poistui, merkin osuus alkoi hiipumaan. Kyseessä on selkeä 
merkki siitä, että osa kuluttajista osti merkkiä ainoastaan hinnan takia. Ilmeisesti RJR on 
kuitenkin onnistunut rakentamaan Montanaan sen tasoisen laadun, että hintaansa nähden 

kuluttajat kokevat saavan vastinetta rahoilleen.

7.4.Z.2 Hintapäätökset ja assosiaatiot
L&M:n yhdistettävistä assosiaatioista edelläkävijä -atribuutti voi kuvata sitä, että merkki ei 
seuraa muita merkkejä hintakilpailussa. Pali Mallin usvainen asema voi olla merkki siitä, 
että merkki hakee markkina-asemaansa hintaa muuttamalla. Montana saatetaan kokea ru
maksi ja mauttomaksi, koska se tuli markkinoille matalammalla hinnalla.

Koska assosiaatioiden mittaaminen on suoritettu vain fyysisiä atribuutteja tarkastelemalla, 
ei tässä yhteydessä voida tehdä johtopäätöksiä varmuudella siitä, miten yhtiöiden hinnoit- 
telupäätökset vaikuttavat merkin assosiaatioihin. On kuitenkin selvää, että kalliimpi merkki 
saatetaan kokea hienostuneeksi ja halvempi taloudelliseksi. Tämä tutkimus keskittyy tar
kastelemaan saman tuoteluokan merkkejä, jotka kilpailevat samassa hintasegmentissä. Tä
män johdosta täytyy todeta, että tarkasteltaessa Suomen savukemarkkinoiden matalahin- 
tasegmenttiä, ei ole löydettävissä viitteitä siitä, että hintapäätöksillä olisi vaikutettu merk
kien assosiaatiot -determinantin muodostumiseen.
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7.4.3 Yritysten jakelupäätökset
Myös jakelupäätösten suhteen yritykset eroavat toisistaan. Jakelu on yrityksille tärkeä kil
pailukeino, koska kuluttajille suunnattu viestintä on kielletty. Ennen kuin tarkastellaan sitä, 
miten jakelupäätöksillä vaikutetaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen, on tarkasteltava miten 
yritykset ovat jakeluorganisaationsa rakentaneet.

Amerilla on oma vastaava kullekin kauppaketjulle. Tämä luonnollisesti mahdollistaa hyvän 
yhteistyön vähittäisportaan kanssa ja yksityiskohtaisen kampanjasuunnittelun. Muutenkin 
Amerin kenttäorganisaatio on suurempi kuin kilpailijoilla, mikä mahdollistaa paremman 
yhteydenpidon vähittäisportaan liikkeisiin ja ketjuihin. (Neuvonen, haastattelu 1997) Hen
kilöstö koetaan ammattitaitoiseksi ja asiantuntevaksi (GSM Study 1996). Tilanhallintapal- 
velut ovat Amerin vahvuuksia ja yritystä pidetäänkin Benchmarkina tällä alueella (Sarto- 
vuo, haastattelu 1997). Yritys ajaa kapean valikoiman strategiaa, jossa ajatuksena on, että 
kauppiaan kannattaa pitää vain suurimmat merkit valikoimissaan (Sartovuo, haastattelu 
1997). Syynä on luonnollisesti yrityksen oman salkun menestyksen varmistaminen.

BAT nähdään markkinoilla hyvin ammattitaitoisena ja luotettavana yrityksenä (GSM Study 
1996). Yrityksen rooli onkin usein konsultoida eri tilanhallinta-ja jakeluratkaisuissa. Stra
tegia tuntuu olevan pitkällä tähtäimellä kaikkein onnistunein, mitä puoltaa ketjujen part
nership -tyyliseen toimintaan siirtyminen. Vaikka BAT:n resurssit ovat kilpailijoita pie
nemmät, on tähänastinen menestys ollut hyvää. BAT:n organisaatio on rakennettu siten, 

että kanavapäälliköt toimivat oman toimensa ohella avainasiakas -vastaavina, mikä aiheut
taa sen, että verrattuna kilpailijoihin informaatio tulee В AT: lie hitaammin ja usein neuvot
teluvoimaa ei ole niin paljon kuin kilpailijoilla (Neuvonen, haastattelu 1997). Koska toi
minta tukkuliikkeitä kohtaan on niiden puolesta täysin standardoitu, on BAT:n suhteet tuk
kuihin lähes samalaiset kuin kilpailijoilla. Ketjutasolla yritys pyrkii asiantuntemuksensa ja 
hyvien suhteidensa avulla toteuttamaan markkinointiaan. On kuitenkin nähtävissä, että kil
pailijoiden toiminta siirtyy lähemmäs partership -tyylistä toimintaa, mikä heikentää BAT:n 
kilpailuetua. BAT on kuitenkin jo pitkään tehnyt töitä sen eteen, että kauppiaat huomaisi
vat yrityksen intressin olevan koko tupakkatuoteryhmän myynnin kasvattaminen. Tästä 
esimerkkinä useat testit, joiden avulla kauppiaille osoitetaan, miten oikeat tilaratkaisut 
maksimoivat kiertoa ja katetta (Neuvonen, haastattelu 1997). Strategia sopii yrityksen sal
kulle erittäin hyvin, koska merkkien markkinaosuudet eivät välttämättä takaa niille suurta 
hyllytilaa. BAT pyrkii myös luokittelemaan asiakkaitaan, jotta kullekin asiakkaalle pystyt
täisiin räätälöimään juuri oikeat tuotteet. Erityisesti ravintolamyynnissä yritys pyrkii merk-
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kivalikoimalla viestimään ravintolan imagosta (Haimakainen, haastattelu 1997). Luonnolli
sesti intressi on myös vahvistaa merkkien imagoa oikeilla jakeluratkaisuilla.

RJR:n organisaatiossa on myöskin nimetyt avainasiakaspäälliköt. Yrityksen heikko salkku 
kuitenkin pakottaa sen toimimaan markkinoilla suuren, palvelevan valikoiman puolesta 
(Mether, haastattelu 1997; Neuvonen, haastattelu 1997). Yritys tekee hyvin aggressiivisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi pyrkii myymään varastot täyteen ja saamaan merkeilleen ylisuu
ret facingit. Tämä on mahdollista hyvien asiakassuhteiden ansiosta, jotka juontuvat pitkälti 
vahvasta sikari- ja irtotupakkaosuudesta ja aktiivisesta asiakastilaisuuksien järjestämisestä. 
Yhtiön vahva asema sikareissa ja irtotupakoissa mahdollistaa suuret panostukset savuke
kauppaan, mikä mahdollistaa hengissä pysymisen myös savukesegmentissä. (Sartovuo, 
haastattelu 1997) RJR:n tilanhallintaorganisaatio on myös suurempi kuin В AT: 11a, mikä 
myös parantaa yrityksen kilpailutilannetta.

Seuraavaksi tarkastellaan näiden toimenpiteiden vaikutusta tutkittavien merkkien merkki- 
pääomaan. Tutkielman viitekehyksessä todettiin jakelupäätösten vaikuttavan koettuun laa

tuun, assosiaatioihin ja tunnettuuteen.

7.4.3.1 Jakelupäätökset ja koettu laatu
Jakelupisteiden valinnalla voidaan vaikuttaa koettuun laatuun. Jos merkkiä on saatavilla 
ainoastaan selektiivisissä myymälöissä, koetaan se laadukkaammaksi. Myös hyllytilan 
määrä ja sijainti vaikuttaa kuluttajan laatumielikuvaan, sekä tilapäiset ”ei-oo” -tilanteet. 
Savukkeissa jakelustrategiana on Suomen markkinoilla nähtävissä aukottoman jakelun ta
voittelu. Ainoastaan hotelli- ja ravintolakaupassa pyritään selektiiviseen jakeluun (Haima

kainen, haastattelu 1997).

L&M:n peitto on tarkasteluajankohtana (1995 - 96) ollut poikkeuksetta täydellinen (Liite 
7). Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut merkin koettuun laatuun. Merkkiä on aina saata
villa, missä tahansa kuluttaja liikkuu. Lisäksi hyllysijoittelussa L&M on pyritty saamaan 
Marlboron ja Belmontin välittömään läheisyyteen (Vihonsalmi, haastattelu 1997). Tähän 
on pyritty siksi, että Amerin merkit muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden ja myös sen 

takia, että side L&M:n ja Marlboron välillä vahvistuisi.

Pall Mali ei eroa jakelupeitoissa L&M:stä. Jakelupeitot ovat olleet tarkasteluajankohtana 
lähes täydelliset. On kuitenkin muistettava, että jakelupeitot on Nielsenin menetelmässä 
laskettu siten, että yksi myyty aski kyseistä merkkiä viikossa on peittänyt kyseisen myy
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mälän. Voidaan näinollen kysyä, onko merkkiperheet olleet yhtä täydellisiä, vai onko toi
sen merkin variantit olleet useammin saatavilla kuin toisen. Lisäksi voidaan kysyä, onko 
merkkiä ollut saatavilla joka kassalta ja myyntipisteessä vai ainoastaan tietyissä paikoissa. 
Hyllysijoittelussa pyrkimyksenä on ollut paitsi pitää merkkiperhe yhdessä, myös sijoittaa 
Pall Mali L&M:n välittömään läheisyyteen (Vihonsalmi, haastattelu 1997). Tämä saattaa 
olla vaikuttanut merkin koettuun laatuun luomalla linkin laadukkaaksi koetun L&M:n ja 

Pali Mallin välille.

Montana puolestaan on jakelupeittojen suhteen huomattavasti sirpaleisempi kuin muut tut
kittavat merkit. Vasta viime aikoina Montanan jakelu on noussut yli 90:n prosentin. Tämä 
on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että kuluttajat eivät ole kokeneet merkin laatua niin 
korkeaksi, koska merkkiä ei ole pidetty kauppojen valikoimissa.

Hyllysijoittelussa RJR on selkeästi pyrkinyt siihen, että Montana sijoitetaan Pali Mallin ja 
L&M:n välittömään läheisyyteen. Tämä siksi, että merkit johtavat matalahintasegmentin 

kasvua ja siksi, että Montana hyötyisi Pali Mallin yhdennäköisyydestä. Viime aikoina mer
kin hyllytilaa on monessa pisteessä alettu karsimaan, koska menekki on alkanut hiipumaan. 
(Vihonsalmi, haastattelu 1997)

Koetun laadun mittaamisessa merkit saivat kuitenkin lähes samanlaiset arvosanat, mikä 
viiltäisi siihen, että merkkien hyllytilat eivät olisi vaikuttaneet koetun laadun muodostumi

seen voimakkaasti. Jakelun ollessa aukotonta ja hyllytilan ollessa pitkälti markkinaosuuden 
mukainen, on vaikea kuvitella laatumielikuvien syntymistä jakelusta. On kuitenkin todetta
va, että merkin sijoittelu hyllyssä usealla facingillä ja keskeiselle paikalle on omiaan ker
tomaan merkin suosiosta. Tämä puolestaan voi osaltaan vaikuttaa myös laatumielikuvaan. 
Olennainen ajatus jakelupäätösten vaikutuksesta koettuun laatuun nähdään, kun tarkastel
laan asiaa kääntäen: Jos tiettyä merkkiä ei ole saatavilla monesta myyntipisteestä, alkaa 
merkin koettu laatu varmasti ajan myötä hiipumaan. Myös hyllytilan pieni ala varmasti 
vaikeuttaa merkin mieltämistä korkealaatuiseksi.

L&M:n ja Pali Mallin peittojen todettiin olevan samaa luokkaa ja Montanan peittojen sir- 
paloituneemmat. Vaikka tutkimustulokset antoivat merkeille samanlaiset koetun laadun 
arvosanat on epäiltävä, että Montanan otoksen pienuus selittäisi sen arvosanan yhdenmu
kaisuuden L&M:n ja Pali Mallin arvosanoihin. Pelkästään jakelupeitot ovat merkeillä niin 
erilaiset, että on vaikea kuvitella niiden koettujen laatujen olevan yhtä hyvät. Tämän joh
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dosta tehdään johtopäätös, että myös Suomen savukemarkkinoilla jakelupäätökset vaikut
tavat koettuun laatuun, vaikkei tästä tässä tutkimuksessa vahvaa todistetta löydetty.

7.4.3.2 Jakelupäätökset ja assosiaatiot
Merkit eroavat toisistaan jakelupäätöksissä vain hyllysi]oittelun suhteen. Sijoittelun mää
räytyessä pitkälti markkinaosuuden mukaan, on mahdoton vetää johtopäätöksiä siitä, miten 
jakelupäätöksillä voitaisiin Suomen savukemarkkinoilla vaikuttaa assosiaatioihin. Poikke
uksena on kuitenkin ravintola]akelu, jossa jakelun ollessa selektiivistä, voidaan merkkiva
likoimalla viestiä ravintolan imagosta. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös merkistä muo
dostettavaan imagoon. Oletettavaa on, että jossain määrin ravintolaan liitettävät assosiaati
ot saattavat siirtyä myös tiettyyn merkkiin. Jos merkin jakelu ravintoloissa hoidetaan vielä 
siten, että merkkiä myydään vain tietyn tyyppisissä ravintoloissa, on oletettavaa että jake
lupäätökset vaikuttavat silloin merkkiin liitettäviin assosiaatioihin. Koska tässä tutkimuk

sessa assosiaatioita mitattiin vain atribuuttitasolla, ei tämän kattavampia johtopäätöksiä 
voida tehdä. Tässä tutkimuksessa on näinollen tehtävä johtopäätös, että Suomen savuke
markkinoilla ei voida jakelupäätöksillä vaikuttaa assosiaatiot -determinantin muodostumi

seen.

7.4.3.3 Jakelupäätökset ja tunnettuus
Tunnettuuteen jakelupäätöksillä on sen sijaan suuri vaikutus. Kun mainonta on kielletty, 
ainoita keinoja näyttää merkkiä kuluttajille on omata mahdollisimman suuri hyllytila mah
dollisimman keskeiseltä paikalta. Luonnollisesti aukoton jakelu myös edesauttaa tunnet
tuuden lisääntymistä. On myös huomattava tietty oravanpyörä, joka kattavasta jakelusta 
syntyy. Kun merkki omaa suuren ja keskeisen hyllytilan, on oletettavaa, että myynti kas
vaa. Tämä puolestaan pakottaa kauppaa lisäämään merkin hyllytilaa, koska kaupan intres
seissä on “myydä“ hyllytilaa mahdollisimman tehokkaasti. On näinollen selkeäsi perustel
tavissa, miksi valmistajat pyrkivät saamaan mahdollisimman suuren hyllytilan merkilleen.

Kuten aikaisemmin todettiin, L&M:n jakelu on ollut aukotonta ja hyllytila suuri. L&M on 
pyritty saamaan mahdollisimman keskeiselle paikalle hyllyssä ja lisäksi usein pystyasen
toon koko hyllyn korkeudelta, jolloin kuluttaja huomaa merkin parhaiten. L&M on myös 
pyritty pitämään erossa Pali Mallista hyllysijoittelussa, millä Amer varmasti pyrkii viesti
mään merkkien eriarvoisesta asemasta. Amer on myös pyrkinyt korvaamaan Marlboron 
pienentyneen menekin myötä menettämää hyllytilaa L&M:llä. Tämän, ja kasvavan mark
kinaosuuden myötä L&M:n nykyinen hyllytila on todella massiivinen. Erityisesti niissä 
pisteissä, jossa Amer on konsultoinut tilanhallinnasta, on tilanne mainitunlainen. BAT:n
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tilanhallintaratkaisuissa L&M on sijoitettu mahdollisimman laidalle, pyrkimyksenä suun
nata kuluttajan katse muihin merkkeihin. (Vihonsalmi, haastattelu 1997)

Tässä yhteydessä on otettava esille myös L&M:n eri varianttien pakkausten yhdenmukai
suus. Kaikki variantit on yhdistettävissä toisiinsa. Tämä saattaa puolestaan aiheuttaa sen, 
että massiivinen hyllytila, jossa variantit ovat samantyyppiset, kiinnittää kuluttajan huomi
on paremmin kuin merkkiperhe, jossa variantit ovat keskenään erilaiset. Verrattaessa 
L&M:n merkkiperhettä Pali Mallin perheeseen, voidaan nähdä ero pakkausten välillä. 
Vaikka Pali Mallin pakkaukset ovat tietyssä mielessä samanlaiset, ovat ne kuitenkin väri
tykseltään niin erilaiset, että kuluttajan katse ei välttämättä kiinnity perheeseen samalla ta
voin kuin L&M:n kohdalla. Tämä johdosta on tehtävä johtopäätös, että Suomen savuke- 
markkinoilla myös tuotepäätöksillä voidaan vaikuttaa tunnettuus -determinantin muodos

tumiseen.

Myös Pall Mali on pyritty sijoittamaan mahdollisimman keskeiselle paikalle ja lähelle 
L&M:ää. Pyrkimyksenä on myös ollut värisuoran yhdessäpito, eli saada kaikki Pali Mali - 
variantit vierekkäin. Tämä onkin useimmiten onnistunut, lukuunottamatta niitä pisteitä, 
joissa merkkiperhe on sijoitettu pystyyn. (Vihonsalmi, haastattelu 1997) Pali Mallin hylly- 
tila on kuitenkin jäänyt pienemmäksi kuin L&M:n, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut 
merkkien tunnettuuden muodostumiseen. Lisäksi merkkien markkinaosuuksien erot ovat 

vaikuttaneet merkkien tunnettuuteen.

RJR on pyrkinyt sijoittamaan Montanan Pali Mallin ja L&M:n yhteyteen tupla -facingillä, 

jotta näkyvyys olisi mahdollisimman suuri. Nykyinen suuntaus kuitenkin on, että merkki 
menettää hyllytilaansa ja useassa tilanteessa hyllytilaa on myönnetty ainoastaan joillekin 
merkin varianteille. (Vihonsalmi, haastattelu 1997) Tämä näyttäisi olevan suuri syy merkin 

tunnettuuden pienuuteen.

7.4.4 Yritysten markkinointiviestintäpäätökset
Suomen savukemarkkinoilla markkinointiviestintä on kiellettyä. Tämän johdosta on tehtä
vä johtopäätös, että markkinointiviestintäpäätöksillä yritykset eivät ole voineet vaikuttaa 

merkkien merkkipääoman muodostumiseen.
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8 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten yritys voi markkinointitoimenpiteillään vaikut
taa merkkinsä merkkipääoman muodostumiseen. Tutkielman teoreettisessa osassa lähes
tyttiin tutkimusongelmaa tarkastelemalla alatavoitteita, joiden avulla tutkimusongelma 
otettiin haltuun. Teoreettisen osan perusteella muodostettiin prepositio, että yrityksen 
markkinointitoimenpiteet vaikuttavat kuluttajan mieltämisprosessiin merkin merkkipää- 
omasta. Tutkielman empiirisessä osassa pyrittiin todentamaan prepositio käytännössä. Em
piirisessä osassa tutkittiin kolmen suomen savukemarkkinoiden matalahintaisen merkin 
merkkipääoma Aakerin (1991) ehdottamalla tavalla. Tämän jälkeen analysoitiin teema
haastatteluin saatua dataa merkkien valmistajien markkinoinnillisista toimenpiteistä.

Merkkipääoman osalta saadut tulokset testattiin Young & Rubicamin menetelmällä ja tu
loksia verrattiin myös merkkien markkinaosuuksiin. Tehtyjen testien perusteella tulosten 
koettiin antavan luotettavan kuvan merkkien merkkipääomasta. Koetun laadun suhteen 
merkeillä ei ollut suuria eroja merkkipääomassa, kaikkien merkkien koettu laatu saavutti 
noin 58 prosenttia maksimipisteistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan väittää, että 
yritys voi vaikuttaa merkkinsä koettuun laatuun tuote-, hinta- ja jakelupäätöksillä. Tuotteen 
fyysinen laatu ja pakkaus ovat luonnollisesti tärkeimpiä laatumielikuvan muodostajia. Tä
män lisäksi tuotteen hinta markkinoilla ja erityisesti hinnan vaihtelevuus ovat omiaan vai
kuttamaan mielikuvaan. Myös myymäläpeitot, hyllytilan määrä ja sijainti vaikuttavat muo

dostuvaan laatumielikuvaan.

Assosiaatioiden suhteen merkeillä oli suuret erot merkkipääomassaan. L&M saavutti sel
keästi paremman arvosanan kuin muut tutkittavat merkit. Pall Mali sai toiseksi suurimmat 
pisteet ja Montanan pisteet jäivät negatiivisiksi. Teemahaastattelujen perusteella oli nähtä
vissä yhteys tuotepäätösten ja assosiaatioiden välillä. Erityisesti tuote- ja pakkausatribuutit 
muodostavat kuluttajille assosiaatioita merkistä. Jakelupäätösten osalta todettiin, että aino
astaan ravintolajakelulla voidaan vaikuttaa assosiaatioiden muodostumiseen.

Tunnettuuden suhteen merkkien merkkipääomassa on myös eroja. L&M sai yli 10 pro
senttiyksikköä suuremmat pisteet kuin Pall Mali, kun Montanan tunnettuus jäi vaatimatto
maan 3,5 prosenttiin. Tunnettuuteen vaikuttaminen on yrityksille pitkälti riippuvainen 
tuote- ja jakelupäätöksistä. Pakkauksen selkeys ja yhdistettävyys merkkiperheen muihin 
variantteihin vaikuttaa selkeästi merkin tunnettuuteen. Jos kuluttajan katse kiinnittyy 
merkkiperheeseen hyllyä silmäiltäessä, on tunnettuuden kasvu todennäköistä. Myös myy-
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mäläpeitot, sekä hyllytilan määrä ja sijainti vaikuttavat tunnettuuden muodostamiseen. On 
kuitenkin todettava, että paras keino tunnettuuden lisääntymiseen on markkinaosuuden 
kasvu, joka puolestaan parantaa merkin hyllytilaa ja näin tunnettuutta. Hyllytilan kasvu 
puolestaan lisää markkinaosuutta.

Koetun laadun, assosiaatioiden ja tunnettuuden myötä kuluttaja valitsee merkin. Merkille 
kehittyy kokeilujen myötä uskollinen asiakaskunta. Merkkiuskollisuuden mittauksessa Pali 
Mallia säännöllisesti polttavat kuluttajat osoittautuivat hieman enemmän uskollisiksi mer
killeen kuin L&M:n. Montanan kuluttajat eivät osoittautuneet kovin uskollisiksi omalle 
merkilleen. Koska merkkiuskollisuus syntyy muiden merkkipääoman determinanttien 
kautta, ei yrityksellä voida katsoa olevan suuria mahdollisuuksia vaikuttaa suoranaisesti 
siihen. Sen sijaan satsaamalla merkin koettuun laatuun, assosiaatioiden selkeyteen ja posi
tiivisuuteen, sekä merkin tunnettuuden kasvattamiseen, voidaan merkkiuskollisuuteenkin 
vaikuttaa välillisesti. Mainittujen determinanttien kasvattaminen kun suurentaa merkin to
dennäköisyyttä tulla valituksi. Koska merkkien merkkipääomat korreloivat vahvasti myös 
merkkien markkinaosuuksien kanssa, voidaan perustellusti väittää, että merkkipääomaan 
satsaaminen mahdollistaa myös markkinaosuuden kasvamisen. Tätä kautta merkkien arvo 
yritykselle myös kasvaa ja syntyy lisätuottoja. Vastauksena tutkimusongelmaan voidaan 
todeta, että yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa markkinointitoimenpiteillään tuotemerkin 
merkkipääoman eri determinantteihin, näin lisätä merkkinsä markkinaosuutta ja arvoa. 
Varsinaiset vaikutussuhteet markkinointitoimenpiteiden ja merkkipääoman välillä otetaan 

käsittelyyn seuraavassa luvussa.

Kappaleessa 1.1 todettiin aikaisemman keskustelun merkkipääomasta ja merkin arvosta 
jakautuvan kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka pyrkii selkiinnyttämään käsitteiden 
merkitystä, toinen pyrkii kehittämään ja jalostamaan eri mittausmenetelmiä ja kolmas pyr
kii suhteuttamaan aiheen käytännön toimiin. Tämän tutkimuksen kontribuutio tieteelliseen 
keskusteluun painottuu kolmanteen tutkimusluokkaan. Tutkimuksessa on osoitettu markki
noinnin johdon ja merkkipääoman välinen yhteys selkeästi, joskin yhteys tuntuu käytännön 
maailmassa olevan huomattavasti moniulotteisempi kuin mitä tutkimuksessa onnistuttiin 
osoittamaan. Tämän lisäksi on todettava, että käsitteet merkkipääoma ja merkin arvo ovat 
aikaisemmassa keskustelussa olleet hyvin sekavia ja käsitteiden välinen ero on jäänyt hy
vin horjuvaksi. Englanninkielessä termi “Brand Equity“ on tarkoittanut molempia näkö
kulmia useassa keskustelussa. Tässä tutkimuksessa lähestyttiin käsitteitä hyvin yksioikoi
sesti, toinen on kuluttajan näkökulma ja toinen yrityksen. Myös toiseen tutkimusluokkaan, 
joka pyrkii siis jalostamaan eri mittausmenetelmiä, voidaan tämän tutkimuksen katsoa tuo
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neen kontribuutiota. Tutkielman empiirisessä osassa laadittiin hyvin yksinkertaiset mene
telmät Aakerin ja Young & Rubicamin merkkipääomamittareiden käytölle, jollaisia ei ai

kaisemmin ole julkisesti esitetty.

Luonnollisesti tutkielman suurin kontribuutio syntyy British American Tobacco Nordicille, 
joka toivottavasti pyrkii jatkossa tämän ja muiden tutkimusten turvin ymmärtämään syväl
lisemmin merkkiensä merkkipääoman. Luvussa 10 luodaan yritykselle toimenpidesuosi
tukset sekä markkinoinnin johdon, että tutkimustoiminnan kannalta. Sitä ennen luodaan 
kuitenkin katsaus siihen, miten tutkielman viitekehysmalli Suomen savukemarkkinoiden 
matalahintasegmenttiä tarkasteltaessa toimii.
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9 TUTKIELMAN VIITEKEHYSMALLIN TOIMIVUUS

Tutkielman empiirisen osan perusteella on viitekehyksen perusidea nähtävissä onnistu
neeksi. Yritykset ovat Suomen savukemarkkinoilla eri markkinointitoimenpiteillään vai
kuttaneet merkkipääoman determinanttien muodostumiseen. Tutkielman teoreettisen osan 
perusteella muodostetut vaikutussuhteet markkinointimixin ja merkkipääoman välillä ovat 
kuitenkin empiirisen tutkimuksen myötä nähtävissä vääristyneiltä. Kuten teoreettisessa 
osassa todettiin, on mahdoton varmuudella sanoa, mikä markkinointitoimenpide vaikuttaa 
mihinkin merkkipääoman determinanttiin suoraan ja mikä välillisesti. Varmuudella voi

daan sanoa, että pitkällä tähtäimellä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Taulukossa 11 on esitetty 
tutkielman empiirisen tutkimuksen perusteella osoitetut vaikutussuhteet markkinointimixin 
ja merkkipääoman välillä.

Taulukko 11: Markkinointimixin vaikutus merkkien merkkipääomaan
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muihin merkkeihin

Myymäläpeitot 
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Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin, että tuotepäätökset vaikuttavat koet
tuun laatuun ja assosiaatioihin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta tämän pitä
vän paikkansa. Tuotepäätösten todettiin kuitenkin vaikuttavan myös merkin tunnettuuteen 
Suomen savukemarkkinoilla. Hintapäätösten esitettiin viitekehyksessä vaikuttavan myös 
koettuun laatuun ja assosiaatioihin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt perusteita sille, 
että hinnalla vaikutettaisiin assosiaatioihin. Jakelun esitettiin vaikuttavan koettuun laatuun,
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assosiaatioihin ja tunnettuuteen, mikä piti tässä tutkimuksessa paikkansa muuten, mutta 
jakelun vaikutuksesta assosiaatioihin ei löytynyt viitteitä. Ainoastaan ravintoloiden suhteen 
yhteys löydettiin. Markkinointiviestinnän vaikutus merkin merkkipääomaan jätettiin täysin 
tarkastelematta, koska Suomen savukemarkkinoilla kaikki kuluttajille suunnattu viestintä 
on kielletty.

Koska tutkielman empiirinen osa toteutettiin tarkastelemalla Suomen savukemarkkinoiden 
matalahintasegmentissä kilpailevia merkkejä, on viitekehysmallia muutettava saatujen tu
losten mukaisesti. On myös rajattava viitekehys pätemään ainoastaan Suomen savuke
markkinoilla. Suurin syy tähän on Suomen savukemarkkinoiden jakaantuminen selkeästi 
hintasegmentteihin ja markkinointiviestinnän puuttuminen. Teoreettisessa osassa asetettu 
propositio merkin merkkipääoman vaikutuksesta merkin markkinaosuuteen voidaan to
dentaa, sillä tulokset merkkipääoman mittaamisessa korreloivat merkkien markkinaosuuk
sien kanssa. Näin ollen voidaan perustellusti väittää, että merkin merkkipääoma vaikuttaa 
merkin markkinaosuuteen.

Perusidealtaan ajatus merkkipääoman suhteuttamisesta markkinoinnin johtamiseen tuntuu 
selkeästi taloudelliselta ja loogiselta ajatukselta. Kuten teoreettisessa osassa todettiin, yri
tyksiä on ryhdytty useassa tapauksessa johtamaan merkkivetoisesti ja merkeistä on tullut 
kiinnostuksen kohde muillekin kuin tuotepäälliköille. Tuotemerkkeihin liitettävä merkki- 
pääoma on kuitenkin koostumukseltaan hyvin abstrakti ja vaikeasti kosketeltava tekijä. 
Tämän johdosta sen tarkka yhdistäminen markkinointitoimenpiteisiin on hyvin vaikea teh
tävä. Yhteyssuhteiden etsiminen saattaa välillä tuntua hyvin teennäiseltä ja turhauttavalta. 
On selvää, että yrityksen tulisi pitää huoli siitä, että kaikki merkkiin kohdistuvat markki
nointitoimenpiteet suunnitellaan siten, että merkin merkkipääoma tulee huomioiduksi. 

Yrityksen tulisi pitää kiinni erityisesti niistä assosiaatioista, jotka selkeästi muodostavat 
merkille persoonallisuuden. Markkinointitoimenpiteiden ei tulisi sotia näitä arvoja vastaan.

Suomen savukemarkkinoita tutkittaessa muutama teoreettinen propositio osoittautui ehkä 
hieman naivistiseksi. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että suurin osa merkkipää
oman determinanteista oli selkeästi muodostunut yrityksen tiettyjen toimenpiteiden seura

uksena. On siis nähtävissä mahdollisuus siihen, että yritys voi suunnitella etukäteen toime- 
piteensä vaikutuksen merkin merkkipääomaan. Tämä lienee kuitenkin käytännössä lähes 
mahdoton ajatus, koska käytännön maailmassa tilanne ei ole stabiili “Ceteris Paribus“ - 
tyyppinen, vaan kilpailijat, markkinat ja kuluttajat pitävät toiminnallaan huolen siitä, että 
yllätyksiä syntyy jatkuvasti. Lienee myös toiveajattelua, että näin systemaattisesti voitai



108

siin merkkejä johtaa. Kun kuluttaja näkee merkissä tietyn tekijän, jonka takia kokee merkin 
rohkeaksi, avuliaaksi, ihailtavaksi ja trendikkääksi ja haluaa tämän takia käyttää merkkiä 
on kyseessä hyvin subjektiivinen näkemys. Tämä näkemys on lisäksi todennäköisesti muo
dostunut hyvin pitkän ajan kuluessa ja merkin taustalla oleva yritys on varmasti tehnyt 
useita “hukkainvestointeja“ matkan varrella. Lienee siis mahdotonta muodostaa haluttu 
merkkipääoma nopeasti ja taloudellisesti. Pikemminkin tuntuu olevan todennäköisempää, 
että merkin merkkipääoman muodostuminen on monen tekijän summa. Kuitenkin merkki- 
pääoman tunnistamalla nähdään ne tekijät, joita viestimällä tuote-, hinta-, jakelu- ja vies- 
tintäpäätöksin voidaan merkin asemaan vaikuttaa suotuisasti.

Jotta Merkkinointimixistä olisi yritykselle käytännön tasolla hyötyä tehokkaana ja vaivat
tomana työkaluna, on korjatusta versiosta jätetty pois suoranaiset vaikutussuhteet eri toi
menpiteiden ja merkkipääoman determinanttien välillä. Tutkielman empiirisessä osassa 
todennettiin vaikutus markkinointimixin ja merkkipääoman välillä. Yksinkertaistetusti voi
daan todeta, että yritys voi toimenpiteillään vaikuttaa merkkipääoman determinantteihin. 
Vaikutussuhteet ovat hyvin monenaiset. Yritys ”lähettää” toimenpiteensä puolueettomalle 
vertailualueelle, josta kuluttaja havainnoi subjektiivisesti toimenpiteen merkityksen. Ku
luttaja muodostaa näin mielikuvan siitä, mikä on merkin merkkipääoma kunkin deter

minantin suhteen.

Seuraavalla sivulla on esitetty tutkielman korjattu viitekehysmalli.
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Kuvio 25: Tutkielman korjattu viitekehysmalli, Merkkinointimix
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Koetun laadun, assosiaatioiden ja tunnettuuden perusteella kuluttaja valitsee merkin ja ko
kemusten ollessa hyvät ostaa merkkiä uudelleen. Syntyy merkkiuskollinen asiakas. Kun 
yritys tutkii merkkinsä imagoa säännöllisin väliajoin, voidaan nähdä kunkin determinantin 
sen hetkinen tila kuluttajan subjektiivisesti mieltämänä. Tämän perusteella voidaan mark
kinointitoimenpiteet suunnitella niin, että tiedetään alue, johon täytyy pyrkiä vaikuttamaan. 
Kun yritys johtaa merkkiään siten, että jokaisella toimenpiteellä pyritään vahvistamaan 
merkin merkkipääomaa, merkin markkinaosuus kasvaa. Tämä puolestaan luo yritykselle 
enemmän tuotto-odotuksia, jolloin syntyy merkille konkreettinen arvo.



по
10 TOIMENPIDESUOSITUKSET

Tässä luvussa annettavat toimenpidesuositukset on tehty tämän tutkielman perusteella. 
Kuten aikaisemmin on todettu, yksi tavoite tutkielman empiirisessä osassa oli saada muo
dostettua kappaleet 10.1 ja 10.2, joissa tarkastellaan British American Tobacco Nordicin 

keinoja vaikuttaa Pali Mallin merkkipääomaan, sekä tutkimusvalikoiman kattavuutta 
merkkipääoman tutkimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa ei ole voitu käyttää täsmälleen 
oikeanlaista dataa eri determinanttien mittaamisessa, joka saattaa heijastua tehtävistä joh
topäätöksistä ja näin myös toimenpidesuosituksista. Asioita tarkastellaan myöskin muo
dostetun viitekehysmallin, Merkkinointimixin näkökulmasta, jonka on todettu olevan hie
man irrallaan todellisuudesta, koska käytännössä ei ole olemassa tilannetta, jossa kaikki 

muut asiat pysyvät vakiona. Tehtäviin toimenpidesuosituksiin tulee kuitenkin suhtautua 
suuntaa antavasti, onhan tilanne kuitenkin todellinen ja kaikki käytetty data tehtyihin tut
kimuksiin perustuvaa.

10.1 Toimenpidesuositukset markkinoinnin johtamisen näkökulmasta
Tämän tutkimuksen perusteella Pali Mallin markkinoinnissa tulisi kiinnittää huomiota use
ampaan seikkaan. Tuotepäätöksien suhteen tulisi pitää huoli siitä, että tuotteen fyysinen 
laatu on tasaista ja mieluummin korkealaatuisempaa kuin tällä hetkellä. Tämä auttaisi mer
kin koetun laadun kasvattamisen, sekä merkin arvostuksen nousun. Myös merkin tuttuus 
nousisi, jolloin merkin vahvuus olisi kilpailukykyisempi. Lisäksi pakkauksella tulisi pyrkiä 
saavuttamaan selkeä asema. Pakkaukseen tulisi yhdistää positiivisia assosiaatioita. Pakka
usta tulisi myös muuttaa siten, että perheen jokainen variantti olisi selkeästi yhdistettävissä 
toisiinsa. Tämä auttaisi tunnettuuden kasvussa ja mahdollistaisi suuremman hyllytilan 
saannin. Myös merkkiperheen laajuutta tulisi tarkastella hyvin kriittisesti. Voisiko esimer
kiksi heikoimpien varianttien poistoa harkita. Pitkällä tähtäimellä tämä auttaisi selkeyttä
mään kuluttajan kuvaa merkkiperheestä. Missään nimessä ei lisävarianttien lanseerausta 
kannata harkita. Organisaatiotasoista johtopäätöksiä tuotepäätösten suhteen ei ole tehtävis

sä.

On muistettava, että differoitu etu perustuu matalahintasegmentissä korkeampaan koettuun 
arvoon. L&M:llä todettiin olevan korkea koettu arvo; Marlboron laatua L&M:n hintaan. 
Mikä on Pali Mallin koettu arvo? Tällä hetkellä merkillä ei ole selkeää asemaa, sen hinta 
vaihtelee jatkuvasti ja pakkausta on juuri muutettu. Pali Mallin tulisi löytää selkeä asema, 
jossa sen koettu arvo tulisi esiin. Mikä on se lisäarvo, jonka Pall Mali kuluttajalle tarjoaa?
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Teoreettisessa osassa todettiin kaikkiin muutoksiin suhtauduttavan erityisellä varovaisuu
della, jotta merkkipääomaa ei vahingoiteta. Miten on Pali Mallin kohdalla?

Hintapäätösten suhteen BAT:n tulisi olla hieman varovaisempi. Jatkuvat hinnanmuutokset 
hämärtävät kuluttajan kuvaa merkistä ja heikentävät näin merkin merkkipääomaa. Toinen 
seikka sinänsä on se, onko merkki erihintainen kuin muut matalahintasegmentin merkit. 
Tutkitussa tilanteessa hinnat olivat kaikilla merkeillä samat, minkä takia tämän asian suh
teen ei voida tehdä johtopäätöksiä. Koettu arvo saattaisi olla Pali Mallin kohdalla edulli
sempi hinta. Optimistisesti on kuitenkin todettava, että Pali Mallilla on oltava jokin asema, 
jonka se omistaa. Tämän aseman tulisi olla koetun arvon lähde, ei edullisemman hinnan. 
Tarkasteltaessa Kotlerin (1994) viitekehyksen avulla merkkien asemaa hinnan suhteen, 
näyttäisi siltä, että L&M sijoittuu huippuarvoiseksi ja Pali Mali Hyväarvoiseksi. Montana 
tuntuu olevan taloudellinen (Kuvio 14).

Jakelupäätösten suhteen on hyvin vaikea tehdä sellaisia johtopäätöksiä, jotka toisivat toi- 
meksiantajayritykselle jotakin uutta. Tämän tutkimuksen perusteella merkille tulee pyrkiä 
saamaan mahdollisimman suuri hyllytila, mahdollisimman keskeiseltä paikalta, ja mie
luummin markkinajohtajan välittömästä läheisyydestä. Myös myymäläpeittojen tulisi olla 
mahdollisimman hyvät, toisin sanoen Pali Mallia tulisi olla saatavilla mahdollisimman 
monesta vähittäispisteestä. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, että Pali Mallin ra- 
vintolajakelua tehostettaisiin. Jos merkin strategiana on assosioitua yöelämään ja ravinto- 
laimagoon, on pidettävä huoli siitä, että merkkiä on myös saatavilla ravintoloista. Tärkeää 
on myös huomioida, että ravintolat, joista merkkiä saa ovat imagoltaan sellaisia, että ne 

sopivat Pali Mallin imagoon ja vahvistavat sitä.

Aakerin menetelmällä saaduista tuloksista voidaan todeta, että tärkein tekijä Pali Mallin 
menestykselle olisi assosiaatioiden selkeyttäminen ja pyrkimys luoda Pali Mallista merkki, 
jolla on selkeä asema. Merkin tunnettuutta tulisi myös pyrkiä parantamaan. Myös Young & 
Rubicamin menetelmällä saaduista tuloksista nähdään, että erottuvuuden ja laadun paran
tamisella voidaan merkin elinvoimaa ja vahvuutta nostaa. Näiden toimenpiteiden avulla 
merkin markkinaosuus ja merkkipääoma tulisi saada nousemaan.
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10.2 Toimenpidesuositukset tutkimustoiminnan näkökulmasta
Tutkielman empiirisen osan yhtenä tavoitteena oli myös selvittää, miten BAT:n nykyinen 
tutkimusvalikoima toimii merkkipääoman näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksessa on
nistuttiin muodostamaan arvot kullekin merkkipääoman determinantille, kahdella eri me
netelmällä. Tämä mahdollisti tutkimuksen tekemisen ja jatkoanalyysin suorittamisen. Tätä 
seikkaa peilaten tutkimusvalikoiman voidaan todeta olevan kattava.

Tarkasteltaessa kuitenkin tutkielman teoreettisessa osassa muodostettuja näkökulmia 
merkkipääoman kunkin determinantin mittaamiseksi, on yrityksen tutkimusvalikoimassa 
huomattavissa puutteita. Ongelmana tuntuu olevan, että tutkimuksilla ei päästä tarpeeksi 
syvälle kuluttajan asenteisiin ja mielipiteisiin. Tämän voidaan katsoa olevan välttämätöntä 
merkkien johtamisen karmalta. Onhan merkit ja niihin liittyvät mielikuvat jo sinällään hy
vin abstrakteja asioita. Oleellista on myös selvittää, minkälaiset asiat kuluttajalle on osto- 
päätöstilanteessa tärkeitä. Tämä mahdollistaa tärkeiden atribuuttien vahvistamisen ja näin 
taloudellisemman ja tehokkaamman toimintatavan.

Taulukossa 12, seuraavalla sivulla on esitetty kunkin käytetyn menetelmän determinanttien 
laskennassa käytetyt tutkimukset ja menetelmät, joilla merkeille on saatu arvosanat. Taulu
kon oikeanpuoleinen sarake on normatiivinen, joka kertoo miten tämän tutkimuksen pe
rusteella asioita tulisi tutkia.

Taulukossa mainittujen tekijöiden lisäksi tulisi keskittyä kuluttajan monivalintamallin aja

tuksiin. Onko tällä hetkellä edes tiedossa, mitkä ovat tärkeimmät kriteerit savukkeiden os
tossa. Kriteerit saattavat myös vaihdella esimerkiksi segmenttikohtaisesti. Kriteerit saatta
vat myös jakautua alakriteereihin. Jollekin kuluttajalle saattaa pakkaus olla tärkein kriteeri 
ostamiselle. Saattaa kuitenkin olla niin, että itse asiassa keltainen pakkaus on se, mikä ku
luttajaa kiehtoo. Tärkeyspainojen lisäksi olisi hyödyllistä pyrkiä mittaamaan eri merkkien 
välillä kuvaavuusarvojen eroja Adecuacy-importance -mallilla. Myös tuloarvojen muo
dostaminen keskeisten atribuuttien suhteen saattaisi asettaa merkit täysin uuteen valoon.
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Taulukko 12: Tutkimuksessa käytetty aineistoja toimenpidesuositukset
KÄYTETTY MENETELMÄ: KÄYTETYT TUTKIMUKSET: TARVITTAVAT TUTKIMUKSET:

Aakerin menetelmä

Koettu laatu GCS 1995- 1996 Verrattuna kilpaileviin merkkeihin, tämä merk

-Säännölliset tupakoijat

-Vakituinen merkki

ki on:

-korkeampilaatuinen/samanlaatuinen/ heikom

-Onko ollut laatuongelmia man laatuinen.

-Tyytyväisyys merkkiin -paras/yksi parhaista/ yksi huonoimmis-

(Erittäin tyytyväiset painotettu luvulla kaksi, ta/huonoin

lähes tyytyväiset huomioitu sellaisenaan.) -tasalaatuinen / vaihtelevan laatuinen

-Painotettu keskiarvo + ne kuluttajat, joilla ei -johtava/yksi johtavista / ei yksi johtavista

ole ollut laatuongelmia. -kasvattamassa suosiotaan / menettämässä

-Saadun luvun osuus vakituisena merkkinä suosiotaan

polttavista. -innovatiivinen, ensimmäisenä kehittämässä

ominaisuuksiaan.

Kysymykset tulisi kysyä eri atribuuteista

erikseen, esim. fyysisen laadun osalta, pak

kauksen osalta jne.

Assosiaatiot Brand Image Mapping in Finland -96 -Tämä merkki tarjoaa hyvän vastineen rahoille

-Positiivisista atribuuteista 10 pistettä

-Negatiivisista atribuuteista 10 miinuspistettä

-On enemmän syitä valita tämä merkki kuin

jokin muu merkki

-Lähinnä olevista positiivisista atribuuteista 5 -Tällä merkillä on tietty persoonallisuus

pistettä, negatiivisista 5 miinuspistettä

-Jos ei selkeää kuvaa, ei pisteitä

-Tämä merkki on kiinnostava

-Pystyn kuvittelemaan henkilötyypin, joka

-Lasketaan yhteispisteet käyttäisi merkkiä

-Skaalataan vastaamaan pistemäärää 0-100. -Tämä merkki on erilainen/ samanlainen kuin

muut merkit

-Mitkä on tärkeimmät kriteerit valita tämä

merkki?

-Mitä tästä merkistä tulee mieleen?

-Mitä tämän merkin tulisi tarjota, jotta se olisi

kiinnostavampi?

-Kuluttajan arvio, miten tietty atribuutti kuvaa

merkkiä ja miten tärkeä tämä atribuutti on

kuluttajalle ostopäätöksessä (kysytään useasta

atribuutista)

Tunnettuus GCS 1995-1996 -Tiedän mitä tämä merkki edustaa

-Autettu tunnettuus ja spontaani tunnettuus

-Painotettu ka siten, että spontaania tunnet

-Minulla on mielipide tästä merkistä

tuutta on painotettu luvulla kolme.

-Saadun luvun suhteellinen osuus kaikista

vastanneista.
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KÄYTETTY MENETELMÄ: KÄYTETYT TUTKIMUKSET: TARVITTAVAT TUTKIMUKSET:

Merkkiuskollisuus GCS 1995 - 1996

-Kantaluvuksi merkin vakituiset kuluttajat 

Out of Stock -action:

-ostaa toista merkkiä 

-ostavat merkkiä muualta 

-vähennetään kantaluvusta ne kuluttajat, 

jotka ostavat toista merkkiä 

-lisätään saatuun lukuun ne kuluttajat, jotka 

ostavat merkkiä muualta, painotettuna lu

vulla kolme

-näin saadun luvun suhteellinen osuus kan

taluvusta.

-viimeksi kun ostin merkkiä, olin tyytyväinen / 

tyytymätön / ilahtunut / pettynyt 

-seuraavassa ostotilanteessa ostan kyseistä 

merkkiä

-ostamistani merkeistä tämä merkki on ainoa / 

yksi kahdesta / yksi kolmesta / yksi useam

masta kuin kolmesta

-olen suositellut / suositelen merkkiä muillekin

Young & Rubicamin menetelmä

Erottuvuus kts. Aakerin menetelmä, kohta assosiaatiot -On enemmän syitä valita tämä merkki kuin

jokin muu merkki

-Tämä merkki on erilainen/ samanlainen kuin 

muut merkit

-Mitkä on tärkeimmät kriteerit valita tämä 

merkki?

-Tämä merkki on kiinnostava

Oleellisuus Oletettu olevan kuluttajalle oleellinen tuote- -Miten oleellinen ostos kuluttajalle kyseisen 

luokka merkin ostaminen on? (tietoa ei saatavilla)

Arvostus

Tuttuus

-Merkin markkinaosuus 

-Tyytyväisyys merkkiin 

(Tyytyväisistä painotettu keskiarvo siten, 

että erittäin tyytyväiset painotettu luvulla 

kaksi, lähes tyytyväiset huomioitu sellaise

naan.)

-Markkinosuuden ja tyytyväisyyden summa.

GCS 1995 - 1996 

-spontaani tunnettuus 

-laatuongelmat merkin käytössä 

-suhteelliset osuudet kaikista haastatelluista. 

-Summa kuluttajista, jotka muistivat merkin 

spontaanisti ja niistä, joilla ei ole ollut laa

tuongelmia merkin käytössä

-Mittari merkin suosiosta markkinoilla, ei pelk

kä markkinaosuus vaan sellainen luku, joka 

kertoisi myös asenteista, ei pelkästään käyt

täytymisestä (tietoa ei saatavilla)

-Katso myös Aakerin menetelmä, kohta koettu 

laatu.

-Mittari, joka kertoo merkin olevan luotettavan. 

Kuluttajan tulisi voida kokea merkki tutuksi ja 

luotettavaksi niin, että ostotilanteeseen ei tar

vitsisi liittyä suurempaa harkintaa (tietoa ei 

saatavilla).

Oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa muodostetut ehdotukset on muodostettu tämän tut
kielman teoreettisen osan perusteella ja perustuvat pitkälti Aakerin (1996a) ajatuksiin.
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Näin viimeiseenkin alatavoitteeseen tuli vastattua. Kuten edellä olevasta taulukosta 12 
nähtiin, yrityksen tutkimusvalikoimassa on kehittämisen varaa. Samoin toimenpide- 
ehdotuksia onnistuttiin muodostamaan kustakin osa-alueesta.

Oleellinen asia on muistaa, että markkinointitoimenpiteitä tulisi ohjata juuri tutkimustoi
minta. Kuluttajan näkemystä Pali Mallin merkkipääomasta ja imagosta tulisi mitata sään
nöllisin väliajoin, jotta nähtäisiin kehitys jota merkki seuraa. Tutkittujen tulosten perus
teella tulisi sen jälkeen miettiä toimenpiteet, joihin ryhdytään. Jos näin tehdään, on selvää 
että yritystä johdetaan merkkivetoisesti.
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b. Haastattelut

Alervo, Petri; Markkinatutkimuspäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy.

Helsinki 11.4., 25.4, 21.5.

Ginman, Tom; Toimitusjohtaja, Young & Rubicam finland Oy. Helsinki 2.5.

Haglund, Markku; Markkinointijohtaja, British American Tobacco Nordic Oy. Helsinki 21.5.

Haimakainen, Kari; Kanavapäällikkö (Horeca), British American Tobacco Nordic Oy.

Helsinki 23.4.

Huomo, Keijo; Markkinatutkija, British American Tobacco Nordic Oy.

Helsinki 11.4., 25.4., 21.5.

Mether, Jari; Myyntijohtaja, British American Tobacco Nordic Oy. Helsinki 9.5.

Neuvonen, Teemu; Kanavapäällikkö (Grocery), British American Tobacco Nordic Oy.

Helsinki 15.4.

Nieminen, Tanja; Tuotepäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy. Helsinki 21.5., 17.6.

Sallantaus, Tuomo; Tuotekehityspäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy. Helsinki 21.5.

Sartovuo, Sakari; Kanavapäällikkö (Convenience), British American Tobacco Nordic Oy. 

Helsinki 18.4.

Skyttä, Jari; Tuoteryhmäpäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy. Helsinki 4.6.



c. Tutkimusaineisto

Brand Image Mapping in Finland. Kesäkuussa 1996 Gallup -Markkinatutkimuksen toteuttama 

kvantitatiivinen Ad-Hoc -tutkimus.

Competitor & Marketing Analysis (1996). -A Review of L&M success factors. British American 

Tobacco :n pääkonttorin toteuttama Desk research.

CSM Study (1996). (Consumer Satisfaction Measurement). Suomen Gallupin toteuttama

kvantitatiivinen Ad-Hoc -tutkimus, jossa henkilökohtaisesti haastateltiin 353 BAT:n asia

kasta. Perustuu Amerikkalaisen CSM -menetelmän käyttöön.

GCS (General Consumer Survey). Joka arkipäivä tehtävä jatkuva tutkimus, joka sisältää 1000

tupakoitsijaa neljännesvuosittain, eli 4000 tupakoitsijaa vuodessa. Toteutetaan puhelin

haastatteluna. Raportoidaan neljännesvuosittain.

Nielsen Retail Audit. A.C.Nielsenin toteuttama jatkuva tutkimus. Raportoidaan kahden

kuukauden jaksoissa. Perustuu kioskeista ja huoltoasemista muodostetun otoksen 

manuaaliseen inventointiin.

Nielsen Scantrack. A.C.Nielsenin toteuttama jatkuva tutkimus. Raportoidaan viikottain. Perustuu 

PT-kaupan scanner -dataan.



LIITE 1

Komponentti

MERKIN PERUSARVOT
Sisältö Maks.

pisteet
Esim.
yritys

JOHTAJUUS markkinaosuus, tunnettuus, positiointi, kilpailuprofiili 25 21
VAKAUS pitkäikäisyys, johdonmukaisuus, tasalaatuisuus, 

merkki-identiteetti ja sen riskit
15 9

MARKKINAT koko, vakaus, votatiilisuus, dynamiikka , 10 7

KANSAINVÄLISYYS maantieteellinen asema, kv. asemointi, kv. markkinaosuus 
merkin kv. ambitio

25 18

TRENDI pitkän aikavälin tavoite suhteessa nykyisiin 
saavutuksiin, suunnitelmat ja niiden realistisuus

10 7

TUKI mainospanokset, promootiot, johdonmukaisuus ja 
tehokkuus

10 5

SUOJAUS laillinen suojaus, jota ilman merkkiä ei arvioida 5 5

MERKIN VAHVUUS Yhteispisteet 100 72

» pääomakerroin 16,5 x
Inteftxindm menctclmi ERn mukjun merkin tulos tai kassavirta 5,6 ■
Esimerkki on todellinen, vaikka nimeten pääoma-arvo 92,4

Meriin arvo määräytyy meriin Itsensä voi
masta Ja kyvystä generoida kassavirtaa. Mer
kin voimaa mitataan interbrandln menetel
mässä seitsemällä eri komponentilta. Maksi
missaan näistä kertyy 100 pistettä. Tämän 
indeksin avulla määritettään merkille pää- 
omakerrotn. Kun iältä kerrotaan merkkikoh
tainen tulos, saadaan merkin arvo.

Pääoma kertoimen Interbrand määrittelee 
t-käynän avulla. Kuviosta huomataan esimer
kiksi, että kansallinen kakkosmerkld saa mel
ko vaatimattomat pisteet. Kansallisen ykkösen 
kertoimeksi voi tulla Jonkin verran yli kymme
nen. Todella vahva merkki tarvitsee myOs kan
sainvälisen ulottuvuuden.

MERKIN ASEMA JA PÄÄOMA-ARVO

/

Lähde: Nevalainen 1995, 9



LIITE 2

ГНE MOST VALUABLE
VALUE

BRAND (MIL.)
Marlboro $44,614
Coca-Cola 43,427
McDonald's 18,920
IBM 18,491
Disney 15,358
Kodak 13,267
Kellogg's 11,409
Budweiser 11,026
Nescafé 10,527
Intel 10,499
Gillette 10,292
Motorola 9,624
GE 9,304
Pepsi 8,895
Sony 8,800
Hewlett-Packard 8,111
Frito-Lay 7,786
Levi’s 7,376
Nike 7,267
Campbell’s 6,464

Lähde: Badenhausen 1996, 53



LIITE За

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Alervo, Petri; Tutkimuspäällikkö, British American tobacco Nordic Oy

Huomo, Keijo; Markkinatutkija, British American tobacco Nordic Oy

TEEMA: Tarkastellaan Aakerin ja Young & Rubicamin tapoja selvittää merkin merkkipääoma.

• Mitä tutkimuksia yrityksellä on valikoimissaan, joita voisi kunkin 

determinantin mittaamisessa hyödyntää?

• Miten nämä tutkimustulokset tulisi ajaa ulos, jotta niistä välittyisi 

tarvittava informaatio?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO



LIITE 3b

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Skyttä, Jari; tuoteryhmäpäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy

TEEMA: Suomen savukemarkkinoiden erityispiirteet

• Koska kuluttajille suunnattu viestintä on kielletty, onko yrityksillä 

mitään mahdollisuuksia lähestyä kuluttajaa?

• Onko yrityksillä mahdollisuus verovapaan kaupan avulla harjoittaa 

markkinointiviestintää matalahintasegmentin merkeissä?

• Entä ulkomailla tapahtuvan markkinoinnin avulla?

• Mitä vaikutuksia hintasegmentteihin jakautumisella on Suomalaiseen 

kuluttajaan?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO



LIITE Зс

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Sallantaus, Tuomo; tuotekehityspäällikkö, British American Tobacco

Nordic Oy

TEEMA: Savukkeiden fyysinen tuote

• Miten tutkittavien merkkien fyysinen tuote eroaa toisistaan?

• Miten Suomen savukemarkkinoiden yritykset eroavat toisistaan 

tuotepäätöksissä, kun tarkastellaan fyysistä tuotetta?

Petteri Laurikainen HAAST ATTELURUNKO



LIITE 3d

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Nieminen, Tanja; tuotepäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy

TEEMA: Suomen savukemarkkinoiden matalahintasegmentin kilpailutilanne

• Miten tutkittavat merkit eroavat toisistaan?

• Miten merkkien markkinointi eroaa toisistaan?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO



LIITE Зе

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Haimakainen, Kari; kanavapäällikkö, British American Tobacco

Nordic Oy

Mether, Jari; Myyntijohtaja, British American Tobacco Nordic Oy 

Neuvonen, Teemu; kanavapäällikkö, British American Tobacco 

Nordic Oy

Sartovuo, Sakari; kanavapäällikkö, British American Tobacco Nordic Oy

TEEMA: Suomen savukemarkkinoilla toimivien yritysten jakelupäätökset

• Miten yritysten jakelupäätökset eroavat haastateltavan johtamassa 

kanavassa?

• Organisaatiotasolla?

• Tuotetasolla?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO

Miten havaitut erot näkyvät tutkittavien merkkien käytännön 

markkinoinnissa?



LIITE 3f

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Haglund, Markku; markkinointijohtaja, British American Tobacco Nordic

Oy

TEEMA: Suomen savukemarkkinoilla toimivien yritysten markkinointipäätökset

• Miten yhtiöiden tuotepäätökset eroavat toisistaan?

• Organisaatiotasolla?

• Tuotetasolla?

• Miten yhtiöiden hintapäätökset eroavat toisistaan?

• Organisaatiotasolla?

• Tuotetasolla?



LIITE 3g

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Ginman, Tom; toimitusjohtaja, Young & Rubicam Finland Oy

TEEMA: Tarkastellaan Young & Rubicamin tapaa selvittää merkin merkkipääoma.

• Mistä merkin erottuvuus, oleellisuus, arvostus ja tuttuus muodostuvat?

• Onko mahdollista tarkastella kysymyksiä, joita kuluttajalle esitetään, 

kun menetelmää käytetään?

• Millaisia tuloksia menetelmällä on saavutettu?

• Miten haastateltava näkee merkkipääoman käsitteen ymmärtämisen 

auttavan yritystä sen markkinointiponnisteluissa?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO



LIITE 3h

Pro Gradu -työtä varten

Haastateltavat: Vihonsalmi, Janne; myynnin kehitysassistentti (tilanhallinta),

British American Tobacco Nordic Oy

TEEMA: Tilanhallintakysymykset ja hyi ly sijoittelu

• Miten tutkittavien merkkien hyllysij oittelut poikkeavat toisistaan?

• Mitkä ovat yritysten tavoitteet tilanhallinnan suhteen tutkittavien 

merkkien osalta?

• Miten nämä tavoitteet käytännössä toteutuvat?

• Miten yritykset eroavat tilanhallinnan organisoinnin suhteen?

Petteri Laurikainen HAASTATTELURUNKO
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LIITE 7

TUTKITTAVIEN MERKKIEN JAKELUPEITOT

PT-Kaupat Perustuu Nielsenin Scanner -dataan

L&M Pali Mall Montana
03 December 1995 100 99 9
10 December 1995 100 99 35
24 December 1995 100 99 46
31 December 1995 100 99 47
08 December 1996 100 100 55
15 December 1996 100 100 93
22 December 1996 100 99 89
29 December 1996 100 99 91

Kioskit Perustuu manuaaliseen inventointiin

L&M Pall Mall Montana
October-November 1995 100 100 3
December-January 1996 100 100 29
October-November 1996 100 100 92

Huoltoasemat Perustuu manuaaliseen inventointiin

L&M Pall Mall Montana
October-November 1995 100 99 5
December-January 1996 100 100 66
October-November 1996 100 100 93


