
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 

Markkinoinnin koulutusohjelma

$й1*7лл~.

IDENTITEETTI KIOSKIKETJUN 
MYYMÄLÄMIELIKUVAN PERUSTANA

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto
Liiketaloustiede: markkinoinnin 
pro gradu -tutkielma 
Ritva Santara 
Kevätlukukausi 1999

|АД^ЮС'М^________________________________ laitoksen

laitosneuvoston kokouksessa 1^/9 19 3^ hyväksytty 

arvosanalla CU H A^p-oUAcOvC

tJ УЛСО HoHc t \CTT \y-MA TU*-U-A)o^O



HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Markkinoinnin pro gradu -tutkielma 
Ritva S an tara

TIIVISTELMÄ

9.5.1999

IDENTITEETTI KIOSKIKETJUN MYYMÄLÄMIELIKUVAN PERUSTANA 

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän työn tavoitteena on tutkia, mitä myymälämielikuvalla tarkoitetaan ja 
kuinka siihen voidaan vaikuttaa myymäläketjun ja myymälän identiteetin 
avulla. Kiijallisuuden avulla pyritään muodostamaan malli, jossa pyritään 
esittämään se, miten kuluttajille muodostuvaan myymälämielikuvaan voidaan 
vaikuttaa. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on puolestaan selvittää, voiko 
kioskiketju käytännössä kehittää kioskin myymälämielikuvaa viitekehyksessä 
kuvatun mallin mukaisesti. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää, kuinka 
tärkeänä myymälämielikuvan rakentaminen ja siihen vaikuttaminen koetaan 
kioskiketjussa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineisto koostuu kotimaisesta ja 
ulkomaisesta kirjallisuudesta sekä yhdestä haastattelusta. Empiirisen osan 
aineisto muodostuu haastatteluista, R-kioskia koskevasta materiaalista ja 
Kaupan markkinointi -kurssin harjoitustöistä.

Aineiston käsittely

Empiirisen aineiston analysoinnin tavoitteena oli löytää yhdenmukaisia 
piirteitä tutkimuksen kohteena olevasta aineistosta. Lisäksi pyrittiin 
arvioimaan teoreettisen viitekehyksen esittämän mallin toimivuutta. Tämän 
vuoksi haastattelut nauhoitettiin ja nauhat purettiin tarkasti teemoittain. 
Haastatteluista tehdyssä analyysissä pyrittiin löytämän yhtäläisyyksiä ja eroja 
eri haastateltavien näkemyksien välillä teemoittain. Lopuksi empiirisen 
analyysin tulokset kytkettiin työn teoreettiseen viitekehykseen.

Tulokset
Tutkielman teoreettinen viitekehys sai tukea empiirisestä tutkimuksesta, 
koska R-kioskiketjussa toimitaan aika pitkälle teoreettisen viitekehyksen 
mallin mukaisesti. Kuitenkin malli voi tuoda myymälämielikuvan rakentami
seen enemmän järjestelmällisyyttä ja tarvittavia käsitteitä. Tämä työn kes
keisin anti liikkeenjohdolle löytyy siitä, että pyrittäessä kilpailukykyiseen 
myymälämielikuvaan, on tiedostettava ja tunnettava omat vahvuustekijät, 
joiden mukaan toimintaa voidaan kehittää ja rakentaa. Lisäksi tähän toimin
taa voidaan liittää tietynlainen järjestelmällisyys. Identiteetin määrittele
misessä on kuitenkin syytä muistaa, että identiteettiä ei määritellä vain mää
rittelemisen vuoksi, vaan sen avulla on aidosti pyrittävä saamaan toimintaan 
j ohdonmukaisuutta jajärj estelmällisyyttä.

Avainsanat
Identifiointi, identiteetti, myymälämielikuva
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1. JOHDANTO

Jokaisen myymäläketjun ja myymälän pyrkimyksenä on mahdollisimman 

menestyksekäs ja tuottava toiminta. Myymäläketjun menestys perustuu ketjun 

myymälöiden toimivuuteen. Myymälän toimintaan ja menestymiseen onkin lii

tetty useita eri tekijöitä. Mainitut tekijät ovat ns. vähittäiskaupan mixin (retail- 

mix) osia, joita ovat mm. sijainti, sortimentti, palvelut, hinnoittelu, mainonta. 

Erityisesti sijainnin tärkeyttä menestystekijänä vähittäiskaupassa on haluttu 

korostaa. Tämä onkin ilmaistu seuraavasti: ”Three important factors determine a 

retailer s success: location, location and location.” Sijainti on kieltämättä tärkeä 

tekijä, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa vaikuttaja menestymisessä. Sitä paitsi 

usein myymälän johto ei voi täysin vapaasti valita sijaintiaan, vaan siihen vaikut

tavat monet seikat kuten vapaat liiketilat, kuluttajat, kaupunkisuunnittelijat jne. 

(Uusitalo 1998, 31) Koska ei voida nimetä vain yhtä tai muutamaa menestyste

kijää, jotka takaisivat myymälän tai myymäläketjun menestyksen, johdon tulisi 

kiinnittää huomiota myymälän useisiin tekijöihin sekä erityisesti myymälään 

kokonaisuutena; sen vahvuuksiin ja heikkouksiin, ja ennen kaikkea siihen, luoko 
se oikeanlaista myymälämielikuvaa.

Ihmisen käyttäytymistä ei ohjaa pelkkä tieto ja tietämys asioista, vaan mielikuvat 

vaikuttavat siihen vahvasti. Ostokäyttäytyminen ei ole tästä poikkeus. (Ghosh 

1990, 172-174) Ajan myötä kuluttajille muodostuu mielikuvia myymäläketjuista 

ja niiden myymälöistä, tuotteista ja tuotemerkeistä, joita he kohtaavat ympäristös

sään. Näillä mielikuvilla on vahva vaikutus kuluttajan ostopaikan valintaan ja 

ostokäyttäytymiseen, koska hänen päätöksensä ovat seurausta havainnoista ole

massa olevista vaihtoehdoista. Myymälämielikuva vaikuttaa siis kuluttajan pää

tökseen, missä ja milloin hän ostoksensa tekee (Mazursky & Jacoby 1986, 145). 

Siksi on tärkeää tietää, mikä myymälämielikuva on, kuinka se muodostuu, miten 
sitä voidaan kehittää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Kuluttajien ohella myymälämielikuva on tärkeä tekijä myös myymäläketjun ja 

myymälän johdolle, koska siitä riippuu asiakkaiden määrä. Johto saattaa ajatella,
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että on riittävää, kun myymälästä löytyvät oikeat tuotteet, oikeaan hintaan halutun 

kokoisena ja värisenä. Mutta tärkeää ja ratkaisevaa myymälän menestymisen kan

nalta on kuitenkin se, mitä asiakas ajattelee hinnasta, laadusta ja palvelusta. 

(Mason, Mayer & Ezell 1988, 143) Johdon ei ole tärkeää tuntea ainoastaan asiak
kaiden myymä!ämielikuva, vaan myös johdon oma mielikuva myymälästä on 

merkittävä tekijä, koska se määrää strategista käyttäytymistä. Johto tekee päätök
sen siitä, milloin, missä ja kuinka myymälät toimivat ja pyrkii asemoimaan myy

mälänsä siten, että niillä on turvattu ja kestävä markkina-asema, joka sopii myös 

yrityksen päämääriin ja strategioihin. (Oppewal & Timmermans 1997, 41-42) On 

kuitenkin havaittu, että myymälän johdon, henkilökunnan ja asiakkaiden havain

not myymälästä poikkeavat useasti toisistaan, jopa johdon eri jäsenillä on erilaisia 

mielikuvia myymälästä. Birtwistle ym. (1999, 11) ovat havainneet, että myymälän 
henkilökunta ei suhtaudu myymäläänsä yhtä kriittisesti kuin asiakkaat. Henkilö

kunnalla on usein positiivisempi myymälämielikuva verrattuna asiakkaiden mieli

kuvaan. Johdon ja asiakkaiden välisiä mielikuvia on puolestaan vertaillut Pathak, 

minkä pohjalta hän on tehnyt seuraavia johtopäätöksiä: (McGoldrick 1990, 123)

1. Myymälän johto jatkuvasti yliarvioi myymälää kaikissa imagon dimensioissa.

2. Johto on liian myyntiorientoitunutta, eikä markkinoinnin aineettomia tekijöitä 
arvosteta riittävästi.

3. Korkeamman statuksen omaavan myymälän johto olettaa, että asiakkaiden 

mielikuva myymälästä on parempi kuin alhaisemman statuksen omaavalla 
myymälällä.

Myymälämielikuvaa on tärkeää tutkia ja tarkkailla myös siitä syystä, että myy

mälällä saattaa olla hyvinkin toisenlainen imago kuin se oikeasti ansaitsee, koska 

asiakkaat eivät välttämättä havainnoi myymälämielikuvaa siten kuin on ajateltu 

(Birtwistle, Clarke & Freathy 1999, 2). Myös erilaiset tilanne- ja ympäristötekijät 

vaikuttavat havaintoihin. Oxenfeldt on tunnistanut tilanteita, jolloin imago voi olla 

parempi tai huonompi kuin mitä myymälä oikeasti ansaitsisi: aikaisempien olo

suhteiden vaikutus nykyiseen imagoon, kilpailijoiden imagon rakentamisen vai

kutukset omaan imagoon, vaikutusvaltaisten henkilöiden lausunnot myymälästä ja
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myymälän tarjoamien nykyisten hyötyjen tunnistamattomuus. (McGoldrick 1990, 
123)

Kun vähittäiskaupan markkinoijat etsivät kasvavassa määrin tieteellistä ja luotet

tavaa pohjaa tehdessään asemointipäätöksiä, on olennaista ymmärtää imago kä

sitteenä ja sen komponentit. (McGoldrick 1990, 123-124) Lisäksi on tärkeää 

ymmärtää, mikä on myymälän identiteetti ja miten se liittyy myymälämielikuva 
keskusteluun.

1.1 Tavoitteet ja rajaukset

Tämän työn tavoitteena on tutkia, mitä myymä!ämielikuvalla tarkoitetaan ja 

kuinka siihen voidaan vaikuttaa myymäläketjun ja myymälän identiteetin avulla. 

Kirjallisuuden avulla pyritään muodostamaan malli, jossa pyritään esittämään se, 

miten kuluttajille muodostuvaan myymä!ämrelikuvaan voidaan vaikuttaa. Teo

reettinen viitekehys kootaan useiden tieteellisten keskustelujen pohjalta, joita 
ovat: myymälämielikuva-, yrityksen identiteetti-, merkkituote-, kauppaketju- sekä 

differointi-keskustelu. Tässä työssä keskitytään myymälän identiteettiin ja ima

goon sekä niiden väliseen suhteeseen. Tämä tarkastelu tapahtuu tarkemmin myy

mäläketjun merkkituotejohtamrsessa. Keskeisenä rajauksena tässä työssä on, että 

myymälän identiteettiä ja imagoa keskitytään tarkastelemaan kioskiketjussa. 

Tutkimuskohteena se on mielenkiintoinen, koska kioskeilla on erilainen ja erityi

nen asema päivittäistavarakaupan kilpailukentässä. Ne poikkeavat myös myymä- 
lätyyppinä muista päivittäistavarakaupan myymälöistä.

Pääongelmana tässä työssä on: miten kioskiketju luo identiteettinsä avulla kilpai
lukykyistä myymälämielikuvaa?

Pääongelmaan liittyen voidaan erottaa seuraavia ongelmia:

• Millainen on kioski ja sen liiketoiminta?

• Mikä on myymälämielikuva ja myymälän identiteetti?

• Mikä on myymälamielikuvan rooli kuluttajan ostopaikan valintaprosessissa?



9

Tutkimusongelma on mielenkiintoinen, koska myymälämielikuvaa on tutkittu 

paljon ja se on todettu tärkeäksi tekijäksi myymälän menestymiselle. Tutkimuk

sissa on kuitenkin paljolti keskitytty myymälän ominaisuuksiin, eikä niinkään 

siihen, kuinka myymälämielikuvaan voitaisiin vaikuttaa järjestelmällisesti. Siten 

myöskään myymälän identiteettiä ei ole tarkemmin yhdistetty tähän keskusteluun. 

Tästä työstä hyötyy myymä!äketjun johto, koska työn tarkoituksena on näyttää, 

kuinka kioskiketjun myymälälle voidaan saavuttaa sen identiteetin avulla kilpai
lukykyinen myymä! ämielikuva.

1.2 Työn rakenne

Työ muodostuu neljästä eri osasta. Luvussa 2 perehdytään aluksi siihen, millainen 

on kioski ja sen liiketoiminta. Siinä tutustutaan ensiksi kioskin erilaiseen asemaan 

päivittäistavarakaupan kilpailukentässä verrattuna perinteisiin päivittäistavara- 

myymälöihin. Tämän jälkeen luvussa 2 pyritään määrittelemään kioski sekä ku

vaamaan kioskitoiminnan ominaispiirteitä. Luvun 2 avulla pyritään näin ollen 

vastaamaan ensimmäiseen alaongelmaan eli millainen on kioski ja sen liike
toiminta.

Tämän jälkeen luvussa 3 selvitetään tämän työn kannalta olennaiset käsitteet 

imago ja identiteetti sekä niiden välinen suhde. Lisäksi luvussa 3 esitetään myy- 

mälämrelikuvan määritelmä. Tässä luvussa vastataan toisen alaongelman 
alkuosaan eli mikä on myymälämielikuva.

Teoreettisen viitekehyksen mallia lähdetään rakentamaan luvussa 4 kuluttajan 

puolelta tutustumalla aluksi ostopaikan valintaprosessiin, kuluttajan valintakritee

reihin sekä myymälämielikuvan rooliin tässä keskustelussa. Seuraavaksi pereh

dytään myymälämielikuvan tekijöihin sekä niiden tärkeyteen kuluttajalle. Tämän 

jälkeen on mahdollista määritellä myymälän identiteetti. Sen määrittelemisen jäl

keen esitetään, kuinka identiteettiä tulisi kehittää, johtaa ja kuinka se tulisi välittää 

kohderyhmille. Luvun 4 lopuksi perehdytään myymäläketjun merkkituotejohta-
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miseen. Näin ollen luku 4 liittyy sekä toiseen alaongelmaan eli mikä on myymä

län identiteetti että kolmanteen alaongelmaan eli mikä on myymä!ämielikuvan 
rooli kuluttajan ostopaikan valintaprosessissa.

Tutkielman empiirisessä osassa pyritään selvittämään, kuinka muodostettu malli 

voi toimia käytännössä kioskiketjussa ja sen merkkituotejohtamisessa. Lisäksi 

pyritään selvittämään, mitä identiteetillä ja myymälämielikuvalla ymmärretään 

kioskiketjussa ja kuinka niiden väliseen suhteeseen kiinnitetään huomiota käy
tännössä.
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2. KIOSKI JAKELUKANAVANA

Kioski sijoittuu yhdyskunnassa hieman eri tavoin kuin perinteiset päivittäistava

ramyymälät (pt-myymälät). Kioskin toiminnan kannalta on elintärkeää, että se 

sijaitsee siellä, missä kuluttajat liikkuvat, siis riittävien ihmisvirtojen äärellä. 

Kioskissa usein poiketaan, kun taas kauppaan lähdetään varta vasten. Kioskit ja 

päivittäistavarakauppa (pt-kauppa) ovat toimintansa suhteen jakelupalveluilla 

selkeästi eri toimialoja. Kioski keskittyy tyydyttämään ensi sijassa elämisen 

keveitä tarpeita, eikä perustarpeiden lähipalveluissa ole tapahtumassa merkittävää 

parannusta kaupan puolelta, joten kioski puolustaa paikkaansa siellä. (Saarinen 

1996, 37) 1990-luvulla kioskit ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan

päivittäistavarakaupassa viime vuosiin asti, joten ön kiinnostavaa tarkastella, mikä 

on saanut kuluttajan valitsemaan kioskin yhä useammin. Seuraavassa on lyhyt 

katsaus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen sekä tarkemmin siihen, mikä 
kioski on.

2.1 Päivittäistavarakaupan kilpailutilanne

1990-luvulla päivittäistavarakaupalle on ollut ominaista toiminnan tehostaminen 

ja siten toimipakkojen radikaali väheneminen. Myymälöiden yksikkökoot ovat 

kasvaneet ja niiden sortimentit ovat monipuolistuneet. Kuitenkin päivi ttäistavara- 

myymäläverkoston kokonaispinta-ala on pysynyt lähes ennallaan. Kaupat ovat 

lisänneet ketjuuntumistaan siten, että ketjujen osuus päivittäistavaramyynnistä on 

tällä hetkellä noin 90%. Ketjut on rakennettu yleensä yhden tai korkeintaan kah

den myymälätyypin myymälöistä. (Kotisalo & Kiuru 1997) Tämä on mahdollis

tanut kaikille myymälätyypeille pienmyymälöistä hypermarketteihin oman ase

mansa. Ketjuohjausta on alettu toteuttaa myös kioskeissa, missä ketjuttamista 

harjoittaa pääasiallisesti Rautakirja. Päivittäistavarakaupan kilpailukenttä ja kil

pailutilanne vuonna 1996 esitetään seuraavassa kuviossa 1.
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Kuvio 1: Päivittäistavarakaupan kilpailutilanne 1996

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

T avarantoimittaj ien 

neuvotteluvoima

Uusien kilpailijoiden uhka

Kuluttajien ostokäyttäytyminen

Toimialan kilpailu 

4814 myymälää 

54 mrd mk pt-myynti

Korvaavien jakelumuotojen uhka

Kuluttajat

Ulkomaiset ketjut

Kotimaiset 

tavarantoimittaj at

Substituutit:

MYYMÄLÖITÄ PT-MYYNTI
Maatilojen suoramyynti

Kioskit 2330 kpl 2,552 mrd mk

Huoltamot 1295 kpl 1,972 mrd mk

Elektroninen kaupankäynti

Suurkeittiökauppa 24 mrd mk

Lähde: Home 1995 sovellettuna

2.1.1 Muutokset päivittäistavarakaupassa 1990-luvulla

1990-luvulla vallitsevan trendinä on ollut pienten yksiköiden väheneminen ja 

suurten yksiköiden markkinaosuuden voimakas kasvu. Tarkemmin jaoteltuna 

markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet hypermarketit (myyntipinta-ala yli 2500 m2) 

ja isot supermarketit (myyntipinta-ala yli 1000 m2). Pienten supermarkettien 

(myyntipinta-ala 400-999 m2) ja isojen valintamyymälöiden (myyntipinta-ala
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200-399 m2) myynti on vähentynyt vain hiukan 1990-luvun aikana, kun taas pie

net valintamyymälät (myyntipinta-ala 80-199 m2) ja pienmyymälät (myyntipinta- 

ala alle 80 m2) ovat menettäneet osuuttaan jatkuvasti suuremmille yksiköille. 

Kuitenkin kioskit ja huoltamomyymälät ovat menestyneet yllättävästi 1990- 

luvulla päivittäistavarakaupassa kapeasta lajitelmastaan, matalista valikoimistaan 

ja korkeista hinnoista huolimatta. Ne ovat kasvattaneet markkinaosuutensa päi

vittäistavarakaupassa noin kahdesta prosentista noin yhdeksään prosenttiin. 

Vuonna 1997 Suomen päivittäistavaramyynti oli 58 miljardia markkaa, josta 

yksinomaan kioskien markkinaosuus oli 4,4% (2 552 miljoonaa markkaa). (Home 

1996; Nielsen Newsletter 1/1998) Eri myymälätyyppien markkinaosuudet vuonna 
1997 on jaoteltu kuvioon 2.

Kuvio 2: Päivittäistavaroiden markkinaosuudet markkoina myymälätyypeittäin 
1997

Kioskit ja
convenience störet 

Valintamyymälät 6 %
22%

Tavaratalot ja 
automarketit 

7%

Huoltoasemat
3%

Hypermarketit
17%

Supermarketit isot 
21%

Supermarketit
pienet
22%

Lähde: Nielsen myymälärekisteri 1998

Seuraavalle sivulle sijoitetussa kuviossa 3 on sovellettu myymälätyyppikartta, 

jossa eri myymälätyypit on sijoitettu valikoima-palvelu/hinta-akseleille. Kioskit 

sijoittuvat huoltamomyymälöiden kanssa myymälätyyppikartassa oikeaan ala

kulmaan eli korkeimman hinnan ja rajoitetuimman valikoiman alueelle. Ne ovat 

asemoituneet tyydyttämään kuluttajien tarpeita paikallisesti kilpailuaseinaan 

läheisyys, ostotapahtuman helppous, joustavat aukioloajat ja asiakaspalvelu.
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Kuvio 3: Sovellettu myymälätyyppikartta

Täysi valikoima

Hypermarket

Iso super

market
Pieni super

market

Vähän palvelua
◄—

Matala hinta
Laatikko-

myymälä

Halpa

halli

Keskusta-

tavaratalo

Kauppa

keskus

Valinta-

myymälä

Netti-

kauppa

Lähimyymälä

Palvelu- 

myymälä

Rajoitettu valikoima

Lähde: Home 1995 sovellettuna

Runsaasti palvelua
--------►

Korkea hinta

Erikois

myymälä
Kioskit ja 

huoltamot

2.2 Kioskiasetuksen kehitys ja kioskin määritelmä

Kioski asetus määrää kioskeissa myytäväksi sallituista tavaroista. Vuoden 1969 

kioskiasetuksen mukaan kioskimyyntiä saa harjoittaa erillisestä, yksinomaan 

kioskikauppaa varten varustetusta myyntitilasta myyntiaukon kautta sen ulko

puolella olevalle henkilölle. Kuitenkin vuoden 1969 kioski asetus jätti ristiriitai

suuksia elintarvikkeiden kioskimyyntiin, jotka poistettiin vuonna 1985 uudella 

kioskiasetuksella. Nykyinen lähes vapaa elintarvikemyynti kioskeissa tuli mah

dolliseksi vuoden 1991 kioski asetuksessa, jossa päivittäistavaroiden myynti va

pautui tuoterajoituksista. Kioski asetus rajoittaa kuitenkin edelleen kioskien päi

vittäistavaramyynnin alle 500 markkaa maksaviin hyödykkeisiin. (Saarinen 1996, 

4-7) Vuonna 1997 kioskiasetuksen kioskimääritelmää laajennettiin siten, että 

kioskiksi luetaan alle sadan neliömetrin myymälä. Näillä myymälöillä on oikeus 

vapaaseen aukioloon. (Saarinen 1998, 29)
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Kioskitoimintaa on säännelty, mutta toisaalta kioskia ei ole sen enempää määri

telty muuten kuin myytävien tuotteiden osalta. Vuoden 1969 kioskiasetus perus- 
telee tätä sillä, että kioskin liian yksityiskohtainen määritteleminen saattaisi estää 

kioskikaupan tarkoituksenmukaista kehittymistä ja siten myös haitata ostajien 

etuja. Kuluttajatutkimuskeskuksen kioskitutkimuksessa 1996 kioskin määrittele
misessä käytettiin apuna tilastokeskuksen yritysrekisteriä ja sen toimialaluokkaan 

4337 sisältyviä elintarvikekioskitoimipaikkoja. Toimipaikkarekisterin elintarvike- 

kioskinimike käsittää nimikkeen määritelmän mukaan kaikki ne toimipaikat, jotka 

ovat kioskeja kioskiasetuksen edellyttämällä tavalla. (Saarinen 1997, 70)

Kun kioskia ei ole tämän tarkemmin määritelty, niin herää kysymys siitä, mitä 
kioskilla on ymmärretty. Tietosanakirjan käsitteet kuvannevat yleistä mielikuvaa 
kioskista:

kioski s. pienehkö, vars. virvokkeiden, sanomalehtien tms. myyntiin 

käytetty koju; harv. pilarien kannattaman telttakatoksen muodostama 

pieni huvimaja. - Yhd. bensiini-, hedelmä-, limonadi-, sanomalehti-, 

tupakka-, virvokek.; puhelink. (Uusi sivistyssanakirja 1992)

kioski pienehkö myynti- tms koju. Lehti-, makkara-, jäätelö.

Puhelink. (Suomen kielen perussanakirja 1990)

Vielä 90-luvulla kioski mainitaan kojuksi tietosanakirjoissa. Kioski on kuitenkin 

kehittynyt, ja kojuja ovat nykyään enää kesäkioskit ja pienet nakkikioskit. Nyky

ään kioskit toimivat yleensä pienissä liikehuoneistoissa täyttäen alle 100 neliö

metrin vaatimuksen. Kioskit ovat liikeideallaan lähestyneet Yhdysvalloista lähtöi

sin olevaa convenience store-myymälää, jonka konsepti on kehittynyt eri maissa 

hieman eri suuntiin kaupan rakenteesta ja mittakaavasta johdosta. Yhdysvalta

lainen convenience store-myymälä on määritelty seuraavasti: se on mukavuutta 

tarjoava suhteellisen pieni myymälä, jolla on keskeinen sijainti ihmisvirtojen ää

rellä. Sillä on pitkät aukioloajat, nopea palvelu, rajoitettu valikoima, peruselintar
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vikkeita täydennysostoksiin sekä pikaruuan myyntiä. Mukavuudesta ihmiset jou

tuvat maksamaan korkeampia hintoja. (Lewison 1994, 68; Norha 1996, 6) Kinturi 

(1994) on kuvannut suomalaista convenience store—suuntausta seuraavasti: pyr

kimys edulliseen hintakuvaan, pikaruuan myyminen, rajoitettu tuotevalikoima ja 

keskittyminen kunkin tuoteryhmän markkinajohtajiin. Tuotteiden esillepanossa 

pyritään siistiyteen ja selkeyteen. Liikepaikka on helppopääsyinen, aukioloajat 

ovat vapaat (mieluiten 24 h vuorokaudessa) ja myymälän koko on 100-200 neliö

metriä. Tuotto tulee pääosin impulssituotteista: tupakka, jäätelö, makeiset, 

virvoitusjuomat, mutta convenience store-myymälä on myös peruselintarvik
keiden ostopaikka

Siten vuoden 1997 kioskiasetus on mahdollistanut convenience store -tyyppisten 

myymälöiden perustamisen. Nämä myymälät muistuttavat hyvin pitkälle kioskeja. 

Myös ns. perinteiset kioskit ovat lähteneet kehittämään toimintaansa convenience 

store —konseptin suuntaan. Tällä hetkellä suomalaiset convenience store — 

myymälät eroavat kioskista siten, että ne keskittyvät enemmän päivittäistavaroi

den ja pikaruokien myyntiin, kun taas perinteisessä kioskikaupassa on nojau

dutaan perinteisten kioski artikkelien myyntiin kuten tupakkaan ja rahapeleihin. 

Kioskeissa on myös pyritty erikoistumaan ja tuottamaan erilaisia palveluja kuten 

esimerkiksi videon vuokraustoiminta, postin asiamiestoiminta yms. Kioskeissa 

keskitytään sekä elämän keveiden tarpeiden tyydyttämiseen että 
täydennysostoksiin.

2.2.1 Kioskityypit ja toimipaikkojen sijainti

Suomessa oli A. C. Nielsenin kioskirekisterin mukaan vuonna 1996 2330 kioskia. 

Ketjuihin kuuluvien kioskien osuus kioskien lukumäärästä oli 33%, mutta myyn

nistä 60%. Rautakirjalla on merkittävä markkinaosuus kioskikaupassa. Sillä oli 

vuonna 1996 749 R-kioskia, mikä vastaa vajaata kolmannesta kaikista kioskeista 

ja jopa 96%:ia ketjuissa toimivista kioskeista. Kioskikaupan alalle tulokynnys on 

varsin alhainen, sillä alkuinvestoinnit ovat pieniä. Kuitenkin parhaat kioskipaikat
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ovat olleet varattuina jo pitkään, joten alalla menestyminen ei ole helppoa, minkä 

johdosta vaihtuvuus on suurta. (Saarinen 1997, 69)

Kuluttajatutkimuskeskuksen kioskitutkimuksessa 1996 kioskit on jaettu kolmeen 

eri kioskityyppiin: pieni elintarvikekioski, pieni rahapelikioski ja iso rahapeli- 

kioski. Pienen elintarvikekioskin liikevaihto on keskimäärin 0,6 Mmk, pienen 

rahapelikioskin liikevaihto 0,85 Mmk ja suuren rahapelikioskin liikevaihto 2,4 

Mmk vuodessa. Näistä kaksi ensin mainittua palvelevat pääasiallisesti 
elintarvikkeiden varaostopaikkoina. (Saarinen 1996 & 1997)

Sijainnilla on ratkaiseva merkitys kioskien kilpailukyvylle. Toimipaikkojen on 

oltava keskeisillä liikepaikoilla, joilla saavutetaan riittävä asiakasvirta. Kioskit 

sijaitsevatkin usein lähellä suuria asukas- ja toimistokeskittymiä. Pienet elintarvi

kekioskit sijaitsevat usein asuinalueilla, kun taas isot rahapelikioskit sijaitsevat 

pääosin liikeympäristössä. Jos kioskin sijainti on vähänkin valtaväylistä syijässä, 

asiakkaiden saamiseksi kioskilla pitää olla houkutteita. Tällaisia voivat olla: mini- 

golf-rata, liukumäki lapsille, postipalveluja, korttipuhelin, peliautomaatteja. Eri

tyisinä kilpailuetuina voivat olla myös muiden palvelujen läheisyys kuten mm. iso 

marketti, posti, apteekki, hotelli, elokuvateatteri, pankkiautomaatti, satama, kir
jasto, tori, hyötyjätepiste jne. (Saarinen 1996 13-15)

2.2.2 Kioskien aukioloajat

Vuoden 1997 kioskiasetuksen mukaisesti on alle sadan neliön myymälöillä oikeus 

vapaaseen aukioloon. Siten niitä ei rajoita liikeaikalaki kuten perinteisiä päivit

täistavaramyymälöitä. Arkisin kioskien aukioloajat eivät kuitenkaan poikkea 

paljoakaan perinteisten pt-myymälöiden aukiolosta, eikä kioskeilla ei ole siten 

arkisin etua vapaasta aukiolostaan verrattuna perinteisiin pt-myymälöihin, sillä 

kioskit suljetaan pääasiallisesti klo 21, mihin asti myös pt-myymälät saavat olla 

auki. Sen sijaan viikonloppuisin kioskit hyötyvät vapaasta aukiolostaan. Kuviossa 

4 on kuvattu kioskimyynnin jakautuminen eri viikonpäiville sekä eri vuorokauden 

aikoihin. Lähes puolet kioskimyynnistä tapahtuu viikonloppuisin. Viikonlopun
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tärkeyttä kuvastaa se, että kioskin kokonaismyynnistä 9% tapahtuu lauantaina klo 

18 jälkeen, 13% sunnuntaina ennen klo 18 ja 8% sunnuntaina klo 18 jälkeen.

Kuvio 4: Kioskimyynnin jakautuminen viikonpäivittäin

Kioskimyynti

sunnuntaisin
21 %0'a arkena

lauantaisin^^ 1 ". ./ 56 % 
23 %

Lähde: Saarinen 1996, 28

2.2.3 Kioskien asiakkaat

Kioskien asiakaskuntaa ei juurikaan voi rajata. Niissä asioi kaikenikäisiä ja -tyyp

pisiä kuluttajia. Kuitenkin kioskiasiakas on useammin mies, kun taas pt-kaupassa 

tyypillinen asiakas on nainen. Miehet ostavat tupakkaa ja harrastavat rahapelejä. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemässä kioski tutkimuksessa kioskiyrittäjät arvioi

vat asiakaskunnan rakennetta kuten myös keskiostoksen suuruutta. Tutkimuksen 

mukaan asiakkaat ikäkausittain ryhmiteltyinä kioskeille tärkeimmät asiakasryhmät 

ovat 18-35 -vuotiaat sekä 36-45 -vuotiaat. (Saarinen 1996, 20-21) Eri ikäryhmien 

jaottelu esitetään seuraavassa taulukossa 1.
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Taulukko 1: Kioskimyynti ja asiakkaat ikäkausittain ryhmiteltyinä ja keski - 
ostoksen suuruudella painotettuina

Ikä Eri ikäryhmien osuus myynnistä
(painotettuna asiakasryhmäkohtaisilla

keskiostoksilla)

alle? 1%
7-17 10%

18-35

36-54
34%

29%
55-65 16%
yli 65 10%

Lähde: Saarinen 1996, 21

Vaikka asiakaskuntaa ei voi rajata sen tarkemmin, niin sen sijaan kioskiasiakkaan 

kuluttajakäyttäytyminen poikkeaa selvästi päivittäistavarakaupan asiakkaista. 

Kioskiasiakas ostaa hetkelliseen ja henkilökohtaiseen tarpeeseen. Myös asiakas

käynti on melko lyhyt. Asiakkaat tulevat kioskille usein muista syistä kuin 

päivittäistavaroita ostamaan, ja asioimisen syyksi mainitaankin ennen kaikkea 

rahapelit, makeiset, iltapäivälehdet sekä tupakka. Keskiostos on kioskeissa 

huomattavasti alhaisempi kuin perinteisissä pt-myymälöissä. Kun 

päivittäistavarakaupan keskiostos on 80 mk, on se kioskeissa 26 mk (Saarinen 
1996, 15).

2.2.4 Kioskien kokonaismyynti

Kioskin myynnin rakenne on hyvin erilainen kuin päivittäistavarakaupassa 

yleensä. Kioskimyynti keskittyy ensisijaisesti rahapeleihin ja tupakkaan. Veikkaus 

Oy:n rahapeleistä jopa 65% myydään kioskien kautta. Myynnin rakenne vaihtelee 

myös kioskityypeittäin. Pienissä elintarvikekioskeissa elintarvikkeiden osuus voi
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olla jopa 40% kokonaismyynnistä. Näissä kioskeissa myös tupakan osuus myyn

nistä on tyypillisesti keskiarvoa korkeampi eli noin kolmannes. Sillä, onko kioski 

rakenteeltaan ulkoluukku-, sisäluukku- vai valintakioski, ei ole havaittu olevan 
vaikutusta kioskimyynnin rakenteeseen. (Saarinen 1996, 23-28)

Alla olevat tiedot kuviossa 5 myynnin jakautumisesta eri myyntiryhmille perus

tuvat Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 1996 tekemään kioski tutkimukseen. 

Tutkimusta tehtäessä keskiolut oli vasta tulossa kioskin lajitelmaan, ja siten sen 
merkitys myynnin rakenteessa oli vähäinen.

Kuvio 5: Kioskin kokonaismyynnin jakautuminen eri myyntiryhmille

Kioskin kokonaismyynti

Nonfood
4 % Tarjoihimyynti

Lukutuotteet 1 %

Elintarvikkeet
12%

Tupakka 
15 % e Rahapelit 

61 %

Lähde: Saarinen 1996, 22

Kioskien kokonaismyynnistä on siis päivittäistavaramyynnin osuus 38%, jonka 

jakautuminen tupakkaan, elintarvikkeisiin, lukutuotteisiin ja nonfood-tuotteisiin 

esitetään kuviossa 6. Suurin päivittäistavararyhmä on tupakka, jonka osuus on 

39% kioskien päivittäistavaramyynnistä. Elintarvikkeiden osuus on noin kol

mannes. Lukutuotteet muodostavat vajaan viidenneksen pt-myynnistä. Nonfood- 

tuotteiden osuus on reilut 10%, joista A.C. Nielsenin talouspaneelin mukaan 

myydään eniten nenäliinoja, pyykinpesuainetta sekä WC-paperia.
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Kuvio 6: Kioskin päivittäistavaramyynnin jakautuminen

Kioskien päivittäistavaramyynti

Nonfood 
11 %

Lukutuotteet 
18 %

Elintarvikkeet
32%

Lähde: Saarinen 1996, 22-24

Seuraavassa kuviossa 7 nähdään kioskielintarvikkeiden myynti, joka käsittää 

perinteisiä kioskitavaroita 75 prosenttisesti: jäätelöä, virvoitusjuomia ja makeisia. 

Suurin osa eli lähes puolet kioskien elintarvikemyynnistä koostuu makeisista. 

Varsinkin ns. rahapelikioskeissa makeisten osuus elintarvikemyynnistä on usein 

ylikin 50% (Saarinen 1996, 26). Myös olut on noussut erittäin huomattavaan ase

maan kioskien elintarvike- ja päivittäistavaramyynnissä. Sen osuuden päivi ttäis- 

tavaramyynnistä arvioidaan olevan noin 10-20% (Kääriäinen, haastattelu).
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Kuvio 7: Kioskien elintarvikemyynnin rakenne

Kioskien elintarvike myynti

Maitotalous-
tuotteet Lihavalmisteet

10% 4%
Muut

elintarvikkeet Makeiset
12 % 46%

Virvoitusjuomat
13 %

Jäätelö
15 %

Lähde: Saarinen 1996, 24

2.3 Kioskien hinnoittelu

Kioskien hintataso on perinteistä pt-kauppaa korkeampi. Aikaisemmin kioskit 

ovat pystyneet myymään päivittäistavaroita suhteellisen korkealla hinnalla, sillä 

niillä on usein vakiintunut asiakaskunta, joka asioi kioskilla säännöllisesti. Myyn

tikate on kuitenkin laskenut reilusti viime vuosina, koska hintoja on täytynyt las

kea asiakkaiden ollessa yhä hintatietoisempia. Kioskien myyntikate onkin nyky

ään 25-30%. (Kauhanen 1997) Tosin kate on kääntäen verrannollinen kioskin ko
koon: matalan valikoiman kioskilla on yleensä korkeammat katteet. Kioskeissa 

pyritään edulliseen hintatasoon ns. täydennysostoksissa, kun taas katemarkat saa

daan varsinaisesti impulssiostoksista kuten makeisista, jäätelöstä ja virvoitus
juomista.

2.3.1 Ostoskoritutkimus

Yritysprojektien projektiryhmän (Järviluoma, Santara & Vainiola 1998) teke

mässä ostoskoritutkimuksessa verrattiin kioskien, huoltamoiden, convenience 

store -myymälöiden ja lähikauppojen hintatasoa keskenään. Ostoskoritutki-
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mukseen koottiin kaksi ostoskoria: 1) kioskien ydintuotteet sekä 2) perinteinen 
ostoskori. Ydintuotekoriin valittiin tuotteita, jotka muodostavat merkittävän osan 

kioskien kokonaismyynnistä. Perusostoskori puolestaan koostui yleisimmistä 

täydennystuotteista eli peruspäivittäistavaroista. (ks. LIITTEET 1-2)

Ostoskori tutkimuksessa selvisi, että kioskien, huoltamoiden ja convenience store 

-myymälöiden hinnat ovat keskimäärin 15-40% korkeampia kuin lähikaupoissa. 

Seuraavissa kuvioissa 8 ja 9 nähdään, että kioskimyynnin ydintuotteista koostuvan 

ostoskorin hintataso oli 20-36% ja perinteisen ostoskorin 13-39% lähimyymä- 

löiden ostoskoria kalliimpi. Tämä havainto tukee väittämää, että kioskit, huol

tamot ja convenience store -myymälät pyrkivät edulliseen hintatasoon ns. täyden- 

nysostoksissa, kun taas katemarkat tulevat impulssiostoista kuten makeisista ja 

virvoitusjuomista. Näitä eri myymälöitä verratessa huomataan, että kallein hinta

taso on kioskeissa; niissä molempien ostoskorien hintataso on 35-40% lähimyy- 
mälöitä kalliimpi.

Kuvio 8: Perinteisen ostoskorin hintaerot indekseinä

Perinteinen ostoskori

— 200 -,

m 150 -

100 -

Kioskit Huoltamot Convenience Lähikaupat
store

Lähde: Järviluoma, Santara & Vainiola 1998
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Kuvio 9: Ydintuoteostoskorin hintaerot indekseinä

Ydintuoteostoskori
oo

200 n

150 -

100 -

Kioskit Huoltamot Convenience Lähikaupat
store

Lähde: Järviluoma, Santara & Vainiola 1998

2.4 Yhteenveto kioskitoiminnasta

Kioskit ovat kasvattaneet voimakkaasti osuuttaan päivittäistavarakaupassa 1990- 

luvulla. Vuonna 1997 kioskien markkinaosuus koko pt-kaupassa oli 4,4% ja kios

kien päivittäistavaramyynnin arvo oli 2,5 miljardia markkaa. Kioskiasetuksesta, 

joka määrää kioskeissa myytäväksi sallituista tavaroista, poistettiin kioskien päi- 

vittäistavaramyyntiä koskevat tuoterajoitukset vuonna 1991. Pt-tavaroiden lähes 

vapaa myynti kioskeissa on siis ollut mahdollista vasta tällä vuosikymmenellä. 

Kioskiasetus rajoittaa ainoastaan kioskien päivittäistavaramyynnin alle 500 mark

kaa maksaviin hyödykkeisiin. Vuoden 1997 kioskiasetuksessa kioskimääritelmää 
laajennettiin siten, että kioskeja voivat olla alle sadan neliömetrin myymälät. 

Kioskit ovat kehittäneet toimintaansa ns. convenience store -konseptin suuntaan. 

Ne kuitenkin keskittyvät elämisen keveiden tarpeiden tyydyttämiseen ja täyden- 
nysostoksiin.

Suomessa oli vuonna 1996 2330 kioskia, joista ketjuihin kuului noin kolmannes 

eli noin 770 kioskia. Lähes kaikki ketjuissa toimivat kioskit olivat R-kioskeja.
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Kioskit sijaitsevat keskeisillä liikepaikoilla, joilla on riittävä asiakasvirta. Liike- 

aikalaki ei rajoita kioskien aukioloa. Ne käyttävätkin hyväkseen vapaata aukioloa 

erityisesti viikonloppuisin. Viikonloppumyynnillä on suuri merkitys kioskeille, 

koska niiden kokonaismyynnistä tapahtuu 23% lauantaisin ja 21% sunnuntaisin. 

Kioskissa asiakaskäynti on tyypillisesti lyhyt ja keskiostos alhainen. Asiakas asioi 

kioskilla usein muusta syystä kuin päivittäistavaroita ostamassa.

Kioskin kokonaismyynnistä päivittäistavaroiden osuus on 38%. Päivittäistava

roiden suurin tuoteryhmä on tupakka, jonka osuus on 39%. Elintarvikkeiden osuus 

pt-kaupasta on noin kolmannes. Elintarvikemyynnin ydintuotteita ovat olut, ma

keiset, jäätelö ja virvoitusjuomat. Kioskien suurin elintarvikeryhmä on makeiset, 

jonka osuus elintarvikemyynnistä on lähes puolet. Kioskien elintarvikemyynnin 

rakenne poikkeaa siis huomattavasti perinteisistä päivittäistavarakaupoista. Kios

kien hintataso on perinteistä päivittäistavarakauppaa korkeampi. Myyntikate on 

kuitenkin laskenut viime vuosina ja pyrkimyksenä on tuotteiden alhaisempi hin
noittelu, jolloin saadaan enemmän asiakkaita ja volyymiä.
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3. IMAGO, IDENTITEETTI JA MYYMÄLÄMIELIKUVA

Imago ja identiteetti ovat usein kiijallisuudessa päällekkäin ymmärrettyjä käsit

teitä. Kun puhutaan esimerkiksi yrityksen visuaalisesta viestinnästä, käytetään 

käsitettä imagon viestintä, vaikka voitaisiin yhtä hyvin käyttää käsitettä identi

teetin välittäminen. Identiteetti ja imago ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. (Warri 

1991, 18) Seuraavaksi tutustutaan tämän työn kannalta olennaisiin käsitteisiin: 

imago ja identiteetti. Tarkoituksena on kuvata sitä, mitä imago ja identiteetti ovat 

käsitteinä, mikä on niiden välinen suhde, ja kuinka myymälämielikuva pohjautuu 
tähän keskusteluun.

3.1 Imago

Se mitä yritys todellisuudessa tekee ja miten sen toiminta havaitaan, ovat kaksi 

erillistä ilmiötä, jotka kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa. Imagolla eli mieli

kuvalla on tärkeä merkitys, koska sen avulla määritellään, miten jokin yritys näh

dään ja kuinka siihen suhtaudutaan. Erilaisten havaintojen mukaan yritystä pide

tään esimerkiksi heikkona tai vahvana, rehellisenä tai epärehellisenä. Muodos

tunut mielikuva vaikuttaa asenteisiin, sen perusteella tehdään ostopäätöksiä, rat

kaistaan yrityksen uskottavuus, ostetaan sen osakkeita ja päätetään yrityksen pal

velukseen hakeutumisesta. (Bernstein 1986, 20) Normann onkin todennut, että 

olivatpa mielikuvamme oikeita tai vääriä, hyödyllisiä tai hyödyttömiä, toimimme 

sen mukaan, millaisena todellisuuden tajuamme. Jos imago ei vastaakaan todelli

suutta, se on ainakin ”sosiaalista todellisuutta”. Siksi imago voi olla tehokas vai

kuttamiskeino. (Wärri 1991, 16)

Yrityksen imagon voidaan sanoa olevan yrityksen ulkopuolisen henkilön havain

tojen kokonaisuus tavoista, joilla yritys itsensä esittää joko tarkoituksella tai va

hingossa. Imago muodostuu erilaisten kokemusten, uskomusten, tuntemusten, 

tietojen ia vaikutelmien perusteella. Siis, yrityksen imago ei ole sitä, mitä se luu

lee itsestään, vaan mitä yrityksen ulkopuolinen henkilö ajattelee siitä. Imagoon
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vaikuttavia tekijöitä ovat: tietämys ja kokemus koko yrityksestä sekä sen tuotteista 

ja palveluista, hinnoista, laadusta, henkilökunnasta; mitä yritys kertoo tuotteistaan, 

palveluksistaan ja itsestään; mitä muut ihmiset sanovat. Nämä asiakkaiden havait

semat yrityksen identiteetin vihjeet muodostavat sille imagon. (Bernstein 1986, 
78-79; Markwick & Fill 1997, 398)

Ei voida olettaa, että yrityksellä olisi yhtä yhtenäistä ja pysyvää imagoa, koska 

sillä on monia sidosryhmiä, joilla jokaisella on erilainen tausta, tavoitteet ja riip

puvuussuhde yritykseen. Samasta yrityksestä voi olla erilaisia mielikuvia, jotka 

ovat muodostuneet sekä tahallisista että tahattomista viesteistä erilaisissa tilan

teissa. (Markwick & Fill 1997, 398) Siksi on hyvä muistaa, että yrityksen on vai

keaa ja oikeastaan mahdotonta luoda täysin samanlaista kuvaa jokaiselle sidos

ryhmälle. Yrityksen on päätettävä, millaisen se haluaa perusimagonsa olevan ja 

hyväksyttävä se tosiasia, etteivät kaikki sen sidosryhmät suhtaudu siihen samalla 

tavalla. (Bernstein 1986, 169) Mikään yritys ei myöskään toimi yksin markki

noilla. Siksi yrityksen on tunnettava ja arvioitava oman imagonsa lisäksi myös 
kilpailijoidensa imagoa, (mt, 314)

3.1.1 Maine

Käsitettä ”maine” käytetään usein synonyymina imagon tai mielikuvan kanssa. 

Tämä voi johtaa sekaannukseen. Dowling määrittelee käsitteet siten, että imago 

on kokonaisvaikutelma, kun taas maine on arvostelu tai arvio siitä, millaisena 

imagoa pidetään. Epäilemättä nämä kaksi käsitettä ovat toisilleen sukulaisia. 
(Markwick & Fill 1997, 398)

Markwickin ja Fillin mukaan (1997, 398) maine on aikaisemmin havaitun identi

teetin vihjeiden vaikutusta ja mahdollisten vuorovaikutuskokemusten tulosta. 

Tästä seuraa, että maine on kestävämpi kuin imago. Jos yrityksellä on positiivinen 

maine, sille saattaa varastoitua suhteellisen pysyvää ”goodwilliä” ja tukea, kun 

taas huonosta maineesta aiheutuu epäluottamusta ja välttelyä yritystä kohtaan. 

Imago voidaan vaihtaa kohtalaisen nopeasti organisaation muutosten tai viestintä
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ohjelmien avulla, kun taas maine vaatii aikaa ja imagon pysyvyyttä. Erottamalla 

nämä kaksi termiä toisistaan saadaan huomio kiinnitettyä siihen, että imagon jat

kuvuus tulisi miettiä tarkemmin, ja positiivisen maineen rakentaminen on tarpeel
linen ehto yrityksen menestyksekkäälle kehitykselle.

3.2 Identiteetti

Imago voidaan ainoastaan havaita. Yrityksen identiteetti on se, jolle yrityksen on 

mahdollista tehdä jotakin. (Bernstein 1986, 25) Siksi imago markkinoinnin ainoa

na instrumenttina ei riitä, vaan yrityksen tulisi pystyä luomaan riippumaton ja 

kestävä identiteetti, joka ottaa huomioon yrityksen tavoitteet ja ympäristön vaati

mukset (Keller 1985, 137). Yritys ei kuitenkaan voi valita, haluaako se itselleen 

identiteetin vai ei, koska kaikilla yrityksillä on joka tapauksessa jonkinlainen 
identiteetti (Bernstein 1986, 216).

Lähtökohta yrityksen identiteetin käsitteelle löytyy suoraan psykologiasta. Yksi

lön identiteetillä tarkoitetaan osaksi sitä, minkälaiseksi yksilö on syntynyt ja 

osaksi sitä, minkälaiseksi hän on kehittynyt. Pääosin identiteetillä kuitenkin tar

koitetaan sitä, minkälaisena yksilö itse itsensä esittää ulkopuolisille, eli tavallaan 

kyseessä on yksilön koettu minuus. (Bernstein 1984; ref. Wärri 1991, 13) Sana

kirjan mukaan identiteetti tarkoittaa ”yksilöllisiä ominaispiirteitä, joista henkilö 

tai asia tunnistetaan”. Tämän mukaan se viittaa yksilöllisyyteen eli tekijöihin, 

joilla toiset erottavat henkilön. Usein henkilön tunnistamisessa ja erottautumisessa 
käytetään ulkopuolelta havaittavia visuaalisia vihjeitä kuten mm. pukeutumista, 

eleitä, hiustyyliä. Kuitenkin visuaaliset vihjeet voivat olla harhaanjohtavia. Jotta 

ymmärrettäisiin paremmin, on otettava huomioon myös muut vihjeet kuten puhe

tapa, käytös ja tavat. Identiteetti on yksilötasolla tunnistamista ja erottumista. 

(Markwick & Fill 1997, 397; Moingeion & Ramantsoa 1997, 383) Identiteetti on 

sitä mitä yksilö todella on, kun taas imago on sitä, kuinka yksilö näyttäytyy muille 
(Selame & Selame 1988, 7).
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Sama pätee yrityksiin. Yrityksen identiteettiä voidaan myös tarkastella visuaalisen 

ulkoisen identiteetin avulla, johon kuuluu yrityksen ulkoinen ilme, esimerkiksi 

nimi, logo, käytetyt värit, symbolit, toimitilat. Kuitenkin myös yrityksen identi

teetti viittaa siihen, mitä yritys on ja tekee sekä miten se toimii ja erottautuu 

muista yrityksistä. Yrityksen identiteetti tarkoittaa niitä tekijöitä, jotka tekevät 

siitä ainutlaatuisen. Yrityksen identiteetin lähtökohtana on organisaation persoo

nallisuus, ja identiteetti on vahvasti sidoksissa yrityksen historiaan. (Baker & 

B almer 1997, 368-369; Markwick & Fill 1997, 397; Tammio 1998, 12) Identi

teetti ilmaisee selvästi yritykselle luonteenomaisen hengen, päämäärät ja arvot 

sekä esittää yrityksen yksilöllisyyden, joka auttaa yritystä erottautumaan kilpailu
ympäristössään. (van Riel & B almer 1997, 355)

Identiteetissä on siis kysymys tunnistamisesta ja erottautumisesta. Se auttaa yri

tystä löytämään paikkansa ihmisten mielessä ja edustamaan siellä jotain kilpaili

joista poikkeavaa. (Bernstein 1986, 216-217) Tätä ajatusta tukevat myös Albertin 

ja Whettenin esittämät kolme vaatimusta yrityksen identiteetille, (ref. van Rekom 
1997,413-415)

1. keskeinen luonne: ominaispiirteet, joita pidetään yritykselle tunnusomaisina
2. erityisyys: ominaispiirteet, jotka erottavat yritykset toisista

3. ajallinen jatkuvuus: ominaispiirteet, jotka pysyvät samoina ajan kuluessa

Tätä Albertin ja Whettenin esittämää jäsentelyä tullaan käyttämään tutkimuksen 

empiirisessä osassa, kun tutkitaan, kuinka kioskiketju luo identiteettinsä avulla 
kilpailukykyistä myymälämielikuvaa.

Joukko komponentteja on liitetty yhteen yrityksen identiteetin kanssa. Näitä ovat 

yrityksen imago, maine, persoonallisuus ja kytkennät niiden välillä. (Markwick & 

Fill 1997, 397) Tämä näkyy eri tutkijoiden määritelmissä, joissa korostetaan iden

titeetin hyvinkin erilaisia tekijöitä. Esimerkiksi Lee on esittänyt, että identiteetti 

on yrityksen persoonallisuus ja sielu. Toisaalta taas Selame ja Selame ovat toden

neet, että se kertoo visuaalisesti yrityksen ulkopuolelle sen, mitä yritys edustaa, ja 

minkälaisena yritys näkee itsensä. Tästä Bernstein puolestaan laajentaa identi
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teetin tarkoittamaan kaikkia niitä keinoja, joita yritys käyttää tehdäkseen itsensä 

tunnetuksi kohderyhmilleen. Behaeghel yhdistää edellä mainitut näkemykset 
todeten, että identiteetin avulla yritys tekee itsensä tunnetuksi. Tällöin identiteetin 

osatekijöinä ovat yrityksen historia, filosofia, persoonallisuus, visuaalinen stra

tegia ja kommunikaatio. Yrityksen identiteetti on siten yrityksen strategian 

näkyvin elementti, ja samoin se on myös imagosta eniten vastuussa oleva yksit
täinen tekijä. (Wärri 1991, 13-14)

Ackerman (1988; ref. Wärri 1991, 14; Tammio 1998, 13) ajatuksineen eroaa kui

tenkin muista tutkijoista. Hän on todennut, että identiteetti ja identifioituminen 

ovat kaksi eri asiaa. Hänen mukaansa yrityksen identiteetillä tarkoitetaan sellaisia 

ominaisuuksia, joiden avulla yritys erottautuu muista yrityksistä. Nämä ainutlaa

tuiset identiteetin vahvuustekijät tekevät yrityksestä ainutlaatuisen ja määrittelevät 

kyvyn tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Identifiointi puolestaan on kyseisten vah

vuustekijöiden järjestelmällistä esittämistä verbaalisessa ja visuaalisessa muo
dossa.

Ackerman on päässyt määritelmässään identiteetin ytimeen, kun hän korostaa 

siinä yrityksen erottavia ja ainutlaatuisia vahvuustekijöitä. Siten tässä työssä tar

koitetaan identiteetillä Ackermanin mukaisesti yrityksen erottavia ia ainutlaatuisia 

vahvuustekiiöitä, ja identifiointi on näiden vahvuuksien esittämistä sidosryhmille.

3.3 Imagon ja identiteetin välinen suhde

Identiteetti ja imago ovat kaksi eri asiaa, jotka ovat kuitenkin läheisessä suhteessa 

toisiinsa. Imago osoittaa yrityksen ulkopuolella koetun kuvan, kun taas identiteetti 

näyttää yrityksen sisäiset vahvuudet. Imago on siis se, mitä sidosryhmät havait

sevat yrityksen olevan, ja siihen voidaan vaikuttaa vain niiden osatekijöiden 

kautta, joista identiteetti muodostuu. Siten identiteetti on lähettäjän puolella ja 

imago vastaanottajan puolella. Identiteetti edeltää imagoa. (Bernstein 1986, 79; 
Kapferer 1997, 94)
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Imago on havainnoijalle subjektiivinen käsite, jota on vaikea käsitellä konkreetti

sesti, kun taas identiteetti yrityksen sisällä rakentuu aina todellisuudelle. Identi

teetti toimii toisaalta yrityksen sisällä yhdistävänä ja sitovana tekijänä, ja toisaalta 

se erottaa ja luo rajoja suhteessa muihin yrityksiin. Imago on siis ulkoinen tekijä, 

kun taas identiteetti on sisäinen. (Bernstein 1986, 79; Wärri 1991, 18; Markwick 

& Fill 1997, 397-398) Siten myös kioskiketjun on tärkeää suhtautua omaan iden

titeettiinsä ja imagoonsa vakavasti, koska ne ovat aina läsnä ja olennaisia tekijöitä 

myös kioskiketjun tai kioskimyymälän toiminnassa ja menestyksessä.

3.4 Myymälämielikuvan määritelmä

Kennedyn mukaan imago-käsite tuotiin yritysmaailmaan 1950-luvulla, jolloin 

ensimmäinen yritysimagon ja yksilön persoonallisuuden eroja käsittelevä kirjailija 

oli Newman vuonna 1953 (Wäm 1991, 11). Samalla vuosikymmenellä vuonna 

1958 Martineau esitti ensimmäisenä näkemyksen siitä, että vähittäiskaupan 

myymälällä on oma kullekin ominainen imago eli mielikuva. Heti myymä!ämieli- 

kuvakäsitteen kehityksen alusta lähtien esitettiin, että myymälän imago kuluttajien 

mielissä sisältää kaikki tiedot ja uskomukset myymälästä, jotka ovat seurausta 

kuluttajan kokemuksista ja vaikutelmista. (Peterson & Kerin 1983, 294) Myymä

lälle suotuisa ja suosittu imago on tärkeä asia, koska se tuo näkymätöntä pääomaa 

eli goodwilliä. Tätä arvokasta pääomaa ei kuitenkaan saada sattumanvaraisesti, 
vaan se on peräisin kaikista identiteetin vihjeistä, jotka muodostavat ulkopuolisen 
yleisön näkemän imagon. (Rökman 1985, 22)

Käsitteenä myymälämielikuva on määritelty monen monta kertaa, mutta edelleen 

puuttuu konsensusta siitä, mikä myymälämielikuva on ja miten sitä pitäisi mitata. 

Eri tutkijat ovat kuitenkin olleet yksimielisiä käsitteen monimutkaisuudesta 

(McGoldrick 1990, 124). Määritelmää etsiessään eri tutkijat ovat muodostaneet 

sellaisen käsityksen, että myymälämielikuva on kuluttajan havaitsema kokonais

vaikutelma myymälästä. Eri tutkijoiden esittämissä näkemyksissä on eri tavoin 

painotettu sitä, että se on aina erilaisten osien muodostama kokonaisuus. 

(Keaveney & Hunt 1992, 165) Myymälämielikuvan erilaiset määritelmät vaihte-
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levat yksityiskohtaisuudeltaan ja sisällöltään. Niitä on koottu seuraavan sivun 
kuvioon 10.

Konsensuksen puuttuessa myymälämielikuvan määritelmissä on painotettu eri 
näkökulmia. Kuitenkin useat tutkijat ovat kannattaneet Oxenfeldtin (1974-75) 

määritelmää myymälän imagosta. Esimerkiksi Sewell on ollut samaa mieltä, että 

myymälämielikuva syntyy nopeasti ja ajattelematta. Mazursky ja Jacoby ovat 

toistaneet, että myymälämielikuva sisältää sekä oikeita että vääriä päätelmiä. Tätä 

tukee myös tosiasia siitä, että ihmisillä on taipumus muodostaa mielikuvia jopa 

sellaisista myymälöistä, joissa he eivät ole koskaan edes käyneetkään. Myymälä- 

mielikuvien uskotaan myös sisältävän epäolennaista ja virheellistä tietoa, eikä 

perustuvan ainoastaan tosiasioihin. Siksi myymälämielikuvat saattavatkin olla 

aivan todellisuudesta poikkeavia. Myymälämielikuvaa on kuvattu myös ihmiskes

keiseksi sekä tunteita sisältäväksi. Esimerkiksi Lindquist on todennut, että ihmiset 

pyrkivät henkilöimään symbolit, joista sitten pidetään tai ei, aivan kuten ihmisistä. 
(Keaveney & Hunt 1992, 166-167)

Tutkijat ovat myös yksimielisiä, että mielikuvat ovat kestäviä. Kun ne ovat kerran 

muodostuneet, ne ovat pysyviä ja vaikuttavat jatkuvasti havaintoihin. Sewell 

onkin esittänyt kysymyksen koskien sitä, kuinka paljon myymälämielikuva pe

rustuu tämänhetkisiin todellisiin tekijöihin ja kuinka paljon siinä on jäänteitä 

entisestä. (Keaveney & Hunt 1992, 166-167) Tätä pysyvyyden olettamusta voi

daan kritisoida siitä, että se sisältää olettamuksen myymälämielikuvan muuttu

mattomuudesta. Imago voi kuitenkin muuttua varsin pienestä havainnosta tai ta

pahtumasta, joka on huomattava ja olennainen tietylle asiakkaalle. (McGoldrick 

1990, 124) Toisin sanoen asiakkaiden henkilökohtaiset ominaispiirteet ja odotuk

set sekä tilannetekijät vaikuttavat havaintoihin ja reaktioihin. Siksi on hyvä muis

taa, ettei myymäläimagoon voida vaikuttaa suoraan, koska se on ulkonainen vas

taanottajalle kuuluva tekijä, vaan siihen voidaan vaikuttaa myymälän identiteetin 
avulla.
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Kuvio 10: Myymälämielikuvan määritelmiä

Tutkimuksen Myymälämielikuvan määritelmä
suorittaja/-t ja vuosi

Martineau 1958 Tapana, miten myymälä on määritelty kuluttajan mielessä osittain

toiminnallisten ja osittain psykologisten ominaisuuksien perusteella

Arons 1961 Merkityksien ja suhteiden kokonaisuus, joka luonnehtii myymälän 

kuluttajille

Kunkel ja Berry 1968 Täysin käsitteellistetty ja odotettu vahvistaminen, jonka henkilö yh

distää tietyssä kaupassa ostamiseen

Lindquist 1974-75 Aineellisten tai toiminnallisten ja aineettomien tai psykologisten teki

jöiden yhdistelmä, jonka kuluttaja havaitsee olevan totta

Oxenfeldt 1974-75 Myymälämielikuva syntyy nopeasti ja ajattelematta, sen syntyminen 

on ominaista, sisältää oikeita tai vääriä päätelmiä havainnoijan omien 

stereotypioiden pohjalta, on kokonaisvaikutelma, joka on suurempi 

kuin kokonaisuuden osien summa, voi olla positiivinen tai negatii

vinen. Lisäksi kun se on kerran muodostunut, on se erittäin pysyvä.

Bearden 1977 Monipuolinen käsite, joka heijastaa kuluttajan yleisiä asenteita yksit

täisiä myymälöitä kohtaan. Myymälämielikuvan tärkeys piilee tosiasi

assa, että kuluttajat ovat taipuvaisia suosimaan niitä myymälöitä, joi

den imago vastaa lähimmin yksilöiden omakuvaa.

Hawkins ym. 1980 Myymälän ominaisuudet vaikuttavat kuluttajan päätökseen tehdä 

ostoksensa tietyssä myymälässä ostaessaan tiettyä tuotetta, kuluttajan

tai kohdemarkkinoiden havainto kaikista näistä ominaisuuksista

Hirschman 1981 Subjektiivinen ilmiö, joka on seurausta tiedon hankkimisesta tietystä 

myymälästä havaittuna suhteessa muihin myymälöihin ja yhdenmu

kaisena kuluttajan ainutlaatuisen tiedollisen rakenteen kanssa

Engel ja Blackwell 1982 Yhdentyyppinen asenne mitattuna joukosta dimensioita, jotka toivot

tavasti kuvaavat olennaisia ominaisuuksia

Dichter 1985 Imago on kokonaisvaikutelma, ei vain yksityiskohtia ja osia.

Mazursky ja Jacoby 1986 Imago on havaintoja/tai vaikutus, joka päätellään joko joukosta jatku

via havaintoja ja/tai muistikuvia ilmiöön liitettynä, ja jotka esittävät, 

mitä ilmiö merkitsee yksilölle.

Lähde: Peterson & Kerin 1983, 294-5; Rökman 1985, 21-22; Mazursky & Jacoby 

1986, 145-165; Zimmer & Golden 1988, 265-293; Keaveney & Hunt 1992, 166
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Yhteneväisyyksiä yleiseen imagon määrittelyyn myymälämielikuvatutkimuksessa 
on tehnyt Lindquist. Hän on huomannut, ettei ihmisen käyttäytyminen pemstu 

pelkkään tietoon ja tietämykseen, vaan mielikuviin. Ihmiset eivät toimi ja reagoi 

siihen, mikä on totta, vaan siihen minkä uskotaan olevan totta. Lisäksi Lindquist 

on todennut, että ihmismieli voi käsitellä vain rajoitetun joukon monimutkaisia 

tapahtumia ja ärsykkeitä. Sen takia se pyrkii yksinkertaistamaan tilanteita ja asi

oita. Siten mielikuva muodostetaan jotenkin valikoivasti todellisista ja tunnepitoi
sista tekijöistä. (McGoldrick 1990, 124-125)

Tässä työssä myymälämielikuvan määritelmäksi otetaan Lindquistin (1974-75) ja 

Oxenfeldtin (1974-75) näkemykset. Sekä Martineaun alkuperäisen että 

Lindquistin tuoreemman näkemyksen mukaan myymälämielikuvan nähdään ole

van kaikkien myymälän aineellisten tai toiminnallisten ia aineettomien tai psyko

logisten tekiiöiden yhdistelmä. Lisäksi Oxenfeldtin määritelmä yhdistää myymä- 

läimagon yleiseen imagokeskusteluun, koska sen mukaan myymä!ämielikuva 

syntyy nopeasti ja ajattelematta, riippuu havainnoijasta sisältäen joko oikeita tai

vääriä päätelmiä ia on kokonaisvaikutelma, joka on suurempi kuin osiensa
summa.

3.5 Yhteenveto

Yrityksen imago on yrityksen ulkopuolisen henkilön havaintojen kokonaisuus 

yrityksestä. Se muodostuu erilaisten kokemusten, uskomusten, tuntemusten, tie

tojen ja vaikutelmien perusteella. Käsitettä ”maine” käytetään usein synonyymina 

imagon kanssa, mutta sen voidaan sanoa olevan arvostelu tai arvio siitä, millai
sena imagoa pidetään.

Yrityksen identiteetti viittaa siihen, mitä yritys on ja tekee sekä miten se toimii ja 

erottautuu muista yrityksistä. Identiteetillä tarkoitetaan yrityksen ainutlaatuisia 

vahvuustekijöitä, ja identifiointi on näiden vahvuuksien esittämistä sidosryhmille. 

Siten imago osoittaa yrityksen ulkopuolella havaitun kuvan, kun taas yrityksen 
identiteetti näyttää yrityksen sisäiset vahvuudet.
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Myymälämielikuva on kuluttajan havaitsema kokonaisvaikutelma myymälästä. Se 
on kuitenkin aina erilaisten osien muodostama kokonaisuus, joita on kuvattu 

myymälämielikuvan erilaisissa määritelmissä. Myymä!ämielikuvan nähdään ole

van kaikkien myymälän aineellisten tai toiminnallisten ja aineettomien tai psyko

logisten tekijöiden yhdistelmä, joka syntyy nopeasti ja ajattelematta, riippuu 

havainnoijasta sisältäen joko oikeita tai vääriä päätelmiä ja on kokonaisvaiku
telma, joka on suurempi kuin osiensa summa.

Myös kioskiketjun on tärkeää tuntea myymälöidensä myymälämielikuva ja pyrkiä 

luomaan identiteettinsä avulla kilpailukykyistä myymälämielikuvaa. Molemmilla 

käsitteillä, identiteetti ja identifiointi, on oma roolinsa kilpailukykyisen kioski- 

myymälän imagon luomisessa. Identiteetin avulla voidaan ymmärtää ne keskeiset 

tekijät, jotka ovat olennaisia myymälämielikuvassa ja sen luomisessa. Identifi
oinnin avulla puolestaan identiteetti voidaan välittää kohderyhmille.
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4. KIOSKIKETJUN IDENTITEETIN AVULLA KILPAILU
KYKYINEN MYYMÄLÄMIELIKUVA

Myymälämielikuva on siis kuluttajan kokonaisvaikutelma myymälästä. Se vai

kuttaa kuluttajan ostopaikan valintaan. Seuraavaksi tutustutaan kuluttajan ostopai- 

kan valintaprosessiin, siinä olennaisesti vaikuttaviin kuluttajan valintakriteereihin 

sekä myymälämielikuvan ominaisuuksiin. Tämän jälkeen kuvataan myymälän 

identiteettiä ja sen kehittämistä, johtamista sekä välittämistä. Lopuksi esitetään 

teoreettinen viitekehys siitä, kuinka kioskiketju luo identiteettinsä avulla kilpailu

kykyistä myymälämielikuvaa myymäläketjun merkkituotejohtamisessa.

4,1 Ostopaikan valinta päivittäistavarakaupassa

Kuluttajien lisääntyneen varallisuuden, vapaa-ajan, liikkuvuuden, koulutuksen 

sekä muuttuneiden elämäntyylien vuoksi myös kulutus ja ostaminen on muuttunut 

ja muuttumassa. Kuluttajat sietävät yhä vähemmän tylsää ja ikävystyttävää ostok

silla käymistä, mutta kiinnostuvat huvia, jännitystä ja elämyksiä tarjoavista os

tosmahdollisuuksista. Auton käyttö ostosmatkoilla on lisääntynyt ja kuluttajien 

kauppamatkat ovat pidentyneet. (Boedeker 1993, 11) Kuitenkaan kuluttajat eivät 
koe, että päivittäisten ostosten tekeminen olisi hankaloitunut (Spåre & Pulkkinen 

1997). Lähipalveluja kuten kioskeja ja huoltamoita onkin käytetty ahkerammin, 

mikä huomataan katsottaessa niiden markkinaosuuksien kehitystä päivittäistava
rakaupassa 1990-luvun aikana.

Nykyään kuluttajilla on enemmän vaihtoehtoja valita sopiva ostopaikka sekä os- 

tosajankohta. Tämä puolestaan on johtanut yhä kovenevaan kilpailuun ostopaik- 

kojen välillä. Voidakseen vastata kilpailuun on vähittäiskaupan jatkuvasti saatava 

tietoa kuluttajien ominaisuuksista, tarpeista, haluista ja asenteista. Ostopaikkojen 

erilaiset konseptit sekä niiden mukaiset sortimentit menestyvät eri tavoin eri ku- 

luttajasegmenteissä ja menestyksellinen ostopaikan asemointi vaatii tietoa osto-ja 

valintakäyttäytymisestä (Boedeker 1993, 12). Kioskit asemoituneena elämisen
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keveiden tarpeiden tyydyttämiseen ovat saavuttaneet paikkansa päivittäistavara

kaupan kilpailukentässä. Kuitenkin myös niiden täytyy tuntea kuluttajan ostopai- 
kan valintakäyttäytymistä menestyäkseen kilpailussa edelleen.

Vähittäiskaupan näkökulmasta voidaan ostopaikan valintaa pitää yhtenä kulutta

jan ensisijaisista ja tärkeimmistä päätöksistä. Siksi kehitettäessä kioskimyymälän 

identiteettiä, jolla luodaan kilpailukykyistä myymälämielikuvaa, on tärkeää tuntea 

kuluttajan ostopaikan valintaprosessi, koska siinä kuluttaja ratkaisee, missä myy

mälässä hän asioi. Ostopaikan valintapäätöstä voidaan pitää esimerkiksi tuoteva- 

lintapäätöstä tärkeämpänä mm. seuraavista syistä: (Darden, Erdern & Darden 
1983, 29-30; Boedeker 1993, 12)

1. Ostopaikassa ei käydä ainoastaan ostamassa tiettyä tuotetta, vaan myös muista 

syistä kuten ”ostamassa jotakin” tai ”katsomassa mitä on tarjolla”.

2. Yleensä kuluttaja ostaa useamman kuin yhden tuotteen, jolloin hän saattaa 

valita ostopaikan miettimättä lainkaan ostettavia tuotteita tai tuotemerkkejä 

etukäteen ja valitsee sitten haluamansa tuotteet ostopaikan valikoimasta.

3. Kuluttaja käyttää usein ostopaikan mainetta hyväkseen vähentääkseen koke
maansa tuotteisiin liittyvää riskiä.

4.1.1 Ostopaikan valinta käsitteenä

Ostopaikan valinta ei ole uusi käsite, vaan sitä koskevia tutkimuksia on tehty jo 

1920-luvulta lähtien. Niissä on esitetty erilaisia valintaan vaikuttavia tekijöitä 

kuten ostopaikan ominaisuudet ja kuluttajan ominaisuudet. (Boedeker 1993, 26) 

Tämän työn kannalta olennaisia ovat käytetyt ostopaikan ominaisuudet. Ostopai

kan valinta on määritelty siten, että se viittaa ostokäyttäytymiseen tietyn tuotteen 

tai palvelun suhteen myymälästä. Ostokäyttäytymistä voidaan pitää vuorovaiku

tussuhteena yksilön ja mahdollisuuksien välillä eli vuorovaikutussuhteena kulut

tajan ja myymälän ominaisuuksien välillä (Korhonen 1998, 12).

Ostopaikan valintaa koskevia malleja on esitetty useita erilaisia (ks. Boedeker 

1993; Korhonen 1998). Kaikissa malleissa on samantyylinen perusrakenne,
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vaikka ne eroavatkin perusteiltaan toisistaan. Ostopaikan valintamallien perus

rakenne esitetään kuviossa 11. Samantyyliseen perusrakenteeseen kuuluu kulut

tajan ominaisuuksien ja ostopaikan ominaisuuksien välinen suhde, joka lopulta 

vaikuttaa ostopaikan valintaan. (Boedeker 1993, 27-28) Kuluttajan ominaisuudet 

vaikuttavat siihen, kuinka tärkeiksi ostopaikan ominaisuudet tulevat. Siten myy- 

mälämielikuva vaikuttaa ostopaikan valintaan. Kuluttajat eivät kuitenkaan vertaa 

eri myymälöitä ennen jokaista käyntiä, vaan aikaisemmat kokemukset vaikuttavat 

valintaan. (Rökman 1985, 29-30) Lisäksi mielikuvan oletetaan vaikuttavan osto- 

paikan valintakäyttäytymiseen siten, että myymälässä usein asioivien mielikuvan 

katsotaan yleensä olevan myönteisempi kuin siellä ei-asioivien (Peterson & Kerin 
1983, 206-207).

Kuvio 11 : Ostopaikan valintamallien perusrakenne

(typologiat)

Ostopaikan valinta

Ostopaikan

ominaisuudet

Kuluttajan

ominaisuudet

Erilaiset arviointiprosessit

d) taktiikat

a) asenne

b) valinta

kriteerit

c) ennakko-

Lähde: Boedeker 1993, 28

Ostopaikan valintaan liittyvä käyttäytyminen täytyisi ottaa huomioon myös, kun 

pyritään kioskiketjun identiteetin avulla luomaan kilpailukykyistä myymälämieli- 

kuvaa. Darden on esittänyt, että kuluttajat valitsevat oikean ostopaikan yhä 

enemmän kuluttajan omien ja ostopaikan ominaisuuksien perusteella kuin, että 

ostopaikan valinta tehtäisiin tuotemerkkien perusteella. Siten myymälämielikuva
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on erittäin tärkeä ja vaikuttava tekijä kuluttajan ostopaikan valinnassa. Siksi myy

mälän tai myymäläketjun onnistunut asemointi vaatii enemmän tietoa asiakkaista: 

heidän arvoistaan, ostotavoistaan, median käyttötavoistaan, tuloistaan ja elämän

tyyleistään. Menestyvän myymälän avain on myymäläkonseptin herkkyydessä ja 
sen muuttamisessa strategiaksi, jonka avulla ei ainoastaan kohdata kuluttajien tar

peet, vaan myös saavutetaan taloudellisesti kannattava tulos. (Darden & Lusch 
1983, 3-4)

4.1.2 Ostopaikan valinta ja segmentointi

Myymälämielikuva muodostuu erilaisista ominaisuuksista, jotka vaikuttavat ku

luttajan ostopaikan valintaan. Jotta osataan painottaa oikeita ominaisuuksia myy- 

mäläimagossa, on tärkeää tuntea myymälän asiakkaat eli sen kohderyhmä tai - 

ryhmät. Kohderyhmä tai -ryhmät voidaan määritellä segmentoinnin perusteella. 

Erilaisia ostopaikan valintaan liittyviä segmentointitapoj a on kahdenlaisia. Voi

daan esimerkiksi tutkia ennalta määriteltyjen ostopaikan ominaisuuksien merki

tystä tai ryhmitellä kuluttajat heidän itsensä kertomien tärkeiden ominaisuuksien 

perusteella. Toinen lähestymistapa on ryhmitellä kuluttajat heidän omien ominai

suuksien mukaan ja tämän jälkeen arvioida eri ostopaikan ominaisuuksien merki
tystä kullekin ryhmälle. (Boedeker 1993, 23-25)

Kohderyhmien segmentoinnissa kuluttajien ominaisuudet jaetaan demografisiin ja 

psykografisiin tekijöihin. Demografisia tekijöitä ovat ikä, sukupuoli, siviilisääty, 

tulot, ammatti, koulutus, jotka ovat useimmiten käytetty markkinoiden segmen- 

tointikriteeristö, koska ne perustuvat mitattavissa oleviin, usein tilastollisiin tie

toihin jostakin ryhmästä ja ovat helpoimmin saatavissa oleva, kustannuksiltaan 

halpa keino kohdemarkkinoiden tunnistamiseen. Kuluttajan elämäntyyliin tai per

soonallisuuteen liittyviä seikkoja on nimitetty psykografiaksi. Demografi aa käy

tetään kohdemarkkinoiden paikallistamiseen, kun taas psykografiset tekijät autta

vat kertomaan, millaisia henkilöitä segmenttiin itse asiassa kuuluu sekä miten he 

ajattelevat ja tuntevat. (Boedeker 1993, 23-25)
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Kuitenkin esimerkiksi Mason, Durand ja Taylor (1983, 350) ovat tutkimuksessaan 

päätyneet siihen, että ostamiseen liittyvää tai yleisemmän tason elämäntyyliä ei 

voida pitää kovinkaan hyvänä ostopaikan ominaisuuksien tärkeyden selittäjänä. 

Koska vähittäiskaupan näkökulmasta nimenomaan ostopaikan valinta on ensiar

voisen tärkeää, ongelmaa voi lähestyä toisella tavalla ja tutkia suoraan erilaisia 

kuluttajaryhmiä sen mukaan, mitkä ostopaikan ominaisuudet vaikuttavat ostopai

kan valintaan eli millä tavoin he ovat orientoituneet valitsemaan ostopaikan riip

pumatta esimerkiksi elämäntyylistä, persoonallisuudesta tai demografi asta. 
(Boedeker 1993, 15)

Orientaatio on varsin yleinen käsite kulutta)akäyttäytymisen tutkimuksissa, ja 

orientaation on osoitettu olevan voimakas ostopaikan valinnan määrääjä. Siksi 

osto-orientaatio onkin läheisesti liitetty ostopaikan valintaan (Rökman 1985, 12). 

Orientaatio on määritelty eri tutkimuksissa eri tavoin. Boedekerin mukaan (1993, 

18) Hawkins, Best ja Coney määrittelivät orientaation kuluttajan tyyliksi painottaa 

tiettyjä aktiviteetteja. Mast, Shim ja Morgan puolestaan määrittelivät sen ostoakti- 

viteetteja, kiinnostusta ja mielipiteitä ohjaavaksi osto-spesifiksi elämäntyyliksi. Se 

rakentuu tutkimuksesta riippuen erilaisista osista kuten motiiveista, kiinnostuk

sista, aktiviteeteista, mielipiteistä, uskomuksista ja preferensseistä. Ostopaikkaa 

valitessaan kuluttaja on siis orientoitunut tietyllä tapaa tekemään päätöksen omien 
ja myymälän ominaisuuksien pohjalta.

4.1.3 Valintakriteerit

Kun kuluttajat arvioivat sitä, missä myymälässä he tekisivät ostoksensa, niin he 

miettivät useita eri tekijöitä, joita usein kutsutaan kuluttajan ostopaikan valinta

kriteereiksi. Nämä valintakriteerit ulottuvat fyysisistä tekijöistä (esim. myymälän 

koko) kuluttajan omiin subjektiivisiin arvostuksiin (esim. myymälän luoma 

status). Jotta myymälä pystyy houkuttelemaan kuluttajia asioimaan siellä, täytyy 

myymälän identiteettiä kehittää siten, että kuluttajille muodostuvassa myymälä- 

mielikuvassa painottuvat oikeat tekijät. Ihannetilanteessa myymälän olennaisim

mat ominaisuudet vastaavat niitä, joita kohderyhmä pitää tärkeimpinä. Siis myy-
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mälamielikuvan ja kuluttajan valintaknteereiden pitäisi olla hyvin yhteensopivia. 

Seuraavassa kuviossa 12 on kuvattu tätä yhdenmukaisuutta. Lisäksi siitä nähdään, 

kuinka myymälän valintaprosessissa kuluttajat jakavat myymälät omien valinta

kriteerien ja myymälän ominaisuuksien pohjalta erilaisten arviointi- ja vertailu- 

prosessien kautta hyväksyttäviin ja ei-hyväksyttäviin ostospaikkoihin. 
(Rosenbloom 1983, 141; Boedeker 1993, 13)

Kuvio 12: Myymälän valintaprosessi

Hyväksyttävä myymälä Ei-hyväksyttävä myymälä

Arviointi-ja vertailuprosessi

Valintakriteerit

Mainonta

Henkilökunta

Palvelu

Hinnoittelu

Sijainti

Sortimentti

Myymälän ominaisuudet

• Sijainti

• Sortimentti

Mainonta

Palvelu

Hinnoittelu

Henkilökunta

Myymäläimago

Lähde: Marquardt ym. 1983, 83

Kirjallisuudessa on yllättäen kiinnitetty suhteellisen vähän huomiota tähän kulut

tajan valintakriteereiden ja myymälärruelikuvan yhteensopivuuteen. Sen sijaan 

myymä!ämielikuvan tutkimuksissa on keskitytty myymäläimagon tekijöiden mit

taukseen, joiden on oletettu olevan yhtenäisiä kuluttajan valintakriteereiden 

kanssa. Rosenbloom on selvittänyt tätä yhdenmukaisuutta ja esittänyt kolme 

hypoteettista mallia myymälämielikuvan kehittämisestä ja muuntamisesta liit
teessä 3. Markkinoihin perustuvassa mallissa otetaan huomioon kohderyhmien
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valintakriteerit, joiden muutoksia seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa pyritään vai
kuttamaan myymälämielikuvaan. Sisäisiin arvoihin perustuvassa mallissa imago 

määräytyy ostopaikan pemstajien omien arvojen ja perinteen mukaan paljoakaan 

ostajien valintakriteereistä välittämättä. Markkinoilta oletetaan aina löytyvän sel

lainen kuluttajaryhmä, joka arvostaa ostopaikan pemstajien arvoihin ja perintee

seen pohjautuvaa imagoa. Tarvittavat muutokset tehdään perinteisiin arvoihin 

nojautuen. Toimialaan perustuvassa mallissa matkitaan muita samalla alalla olevia 

ostopaikkoja ja tarvittavat muutoksetkin tehdään siten kuin muut tekevät. Kaksi 

viimeistä mallia on yleisimmin käytettyjä myymälämielikuvan kehittämismalleja, 

kun taas ensimmäinen malli on enemmänkin normatiivinen malli, eli miten tulisi 

tehdä. Kuitenkin juuri ensimmäinen malli käsittelee myymälämielikuvan ja 

valintakriteereiden yhteensopivuutta. (Rosenbloom 1983, 141-146; Boedeker 
1993,13-14)

Kun kiinnitetään huomiota vain sisäisiin arvoihin tai samalla toimialalla toimiviin 

yksiköihin myymäläimagon kehittämisessä, niin minimoidaan myymälämieli

kuvan ja valintakriteereiden yhteensopivuutta. Toisin sanoen tavoitellut myymä- 

läimagot eivät ole niin sopivia markkinoille kuin voisivat olla. Tämä puolestaan 

vähentää myymälämielikuvan tehokkuutta strategisena välineenä kolmella eri 

tavalla: vähentää joustavuutta myymäläimagon kehittämisessä, ei tuo markkinoille 

uusia innovatiivisia ja ainutlaatuisia ratkaisuja sekä kuluttajien valintakriteereiden 

huomiotta jättäminen aiheuttaa tyytymättömyyttä kuluttajissa. (Rosenbloom 1983, 

148-149)

4.1.4 Ostopaikan valinta, myymälämielikuva ja valintakriteerit

Ostopaikan valintaan vaikuttavat myymälämielikuva ja kuluttajan valintakriteerit. 

Ostopaikan valinnan suhdetta myymälämielikuvaan sekä valintakriteereihin voi

daan pelkistetysti kuvata seuraavalla kuviolla 13. Tämä yksinkertainen kuvio pe

rustuu aikaisempien tutkimusten mukaisiin hypoteettisiin myymälämielikuvan, 

ostopaikan valinnan ja valintakriteereiden välisiin suhteisiin. Myymälämielikuvan 

ja valintakriteereiden pitäisi olla loogisesti yhdenmukaisia, ja valintakriteerien on
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osoitettu vaikuttavan ostopaikan valintaan. Myymälämielikuvan ja ostopaikan 

valinnan välinen suhde on assosiatiivinen, ei kausaalinen, jolloin ostopaikan va

linta voi vaikuttaa myymälämielikuvaan sekä myymälämielikuva ostopaikan va

lintaan tai kumpikin samanaikaisesti toisiinsa. (Peterson & Kerin 1983; Rökman 
1985, 29)

Kuvio 13: Myymälämielikuvan, valintakriteerien ja ostopaikan valinnan suhde

Myymälämielikuva < > Valintakriteerit

Ostopaikan valinta

Lähde: Peterson & Kerin 1983, 297

4.2 Myymälämielikuvan tekijät

Myymälämielikuvan ja valintakriteereiden tulisi olla yhteneväisiä. Mistä myymä

lämielikuva sitten muodostuu? Myymälämielikuva muodostuu kuluttajan havain

noista osittain toiminnallisista ja osittain psykologisista ominaisuuksista. Toimin

nallisia ominaisuuksia ovat sellaiset havaittavat tekijät kuten valikoima, hinta, 

palvelut, sijainti, myymälän koko, myymälätilat jne. Psykologisia ominaisuuksia 

ovat aineettomat tekijät kuten ystävällisyyden, lämmön, jännityksen tai kiinnos

tuksen tunne. Mielikuvia muodostaessaan kuluttajat käyttävätkin havaintojaan 

myymälöistä yhdistettynä myymälän ominaisuuksien tärkeyteen. On kuitenkin 

muistettava, että nämä havainnot eivät ole välttämättä oikeita, mutta havainnoijille 

ne ovat todellisia. Lisäksi on huomattava, että imago on enemmän kuin osiensa 

summa. Siinä yhdistyy myymälän ominaisuuksien ja kuluttajien tunnereaktioiden
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välinen vaikutus. (Arnold, Capella & Smith 1983, 192-194; Ghosh 1990, 174; 

Oppewal & Timmermans 1997, 44) Nämä myymälän ominaisuudet ovat samoja 

tekijöitä, jotka rakentavat myös myymälän identiteettiä. Siten on hyvä ymmärtää 

niiden tärkeys kuluttajalle sekä se, mitä nämä ominaisuudet kaikkiaan voivat olla.

4.2.1 Myymäläominaisuuksien tärkeys kuluttajalle

Jokaisella myymälällä on suuri joukko ominaisuuksia kuten sijainti, koko, ilma

piiri, valikoima, palvelut, henkilökunta jne., joita yhdistellään eri tavoin houku

teltaessa asiakkaita myymälään. Kaikkia kuluttajia eivät kuitenkaan miellytä 

samat ominaisuudet. Myymälän kohderyhmään kuuluvien havainnot heille tär

keistä ominaisuuksista vaikuttavat heidän myymälämielikuvaansa ja sitä kautta 
myymälän valintaan. Siten niiden tunteminen on tärkeää identiteettiä ja strategiaa 

kehitettäessä. (Arnold, Capella & Smith 1983, 192) Eri maissa tehdyistä tutki

muksista on voitu havaita, että myymälän ominaisuudet vaihtelevat erilaisissa 

myymälöissä, sijaintipaikoissa ja vähittäismyymälärakenteissa. Kuluttajien valin- 

tapäätökset vaikuttavat tähän. (Rökman 1985, 26) Myös näiden ominaisuuksien ja 
dimensioiden tärkeys vaihtelee markkinoiden, toimialojen, kilpailutilanteiden ja 

kuluttajasegmenttien mukaan, koska eri sijaintipaikoilla hallitsevat eri ostajaseg- 

mentit ja kilpailun intensiivisyys vaihtelee eri markkinoiden sisällä. (McGoldrick 
1990, 127-129)

Jokaisella myymälätyypillä on siis tietyt ominaisuudet, jotka merkitsevät paljon 

niiden asiakkaille. Siksi täytyy tunnistaa myymälän kohderyhmän tärkeinä pitä

mät ominaisuudet ja selvittää, kuinka kyseinen myymälä tai myymäläketju me

nestyy niissä. Tietyn myymälän imagoa tutkittaessa täytyy ottaa myös huomioon, 

että myymälöitä verrataan keskenään. Tiettyä ostosta tehdessään kuluttajat ase

moivat jokaisen vaihtoehtoisen ostopaikan suhteessa muihin tietyissä tärkeissä 

ominaisuuksissa. (Arnold, Capella & Smith 1983, 195; Hasty & Reardon 1997, 

55) Kioskimyymälän tärkeiksi ominaisuuksiksi voidaan mainita läheinen sijainti, 

nopea ja helppo asiointimahdollisuus, henkilökohtainen palvelu sekä joustavat 
aukioloajat.



45

Kun on selvitetty tärkeimpiä ominaisuuksia myymälän valinnassa, on käytetty 

määräävän ominaisuuden konseptia. Rökman (1985, 27) viittaa Myersin ja 

Alpertin ajatukseen, että määrääviä ovat asenteet niitä ominaisuuksia kohtaan, 

jotka liittyvät läheisimmin preferensseihin tai ostopäätöksiin. Muut asenteet eivät 

ole ratkaisevia. Markkinoinnista vastaavien on tärkeä tuntea nämä asenteet, jotka 

määräävät ostokäyttäytymistä. Myymälämielikuvan tekijöitä, jotka selittävät par
haiten ostospaikan valintaa, kutsutaan määrääviksi tekijöiksi.

4.2.2 Myymälämielikuvan dimensiot, komponentit ja ominaisuudet

Monet tutkijat ja konsultit ovat yrittäneet tunnistaa ja luokitella myymälämieliku

van elementtejä. Lisäksi on pyritty luokittelemaan myymäläimagon tutkimuksissa 

käytetyt käsitteet: ominaisuudet, komponentit ja dimensiot. Esimerkiksi ominai

suus on kaikista kapein ja yksityiskohtaisin osa myymälämielikuvassa, kompo

nentti on yhdistelmä samanlaisista ominaisuuksista ja dimensio on yleisimmän 

tason määritelmä. Valitettavasti nämä määritelmät eivät ole kovin tarkkoja, eikä 

niitä ole hyödynnetty eri tutkimuksissa. (McGoldrick 1990, 125-127) Myymälä- 

mielikuvaa tai ostopaikan valintakriteereitä tutkittaessa on eri tutkimuksissa käy

tetty eri tekijöitä. Toisissa tutkimuksissa on päädytty ominaisuuksiin, ja toisissa 
on etsitty dimensioita. (Rökman 1985, 22)

Yhtenäisten määritelmien puuttuessa myös erilaisissa luokituksissa ja jaotteluissa 

on paljon vaihtelevuutta. On vaikeaa tehdä tyhjentävää listaa kaikista tekijöistä, 

jotka vaikuttavat mielikuvaan, koska myymälän kaikki tekijät vaikuttavat siihen 

jollain tapaa. Tekijät vaihtelevat myös myymälöiden ja myymälätyyppien välillä. 

Aikaisempien myymäläimagon tutkimusten perusteella Ghosh (1990, 174-176) 

esittää seuraavanlaista yleistä luokitusta olennaisista myymälän ominaisuuksista:
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1. tuotteet

2. hinta

3. palvelu

4. fyysiset ominaispiirteet

5. mukavuus

6. viestintä ja mainonta

7. myymälän miljöö

8. asiakkaiden ominaisuudet
9. myymälän henkilökunta

Luokat 1-5 esittävät aineellisia tekijöitä, kun taas luokat 6 ja 7 ovat kuluttajissa 

tunnereaktioita herättäviä tekijöitä. Luokissa 8 ja 9 viitataan myymälässä nähtä

viin ihmisiin. (Ghosh 1990, 176) Tämä Ghoshin luokitus on kuitenkin tasoltaan 
yleinen eikä anna sen tarkempaa kuvaa siitä, mitä eri luokkien sisälle kuuluu.

Lindquist on myös pyrkinyt luokittelemaan myymälämielikuvan dimensioita ja 

jakanut ne edelleen komponentteihin. Seuraavan sivun kuviossa 14 oleva 

Arnoldin ym. (1983, 195) esittämä luokitus perustuu Lindquistin tekemään 

jaotteluun. Siinä nähdään, että tietyt komponentit kuten esimerkiksi hinta, laatu ja 
sortimentti on viety tuote-dimension sisälle, (myös ks. McGoldrick 1990, 128; 
Zimmer & Golden 1988, 285)

Kunkel ja Berry (1968; ref. McGoldrick 1990, 126) ovat sen sijaan esittäneet vielä 

yksityiskohtaisemman jaottelun liitteessä 4. He ovat jakaneet myymälämielikuvan 

komponentit pienempiin osiin. Tällaiselle jaottelulle on perusteena esitetty, että 

siinä nähdään tarkemmin, mikä ominaisuus jossain komponentissa saattaa aihe

uttaa tietyn mielikuvan. Esimerkiksi mukavuutta tutkittaessa voidaan nähdä, onko 

se peräisin sijainnista, aukioloajoista vai myymälän layoutista. Näin pystytään pa
remmin kehittämään myymälän eri tekijöitä.
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Kuvio 14: Myymälämielikuvan dimensiot ja komponentit

DIMENSIO KOMPONENTTI
Tuotteet Laatu

Valikoima

Tyyli

Hinta

Palvelu Henkilökunta

Palautusoikeus

Luotto

Kotiinkuljetus

Fyysiset ominaisuudet Puhtaus

Myymälän layout

Ostamisen helppous

Houkuttelevuus

Mukavuus Sijainti

Pysäköinti

Viestintä Mainonta

Ilmapiiri Samanhenkisyys, sopivuus

Instituutio Maine

Asioinnin jälkeen Tyytyväisyys

Lähde: Arnold & Capella & Smith 1983, 195

Näistä myymälämielikuvan dimensioiden, komponenttien ja ominaisuuksien luo

kitteluista nähdään, että ne sisältävät paikka paikoin päällekkäisyyttä ja ristiriitai

suutta. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että luokittelut ovat peräisin jo tehdyistä 

mielikuvatutkimuksista, joissa on tutkittu eri tyyppisiä myymälöitä kaupan eri 

sektoreilta ja sen takia eri tutkimuksissa on käytetty eri tekijöitä. Siksi myymälä- 

mielikuvatutkimusten tulokset eivät ole välttämättä sovellettavissa eri sektoreiden 

kesken (Birtwistle, Clarke & Freathy 1999, 3). Luokitusten pyrkimyksenä on 

kuitenkin antaa konkreettisesti kuvaa siitä, millaisista tekijöistä myymäläimago 

oikeastaan koostuu. Niiden avulla voidaan löytää sopivat tekijät sen hetkiseen 

tutkimustarpeeseen. Luokituksia voidaan käyttää hyväksi myös myymälän sisäis

ten vahvuustekijöiden eli identiteetin kehittämisessä sekä myymäläketjun palve

lupaketin rakentamisessa (ks. tarkemmin 4.4.1).
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4.3 Myymälän identiteetti

Myymälän identiteetti tarkoittaa siis myymälän ainutlaatuisia vahvuustekijöitä ja 

muodostuu myymälän kilpailijoista erottavista ominaisuuksista. Myymälän iden

titeetin osatekijöiden kautta voidaan vaikuttaa myymälämielikuvaan. Siksi on tär

keää määrittää myymälän identiteetti. Kapferer (1997, 91-92) on esittänyt, että 

merkkituotteen identiteetti voidaan selvittää vastaamalla tiettyihin kysymyksiin. 

Samoja kysymyksiä voidaan käyttää myös myymälän identiteetin määrittelemi

sessä. Lisäksi nämä kysymykset sisältävät vastaukset myös Albertin ja Whettenin 

esittämään kolmeen vaatimukseen yrityksen identiteetille (ks. 2.2).

• Mikä on myymälän visio ja päämäärä?

• Mikä tekee myymälän erilaiseksi?

• Mitä tarvetta myymälä on täyttämässä?

• Mikä on myymälän pysyvä luonne?

• Mitkä ovat myymälän arvot?

• Mitkä merkit tekevät myymälän tunnistettavaksi?

Kun näihin kysymyksiin on vastattu, tiedetään varsin konkreettisesti myymälän 
identiteetti. Esimerkiksi kioskimyymälän identiteettiä voidaan kuvata seuraavasti:

• kioskin päämääränä on lähipalvelujen säilyttäminen

• kioskin tekee erilaiseksi asioinnin nopeus ja helppous, joka on peräisin sijain

nista, aukioloajoista, henkilökohtaisesta palvelusta ja myymälän koosta ja 
rakenteesta

• kioski täyttää kuluttajien elämisen keveitä tarpeita sekä täydennysostostarpeita

• kioskin luonteeksi voidaan määritellä palvelualtis lähimyymälä

• kioskin arvona voi olla asiakaskeskeisyys

• kioskin tunnistettavia merkkejä ovat sijainti, aukioloaika, asiakaspalvelu, vali

koima, palvelut, hinnoittelu, viestintä, myymälän koko, ulkoilme ja rakenne

Kun myymälän identiteetti on selvitetty, täytyy sitä alkaa aktiivisesti kehittää ja 
johtaa.
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4.3.1 Identiteetin kehittäminen

Kuluttajien makujen ja mieltymyksien yksilöllistyminen on vaatinut 

tuote/palvelutaij onnan räätälöintiä. Tämä sama ilmiö koskee myös myymälän tai 

myymäläketjun identiteetin kehittämistä, koska myymälöillä, jotka viestivät sel

västi kehitetystä ja ymmärrettävästä identiteetistä, on parhaat mahdollisuudet 

kohdata asiakkaiden odotukset. Myymälän täytyy tarjota asiakkaille tietty ainut

laatuinen etu, joka on muokattu juuri heitä varten. Sen on kyettävä kertomaan yk

sinkertaisesti, mitä myymälä on, ja miksi siellä kannattaa asioida. (Lewison 1991, 
693-694)

Identiteetin kehittäminen ja rakentaminen sekä tätä kautta oikeanlaisen myymä- 

lämielikuvan luominen tulisi olla yksi ensisijaisista huolenaiheista, koska imago 

on vahva vaikuttamisväline asiakkaiden houkuttelemisessa. Imagon luominen voi 

olla kuitenkin vaikea tehtävä, koska se muodostuu asiakkaiden mielissä monien 

ärsykkeiden lopputuloksena; mitä asiakas kokee, näkee ja tuntee asioidessaan 

myymälässä. Siksi on tärkeää suunnitella etukäteen, mitä halutaan asiakkaan ko
kevan, näkevän ja tuntevan. (Lewison 1991, 273)

Myymälän ominaisuudet tulisi suunnitella huolella siten, että ne sopivat toistensa 

kanssa yhteen ja ovat myymälän identiteetin mukaisia. Myymälää tulee muokata 

myös ajatellen tiettyä kohderyhmää. (Lewison 1991, 273) Vaikka pyritäänkin ai

nutlaatuisuuteen ja erikoistumaan tietyissä tekijöissä, niin yhdenmukaisuuden 

täytyy säilyä myymälän kaikkien elementtien kesken. Hinnoittelussa ei ole järke

vää luoda edullista hintamielikuvaa, jos kuitenkin halutaan profiloitua korkean 

statuksen myymäläksi. Asiakkaat päättelevät hintatason usein myymälän mainon

nan, tuotteiden ja sijainnin perusteella, joista syntyneisiin mielikuviin luotetaan 

usein enemmän kuin todelliseen tietoon. Tuotevalikoima voi olla myös keino eri

koistua. Mielikuvaa voi parantaa, kun myymälästä löytyy sellaisia tuotteita, mitä 

muualta ei löydy, mutta toisaalta joidenkin tuotteiden valikoimiin ottaminen voi 

vahingoittaa imagoa. Siksi asiakkaiden tarpeiden ja mieltymyksien tunteminen on 

olennaista. Myymälän henkilökunta on tärkeä tekijä asiakkaan muodostaessa
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myymälämielikuvaa. Vaikka asiakaskontakti olisi lyhyt, niin siitä täytyisi jäädä 

hyvä olo asiakkaalle. (Mason, Mayer & Ezell 1988, 143-145) Siksi henkilökunnan 

tulisi pyrkiä viestimään ja vahvistamaan toiminnallaan haluttua myymäl ämieli

kuvaa (Birtwistle, Clarke & Freathy 1999, 14). Myymälän ulkoinen ia sisäinen 

ilme ovat myös tärkeitä tekijöitä. Ulkoisen ilmeen asiakas näkee ensimmäiseksi 

myymälästä, ja sen täytyisi heti luoda oikea vaikutelma, jota sitten täydentää 

myymälä sisältä. Tavallisin asiakaskunta saattaa myös vaikuttaa myymälästä 

muodostuvaan imagoon. Mainonnan tulee myös tukea haluttua vaikutelmaa, 

koska se luo myymälälle tietynlaista mielikuvaa, vaikka mainonnan vastaanottaja 

ei olisi koskaan edes käynyt myymälässä. (Mason, Mayer & Ezell 1988, 143-145)

Myymälän johdon täytyy tuntea ensin identiteetti eli ne sisäiset vahvuustekijät, 
jotka tekevät myymälästä ainutlaatuisen ja tunnistettavan. Vasta sitten voidaan 

todella kehittää ja johtaa identiteettiä sekä pyrkiä luomaan haluttua mielikuvaa 

kohderyhmissä. Kun puhutaan imagon luomisesta tai muuttamisesta, tarkoitetaan 

itse asiassa toiminnan lopputulosta. Tosiasiassa vain identiteettiä on mahdollista 

kehittää ja muuttaa, minkä jälkeen kaikki riippuu siitä, onko toiminnan lopputulos 

sellainen kuin pitikin. (Bernstein 1986, 209-210) Myös monet tilannetekijät saat

tavat vaatia identiteetin uudelleen arvioimista ja kehittämistä. Useimmiten 

mainittuja ovat: strateginen tai johdollinen muutos, säännösmuutos, ulkoinen tai 

sisäinen väärinymmärrys toiminnasta ja sen tarkoituksesta, operaatioiden kasvanut 

tai vähentynyt laajuus, kilpailu ja tarve saavuttaa suurtoiminnan etuja (economies 

of scale). (Baker & B almer 1997, 373) Tämä kaikki vaatii identiteetin johtamista.

4.3.2 Identiteetin johtaminen

Toiset yritykset pyrkivät aktiivisesti kehittämään ja johtamaan identiteettiään, kun 

taas toiset eivät siitä välitä. Tämä välinpitämättömyys voi aiheuttaa sekaannusta 

kohderyhmissä, alisuoriutumista markkinoilla ja negatiivisen maineen muodostu

mista vahingossa. (Bernstein 1986, 79; Markwick & Fill 1997, 397-398) Kuiten

kin hyvin johdettuna identiteetti voi olla merkittävä väline, kun integroidaan me

nestykselle olennaisia osia ja toimintoja. Identiteetin johtamisella voidaan var
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mistaa, että yrityksen viestintä on yhtenäistä ja yrityksestä muodostuva imago 

vastaa mahdollisimman hyvin haluttua imagoa. Identiteetti on strateginen väline, 

koska tehokkaalla ja hyvin rakennetulla identiteetillä voidaan luoda ymmärrystä ja 

sitoutumista eri sidosryhmissä, houkutella asiakkaita ja työntekijöitä, hankkia 

pääomaa rahoitusmarkkinoilta sekä ohjata yritystä oikeaan suuntaan. (Baker & 

Balmer 1997, 369; van Riel & Balmer 1997, 355)

Markvvickin ja Pillin (1997, 401) esittämä yrityksen identiteetin johtamisen malli 

koostuu viidestä toisiinsa vuorovaikutuksessa olevasta pääkomponentista: persoo

nallisuus, identiteetti, imago, strateginen johtaminen ja ympäristötekijät. Mallissa 

identiteetti on keskeinen ja yhdistävä tekijä strategisessa johtamisessa. Identiteetin 

ratkaiseva rooli voi vaikuttaa strategian sisältöön kuten myös tarjota viestintäjär
jestelmän.

Seuraavassa kuviossa 15 esitetään identiteetin johtamisen malli. Yrityksen identi

teetti pohjautuu persoonallisuuteen, joka on yrityksen kaikkien ominaispiirteiden 

summa. Persoonallisuuden ja identiteetin välinen kytkentä on itseanalyysiä, jossa 

paljastetaan ja selvitetään yrityksen ydin: sen ominaisuudet, kyvyt sekä haluttu 

kehityssuunta. Identiteetin ja imagon välinen kytkentä on viestintää, jossa identi

teetti välitetään imagoksi. Tähän kytkentään kiinnitetään usein eniten huomiota, 

koska se on kaikista näkyvin ja huomataan visuaalisen identiteetin avulla. Tästä 

seuraa, että visuaalista identiteettiä erehdytään usein uskomaan samaksi asiaksi 

kuin identiteetti, vaikka kyse on itse asiassa identiteetin identifioimisesta. Kohde

ryhmille muodostuva imago ei kuitenkaan riipu ainoastaan identifioimisesta, vaan 

myös ympäristötekijät vaikuttavat, kuten esimerkiksi kilpailijoiden toimet, toimi

alan kehitys jne. Imago on siis lopputulos monista eri havainnoista, joihin osaan 

yritys voi suoraan vaikuttaa. (Markwick & Fill 1997, 401-402)
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Kuvio 15: Yrityksen identiteetin johtamisprosessi

Itseanalyysi Suunnittelemattomat

viestit

Suunniteltu

viestintäOrganisaation

kehittäminen
Tavoitteet ja 

asemointi

Imagotutkimus

IMAGOIDENTITEETTIPERSOONALLISUUS

TEKIJÄT

YMPÄRISTÖ

JOHTAMINEN

STRATEGINEN

Lähde: Markwick&Fill 1997, 400

Identiteetin johtamisprosessiin kuuluu myös kohderyhmien mielikuvien selvittä

minen imagotutkimuksissa. Niissä paljastetaan kohderyhmien mielikuvia merkit- 

tävimmissä ominaisuuksissa sekä voidaan tehdä vertailuja kilpailijoiden vastaa

viin. Näiden tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää strategisessa johtamisessa, 

kun kehitetään yrityksen toimintaa ja kilpailuetuja. Siksi imagotutkimusten tulok

set tulisi ottaa mukaan strategiseen suunnitteluun, josta niiden vaikutukset heijas

tuisivat yrityksen persoonallisuuteen ja identiteettiin sen sijaan, että vain visuaa

lista identiteettiä muokattaisiin. Siksi voidaan nähdä Markwickin ja Pillin mukai

sesti, että identiteetin johtaminen on osa tehokasta ja integroitua strategista johta

mista. Tällä näkemyksellä halutaan korostaa sitä, että myös kioskimyymälän tai 

myymäläketjun identiteetti ja strategia liittyvät kiinteästi yhteen. Identiteettiä 

täytyy aktiivisesti johtaa, ja siitä täytyy viestiä todellisia vihjeitä kohderyhmille, 

jotta pystyttäisiin luomaan haluttu mielikuva. (Markwick & Fill 1997, 403-405)

Haluttu imago voi kuitenkin erota todellisesta imagosta. Jotta haluttu imago voi

daan saavuttaa, tulee yrityksen tarjota kohderyhmille aikaisemmasta eroavia mer

kityksiä. Strategisesti suuri päätös on, kuinka paljon yritys haluaa pyrkiä vaikut

tamaan siihen, mitä erilaisista perusasioista tullaan viestimään. Jos halutaan vai-
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kutiaa kaikkien viestien sisältöön, joita yritys lähettää joko tietoisesti tai tiedosta

matta, niin se pitää tehdä niiden rajojen puitteissa, joissa eri kohderyhmien kanssa 

voidaan kommunikoida, (van Rekom 1997, 411-412)

4.3.3 Identiteetin välittäminen

Myymälämielikuvaan voidaan siis vaikuttaa myymälän identiteetin avulla. Iden

titeetti välitetään eli identifioidaan kohderyhmille erilaisten vihjeiden avulla siten 

kuin se haluttaisiin havaittavan. Yrityksen identiteetti määrittelee signaalit, joista 
voidaan viestiä sidosryhmille. Siksi yrityksen viestinnälle on hyötyä identiteetin 

läpikotaisesta tuntemisesta, koska sen myötä osataan määritellä rajat, joiden puit

teissa yrityksestä voidaan viestiä uskottavasti, (van Rekom 1997, 412-413)

Birkigt ja Stadler ovat esittäneet identifioinnille sisällöksi ns. CI-mix:in 

(CI=Corporate Identity), joka muodostuu viestintätekijöistä (mainonta, myyntityö, 

tiedostustoiminta ym.), design-tekijöistä (liikemerkit, värit, kirjasintyypit ym.) ja 

käyttäytymistekijöistä (käyttäytymismallit sekä yrityksen sisällä että yrityksen 

sidosryhmien kanssa). Näitä kolmea elementtiä hyväksikäyttäen sisäisessä ja 

ulkoisessa viestinnässä yritys voi viestiä kohderyhmille pyrkimyksenään saada 

niiden mielikuva vastaamaan yrityksen todellisuutta. (Wiedemann & Jugel 1987, 

187-188) Viestinnässä pyritään myös eri tekijöiden yhdenmukaiseen käyttöön 

(Bernstein 1986, 90). Tyypillistä suunnitellulle yhtenäiselle viestinnälle ovat ns. 

identiteettiohjelmien käyttäminen, yhtenäinen mainonta, pukeutuminen, toimin

tamallit ja toimintatavat asiakkaiden kanssa. Kuitenkin on syytä muistaa, että 

näiden suunniteltujen viestien lisäksi samanaikaisesti välittyvät myös tahattomat, 
ei-suunnitellut viestit. (Markwick & Fill 1997, 397)

Identiteetin keskeisyyttä yritysviestinnässä kuvaa kolmio kuviossa 16, jonka kul

mina ovat yrityksen strategia, identiteetti ja imago. Sidosryhmien imago yrityk

sestä pohjautuu aina yrityksen identiteettiin, jonka sidosryhmät havaitsevat ja tul

kitsevat. Sidosryhmillä olevaan imagoon pyritään vaikuttamaan suorasti tai epä
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suorasti strategian kautta identiteettiä sopeuttamalla ja kehittämällä, (van Rekom 
1997,410)

Kuvio 16: Strategia-identiteetti-imago kolmio

Strategia

Lähde: van Rekom 1997, 411

Jotta yritys tunnistettaisiin, niin lähtökohtana on identiteetin pysyvyys ja johdon

mukaisuus. Kun identiteettiä välitetään eli identifioidaan kohderyhmille, niin 

siihen liittyvät viestit on toistettava aika ajoin siten, että identiteetin vihjeet esite

tään joka kerta johdonmukaisessa muodossa. (Bernstein 1986, 89-91) Näin pyri
tään varmistamaan pysyvä ja johdonmukainen mielikuva.

4.4 Myymäläketjun merkkituotejohtaminen

Identiteetti sekä myymälämielikuva ovat olennaisia tekijöitä menestyksessä myös 
silloin, kun myymälät muodostavat myymäläketjun. Myymälöiden ketjuttamisen 

seurauksena on yleiseksi tullut pyrkimys rakentaa ketjusta merkkituotetta. Myy

mäläketjun käsittäminen merkkituotteena on tehokas kilpailukeino ja perusta dif- 

feroinnille, joka perustuu ketjumyymälöiden palvelupaketin kehittämiseen hinta

kilpailun sijaan. Myymäläketjun merkkituotejohtamisen avulla voidaan pyrkiä 

erottamaan eri myymälätyypit ja ketjut toisistaan luomalla niille erottuvaa myy- 

mälämielikuvaa. (Davies 1992, 15; Hasty & Reardon 1997, 52; Uusitalo 1998, 40)

Myymäläketju voidaan määritellä seuraavasti: ”Ketju koostuu useista keskitetysti 

omistetuista ja jossain määrin keskitetysti johdetuista toimipaikoista, joilla on 

sama nimi, valikoima, ulkoinen ilme sekä noudattavat samanlaisia menetelmiä
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liiketoimissaan” (Ghosh 1990, 37). Ketjumyymälä toteuttaa ainutlaatuista lii

keideaa, joka määrittelee kohdemarkkinat sekä myymälän toimintaa ohjaavat pe

riaatteet. Ketjujen etuina ovat toimintojen tehokkuuden lisääntyminen, kustannus

säästöt ketjuoperaatioiden kautta sekä ostovoiman kasvaminen tavarantoimittajia 
kohtaan. (Lewison 1991, 53-55; Uusitalo 1998, 40)

Merkkituote)ohtamisen perusidea on arvon luominen. Aakerin (1996, 7-8) 

mukaan arvon luominen merkkituotteelle toteutetaan johtamalla merkkituotteen 

pääomaa. Merkkituotteen pääoma tarkoittaa ”etuja, jotka liitetään merkkituotteen 

nimeen ja symboliin ja jotka tuovat lisäarvoa tarjottujen tuotteiden ja/tai palve

lujen kautta asiakkaille.” Waltersin ja Kneen mukaan myymälä merkkituotteena 

koostuu myytävistä tuotteista, myymälämiljööstä, asiakaspalvelusta ja viestin

nästä. Lisäksi Davies ja Brooks ovat painottaneet myymälöiden olevan merkki

tuotteita, jos ne tarjoavat aineellisten elementtien lisäksi aineettomia elementtejä. 

(Uusitalo 1998, 40) Itse asiassa edellä mainitut myymälän merkkituotteen osat 

ovat samoja kuin aikaisemmin esitetyt myymälän ominaisuudet ja samalla myy

mälä! den ti teetin tekijöitä. Merkkituote)ohtamisen ero verrattuna pelkkään identi

teetin johtamiseen on pyrkimys arvon luomiseen myymäläketjulle. Merkki tuote- 

johtamisen keskeisenä osana on kuitenkin identiteetin johtaminen.

4.4.1 Ketjun palvelupaketin differointi

Kun myymäläketjusta rakennetaan merkkituotetta, sille täytyy määritellä ja ke
hittää toimiva ketjun liikeidean mukainen palvelupaketti. Keskeisenä pyrkimyk

senä on myös palvelupaketin differointi kohderyhmän mukaisesti (Davies 1992, 

15). Palvelupaketin täytyisi kuitenkin pohjautua ketjumyymälän identiteettiin. Itse 

asiassa tämä toteutuu, koska palvelupaketti koostuu juuri samoista myymälän 

ominaisuuksista, jotka ovat identiteetin tekijöitä. Myymäläominaisuuksien ja ket

jun liikeidean pohjalta pitää rakentaa kohderyhmälle sopiva paketti.

Palvelupaketti voidaan jakaa ydin-, apu- ja tukipalveluihin. Ydinpalvelua ovat 

tuotteet, joita myydään sopivana ajankohtana sopivassa paikassa. Ydinpalvelun
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tuotantoa ja kulutusta voidaan helpottaa erilaisilla apupalveluilla, joita ovat esi

merkiksi mahdollisuus tuotteiden löytämiseen ilman vaikeuksia, sopivat pakkaus- 

koot, miellyttävä sijainti ja asiakaspalvelu myymälässä. Koska apupalvelut ovat 

olennaisia, voidaan ne suunnitella siten, että ne ovat kilpailukykyisiä välineitä 

differoitaessa palvelupakettia. Näiden lisäksi saatetaan lisätä tukipalveluita kas

vattamaan palvelupaketin arvoa tai differoimaan sitä kilpailijoista. Tällaisia tuki
palveluja voivat olla esimerkiksi pankkipalvelut, kukkakauppa tai vaikka pikaruo

kala myymälän yhteydessä. Menestyksellinen differointi yhdessä tai useammassa 

palvelupaketin eli myymälän tekijässä voi tehdä ketjumyymälän tai myymälätyy- 

pin ainutlaatuiseksi tai erilaiseksi verrattuna kilpailijoihin myös asiakkaiden sil
missä. (Uusitalo 1998, 39-40)

Differoitu palvelupaketti saatetaan toteuttaa joko tuotesuunnittelun tai myymälä- 

mielikuvaan keskittymisen kautta. Tuotesuunnittelulla vähittäiskaupassa tarkoite

taan aineellisten ja aineettomien ominaisuuksien vaihtelemista palvelupaketissa. 

Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla esimerkiksi parannettuja asiakaspalveluja tai 

siistiä myymälää (Ghosh 1990, 53). Tuotesuunnittelu voi tarkoittaa myös palvelu

paketin muuntamista lisäämällä tiettyjä apu- tai tukipalveluita ydinpalveluun. 
Uusitalo (1998, 43) esittää, että imagon differointi on myymälän ominaisuuksien 

muuntamista tai sellaisten markkinoinnin elementtien manipuloimista kuten mai

nonta ja jakelu- ja myyntitavat. Erityisesti markkinoijat saattavat pyrkiä vaikutta

maan kuluttajien havaintoihin rakentamalla mielikuvia viestinnän ja mainonnan 

keinoin. Pyrkimyksenä on siis ketjumyymälän identiteetin välittäminen eli ketju- 

myymälän identiteetin identifioiminen kohderyhmille ja ketjun mielikuvallinen 

erottaminen kilpailijoista. Kun tuotesuunnittelu luo selviä eroja, niin imagon 

differointi keskittyy tuotteen symbolisiin ominaisuuksiin asiakkaiden mielissä. 

Siinä pyrkimyksenä on välittää kohderyhmälle suunniteltuja vaikutelmia myymä
lästä ja sen palvelupaketista.

Differointistrategiaa luotaessa on hyvä huomata, että sen pysyvyys on yleensä 

suurinta silloin, kun differointi perustuu moniin lähteisiin eikä vain yhteen teki

jään kuten esimerkiksi hinnoitteluun. Jos differoinnin pohjana on yksi ainoa teki
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jä, kilpailijat voivat sen hyvinkin saavuttaa. Differointi, joka perustuu monen ai

votoiminnon kesken koordinoituihin toimiin, on tavallisesti kestävämpi, koska 

kilpailijoiden on sitä jäljitelläkseen ryhdyttävä suuriin muutostoimiin. (Porter 

1985, 196) Siten pelkkä palvelupaketin differointi ei välttämättä tuota riittävää 

kilpailuetua, vaan lisäksi tarvitaan mielikuvallista eroa. Imagon kautta saavutettua 

etua on vaikeampi jäljitellä ja saavuttaa. Kuten Baker ja B almer (1997, 373) ovat 

todenneet, objektiiviset erot on helposti ja nopeasti hävitetty, siksi subjektiiviset 

tekijät ovat päävaikuttajia ihmisten havaintoihin ja käytökseen.

4.4.2 Ketjun asemointi

Jotta myymäläketjulla on hyvät edellytykset kilpailla ja menestyä markkinoilla, on 

ketju asemoitava. Asemointi on markkina-aukkojen tunnistamista markkinoilla, 

saavutettavissa olevan markkina-aukon valloittamista ja ylläpitämistä esimerkiksi 

sopeuttamalla palvelupakettia asiakkaiden havaittuihin tarpeisiin. Asemointi ja 

segmentointi ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Myymälän asemointi toimii, jos onnis

tutaan tunnistamaan asiakassegmentti, jolle voidaan kohdistaa erityinen differoitu 

palvelupaketti. Siten myymälää asemoitaessa täytyy ensin hankkia ymmärtämystä 

asiakkaiden tarpeista ja näkemystä heidän ajatuksistaan. Myymälän asemoinnin 

ideana on saavuttaa kohderyhmän mielessä vaikutelma ainutlaatuisesta palvelupa

ketista. Tuotteen asemointi tarkoittaa tuotteen valloittamaa paikkaa markkinoilla 

kohdesegmentin havaitsemana. (Davidson, Sweeney & Stampfl 1988, 304-305; 
Levy & Weitz 1998, 165; Uusitalo 1998, 45-46)

Asemointistrategian päämääränä on, että kuluttajat tunnistavat asemoidun 

merkkituotteen osana tiettyä tuoteluokkaa ja havaitsevat merkkituotteen 

erilaisuuden suhteessa muihin merkkituotteisiin tämän tuoteluokan sisällä. 

Myymäläketjun onnistuneessa asemoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat 

havaitsevat ja ymmärtävät ketjun myymälöiden tarjoaman ainutlaatuisen edun ja 

ylivoimaisuuden verrattuna muihin ketjuihin. Asemointi on menestyksekäs 

ainoastaan, jos kuluttajat ja kohderyhmä pitävät palvelupakettia arvokkaana ja 
mielenkiintoisena. (Arnold 1992, 114; Uusitalo 1998, 47-49)
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Täten asemointi viittaa juuri luvun neljä alussa esitettyyn kuluttajien ostopaikan 

valintaprosessin tuntemiseen. Myymälän tai myymä!äketjun on toimittava asia

kaslähtöisesti. Sen on tunnettava asiakkaidensa tärkeinä pitämät ominaisuudet ja 

kehitettävä toimintaansa niiden pohjalta identiteettinsä mukaisesti. Samoin kios- 

kiketjun on tunnistettava kohderyhmänsä, kehitettävä identiteettinsä mukaista 

differoitua palvelupakettia ja viestittävä palvelupaketista kohderyhmälle. 

Toiminnan aktiivisella kehittämisellä ja johtamisella voidaan pyrkiä rakentamaan 

kioskiketjusta merkkituotetta, jonka kautta ketjulle pystytään luomaan näkymä
töntä arvoa.

4.5 Teoreettinen viitekehys - malli kioskiketjun kilpailukykyisen 

myymälämielikuvan luomisesta identiteetin avulla

Tutkielman teoreettisen osan päämääränä on muodostaa viitekehys, joka on teo

reettinen vastaus esitettyyn tutkimuskysymykseen. Viitekehyksen tarkoituksena 

on myös ohjata empiirisen tutkimuksen suorittamista. Tutkielman teoreettisessa 

osassa tutustuttiin aluksi kioskiin ja sen erilaiseen sijoittumiseen päivittäistavara

kaupassa verrattuna perinteisiin päivittäistavaramyymälöihin. Lisäksi tarkasteltiin 

kioskitoiminnan ominaispiirteitä. Seuraavaksi selvitettiin keskeiset käsitteet iden
titeetti, imago ja niiden välinen suhde sekä myymälämielikuvan määritelmä. Teo

reettisen viitekehyksen mallia lähdettiin rakentamaan kuluttajan puolelta tutustu

malla aluksi ostopaikan valintaprosessiin, kuluttajan valintakriteereihin sekä 

myymälämielikuvan rooliin tässä keskustelussa. Seuraavaksi tarkasteltiin myy

mälämielikuvan tekijöitä sekä niiden tärkeyttä kuluttajille. Tämän jälkeen pystyt

tiin määrittelemään myymälän identiteetti sekä esittelemään, kuinka identiteettiä 

kehitetään, johdetaan ja kuinka se välitetään. Lopuksi esitettiin myymä!äketjun 
merkki tuotejohtaminen.

Vastauksena asetettuun tutkimuskysymykseen teoreettinen viitekehys esittää 

kuviossa 17 mallin siitä, kuinka kioskiketjun myymälä luo identiteettinsä avulla 

kilpailukykyistä myymälämielikuvaa. Myymälän identiteetillä on keskeinen osa
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myymäläketjun merkkituotejohtamisessa, kun pyritään rakentamaan kioskiket- 

justa merkkituotetta ja samalla saavuttamaan sekä kilpailukykyinen että kohde

ryhmän suosiollisena pitämä myymälämielikuva. Myös kioskiketjun merkki- 

tuotejohtamisessa on keskeisenä tekijänä ketjumyymälän identiteetti. Identiteettiä 
pyritään kehittämään ja johtamaan siten, että se olisi tunnistettava, erottuva ja 

muodostuisi ketjumyymälän ainutlaatuisista vahvuustekijöistä. Identiteetti eli 

kioskiketjun sisäiset vahvuustekijät pohjautuvat Albertin ja Whettenin identitee

tille esittämään kolmeen vaatimukseen: kioskiketjun keskeinen luonne, erityisyys 

ja ajallinen jatkuvuus. Niiden perusteella pyritään tunnistamaan ja määrittelemään 

kioskimyymälän identiteetti. Kioskiketjun keskeiseksi luonteeksi voidaan määri
tellä palvelualtis lähimyymälä. Sen kilpailijoista erottavia ominaispiirteitä ovat: 

keskeinen taajamasijainti, nopea ja helppo asiointimahdollisuus, joustavat au

kioloajat, monipuoliset palvelut, persoonallinen viestintä sekä ulkoilme. Ajalli

sesti muuttumattomin ominaispiirre on mahdollisesti keskeinen sijainti.

Identiteetin tunnistamisen ja määrittelemisen jälkeen pyritään identiteettiä aktiivi

sesti johtamaan. Myös identiteetin välittäminen eli sen identifioiminen kohderyh

mälle on silloin mahdollista. Samanaikaisesti on pyrkimyksenä myös kioskiketjun 

asemoiminen. Identifiointi voidaan jakaa viestintä-, design- ja käyttäytymisteki- 

jöihin, joiden avulla pyritään luomaan yhtenäinen viestintäjärjestelmä. Kioski- 

ketjun identiteetin identifioinnissa käytettyjä viestintäkeinoja voivat olla: mai

nonta, erilainen tapahtumamarkkinointi, sponsorointi, yhtenäinen ulkoilme kios- 

kimyymälöissä, yhtenäiset julisteet ja muut materiaalit sekä asiakaspalveluhenki- 

löstön kouluttaminen. Näin tavoitteena on muodostaa ketjumyymälöistä halutun

lainen kilpailukykyinen myymälämielikuva kohderyhmälle. Muodostunutta myy- 

mälärmelikuvaa ja sen tekijöitä kohderyhmään kuuluvat vertaavat omiin valinta- 

kriteereihinsä, joiden perusteella he sitten tekevät päätöksen ostopaikan valin

nasta. Ketjumyymälän identiteettiin ja kohderyhmän myymälämielikuvaan 

vaikuttavat lisäksi myös erilaiset ympäristötekijät, joita voivat olla esimerkiksi 

kilpailijoiden toimet, toimialan kehitys tai lainsäädäntö. Ketjujohdon on seurat

tava myymälöidensä myymälämielikuvan kehittymistä imagotutkimuksien avulla. 

He tarvitsevat myös tietoa kuluttajista ja erityisesti ketjun kohderyhmästä. Erilai
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set tiedot analysoidaan ja niiden tulokset palautetaan ketjun merkkituotejohta- 

miseen, jossa voidaan sitten tehdä tarvittavia muutoksia identiteettiin tai identifi
oimiseen.

Tutkielman empiirisessä osassa keskitytään esitetyn mallin koettelemiseen myy- 

mäläketjun osalta kioskiketjussa. Lisäksi rajoitutaan erityisesti identiteetin ja 

myymälämielikuvan väliseen suhteeseen. Mallin esittämää kuluttajapuolta ei siis 
tarkastella sen tarkemmin.

Kuvio 17: Malli kioskiketjun kilpailukykyisen myymälämielikuvan luomisesta 
identiteetin avulla

MYYMÄLÄKETJU KULUTTAJA
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5. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN VAATIMAT RATKAISUT

Seuraavaksi esitetään empiirisen tutkimuksen kohde sekä empiirisen tutkimuksen 

vaatimat ratkaisut. Empiirisen tutkimuksen eteneminen tapahtuu edellä esitetyn 
teoreettisen viitekehyksen ohjaamana.

5.1 Empiirisen tutkimuksen kohde

Tutkimuksen kohteena on R-kioskiketju. R-kioski on valtakunnallinen keskitetysti 

ohjattu kioskiketju, joka tarjoaa kuluttajille viihdettä, jännitystä ja mielihyvää 

aamusta iltaan. Ketju kuuluu Rautakirja-yhtymään, jonka perusstrategiana on toi

mia kauppa- ja palveluyrityksenä, joka keskittyy lehtien irtonumeroiden tukku- ja 

vähittäiskauppaan sekä erikoisvähittäiskauppaan. Vuonna 1998 R-kioskeja oli 

Suomessa 730 kappaletta ja ne työllistivät noin 2500 henkilöä. R-kioskiketjun lii

kevaihto vuonna 1998 oli 1.676 Mmk. R-kioski on kioskikaupan johtava ketjuja 

ainoa merkkituote, eikä sillä ole pelkästään kioskikaupassa varteenotettavia kil

pailijoita. Siten R-kioskilla on vahva markkina-asema ja tunnettuus.

R-kioskiketju on merkittävä ketju, koska jokainen suomalainen tuntee sen ja lähes 

jokainen asioi siellä ainakin satunnaisesti. R-kioskilla onkin vuosittain noin 130 

miljoonaa asiakaskontaktia, mikä tarkoittaa, että 95% suomalaisista asioi R-kios

killa kohtuullisen säännöllisesti eli vähintään kerran kuussa. R-kioskiketjun mark

kinointi on pääasiallisesti valtakunnallista, joten mainonta ja kampanjat ovat näh
tävillä samanlaisina paikkakunnasta riippumatta.

Tutkimusongelman kohdistuessa myymäläketjun identiteettiin ja myymälämieli- 

kuvaan on R-kioskiketju tutkimuskohteena oivallinen, koska se on määrätietoi

sesti pyrkinyt rakentamaan ketjustaan merkkituotetta. Lisäksi R-kioski on tutki

muskohteena mielenkiintoinen, koska se on johtava ja innovatiivinen kioskiketju, 
joka haluaa olla edelläkävijä ja pysyä kehityksen kärjessä.



5.2 Empiirisen työn tehtävä ja toteuttaminen

Työn pääongelmana on tutkia sitä, miten kioskiketju luo kilpailukykyistä 

myymälämielikuvaa identiteettinsä avulla. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on 

puolestaan selvittää, voiko kioskiketju käytännössä kehittää kioskin myymälä- 

mielikuvaa viitekehyksessä kuvatun mallin mukaisesti. Lisäksi pyrkimyksenä on 

selvittää, kuinka tärkeänä myymälämielikuvan rakentaminen ja siihen vaikutta
minen koetaan kioskiketjussa.

Empiirisessä tutkimuksessa keskitytään teoreettisen viitekehyksen osien tarkaste

luun myymäläketjun osalta, koska tämän työn tarkoituksena on esittää kioski- 

ketjun johdolle, kuinka kioskiketjun myymälälle voidaan saavuttaa sen identi

teetin avulla kilpailukykyinen myymälämielikuva. Siten teoreettisen viiteke

hyksen kuluttajapuolen osiin ei puututa, eikä työssä myöskään suoriteta asiak

kaisiin kohdistuvia mittauksia. Työn ytimenä on se, mitä myymäläketjun sisällä ja 
johtamisessa tapahtuu.

Empiirisen tutkimuksen suorittamisessa oletetaan päästävän parhaimpaan tulok

seen, kun koetellaan mallin soveltuvuutta siten, että lähdetään liikkeelle kioski- 

ketjun johtamisesta ja pyrkimyksistä siinä. Tämän jälkeen pyritään selvittämään, 

kuinka ketju on selvillä omasta identiteetistään sekä kuinka se välittää eli identi

fioi identiteettinsä kohderyhmilleen. Lopuksi halutaan selvittää, millaiseen 

myymälämielikuvaan kioskiketjussa pyritään sekä kuinka kuluttajien ja ketjun 
omaa toimintaa seurataan erilaisten tutkimusten kautta.

5.3 Aineiston hankinta

Tässä työssä empiirisen tutkimuksen ote on kvalitatiivinen, koska pyritään ym

märtämään käyttäytymistä toimijan viitekehyksestä käsin ja tutkittavaa ilmiötä 

tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä. Lisäksi tutkimus on tyypiltään tapaus

tutkimusta, koska haetaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pie-
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nestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 130). Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä ovat mm. haastattelu, havain

nointi, ryhmäkeskustelu, elämänkerrat sekä erilaiset artikkelit ja lahjoitukset.

Luontevin valinta tämän tyyppisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi on 

haastattelu. Seuraavaksi kvalitatiivisen aineistonkeruumenetelmistä käsitelläänkin 

tarkemmin haastattelua. Muut kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruumene
telmät jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

Haastattelulle ominaista on se, että haastattelija suorittaa haastattelun ja rekisteröi 

vastaukset. Tämän työn kannalta haastattelun etuina voidaan korostaa seuraavia 
seikkoja:

1. Haastattelu soveltuu monimutkaisten asioiden kysymiseen.

2. Menetelmä tarjoaa spontaanien mielipiteiden selvittämisen.
3. Menetelmä on joustavampi ja sallii täsmennykset.

4. Haastattelussa vastaajien motivoiminen on helpompaa kuin esimerkiksi 
kyselyä käytettäessä.

Haastattelun huonoina puolina voidaan mainita, että se on menetelmänä aikaa

vievä ja voi tuottaa ongelman kannalta epärelevanttiakin aineistoa. Lisäksi haas

tattelijalla on merkittävä ja vaikuttava rooli haastatteluun kulkuun ja onnistu

miseen. (Seppälä 1998) Haastattelu valittiin kuitenkin tässä työssä aineiston

keruumenetelmäksi, koska empiirisessä tutkimuksessa pyritään perehtymään 

aihealueeseen käytännössä ja voidaan olettaa, että tämän tyyppisen aihealueen 
käsittely sujuu parhaiten haastattelun avulla.

Tutkimushaastattelun päätyyppejä ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja 

avoin haastattelu. Tässä työssä aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaas

tattelu, jossa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat tiedossa. Menetelmästä 

puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys. Teemahaastattelun tarkoituksena on kuvata haastateltavan toi

mintaa, esimerkiksi sitä, minkälaisena haastateltava pitää omaa käyttäytymistään
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ja toimintaansa, mitä päämääriä hänellä on, minkä seikkojen hän arvelee auttavan 
ja estävän häntä näihin päämääriin pyrittäessä. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 35-37) 

Teemahaastattelu on valittu tämän työn aineistonkeruumenetelmäksi, koska 
kyseessä on aihealueita, joista haastateltavat eivät välttämättä ole tottuneet päivit

täin keskustelemaan. Tämän työn haastattelut suoritettiin kioskiketjun johdon, 

operatiivisen toiminnan suorittajien ja mainostoimiston yhteyshenkilön keskuu
dessa. Haastatteluja kertyi neljä kappaletta.

5.4 Aineiston luotettavuus

Tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvä vastaavuus tulisi olla tavoitteena 

jokaisessa tutkimuksessa. Koska teemahaastattelu on valittu aineiston keräämisen 

menetelmäksi, sen luotettavuutta arvioidaan tieteellisin menetelmin. Luotettavuus 

ilmenee siinä, miten saadaan oikeita tietoja tutkittavasta ilmiöstä. Teemahaastat

telun luotettavuutta punnittaessa on pohdittava, mitkä seikat tutkimuksen eri vai
heissa vaikuttavat luotettavuuteen. Itse haastattelemista ei voida pitää irrallisena 

vaiheena, vaan luotettavuustarkastelu koskee koko tutkimusprosessia. Tulosten 

luotettavuutta pohdittaessa sivutaan sekä tutkimuksen reliabiliteettia että validi

teettia. Näihin vaikuttavat useat seikat tutkimusprosessin eri vaiheissa. (Hirsjärvi 
& Hurme 1988, 128-129)

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen tai mittarin pysyvyyttä eli kykyä antaa ei 

sattumanvaraisia tuloksia. Mittauksen reliabiliteetti, ei-sattumanvaraisuus, pyrit

tiin varmistamaan sillä, että haastattelut suoritettiin ennalta laaditun teemahaas- 

tattelurungon mukaan. Mittauksen tai mittarin validiteetilla puolestaan tarkoite

taan sitä, miten hyvin mittauksen tai mittarin avulla todella mitataan haluttua 

asiaa. (Ahtola, Home & Seppälä 1998; Seppälä 1998) Validiteetilla tarkoitetaan 

tällöin mittarin asianmukaisuutta. Tällöin voidaan lähteä liikkeelle käsitevalidiu- 

desta. Huono käsitevalidius ilmenee lähinnä tutkimuksen pääkategorioiden ja 

ongelmanasettelun heikkoutena sekä haastattelurungon huonona suunnitteluna. 

(Hirsijärvi & Hurme 1988, 129-130) Tässä työssä pyrittiin saavuttamaan mahdol

lisimman hyvä käsitevalidius tutkimalla kohdeilmiöön liittyvää aiempaa kirjaili-
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suutta monipuolisesti. Tämän pohjalta pystyttiin antamaan jokseenkin 

yksiselitteiset määritelmät tarkasteltaville käsitteille. Työn teoreettinen viitekehys 

oli myös pohjana haastattelurunkoa suunniteltaessa. Sisältövalidiudella tarkoi

tetaan sitä, miten hyvin teemaluettelo ja teema-alueita koskevat kysymykset 

tavoittavat halutun merkityksen (mt, 129-130). Tässä työssä sisältövalidius pyrit

tiin varmistamaan siten, että jokaisessa teema-alueessa valmisteltiin tarpeeksi 

useita kysymyksiä sekä riittävästi lisäkysymyksiä.
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6. EMPIIRISEN ANALYYSIN TULOKSET

Seuraavaksi esitetään empiirisen analyysin tulokset suoritettujen haastattelujen 

perusteella. Tulokset on jaettu teoreettisen viitekehyksen mallin mukaisesti omiin 
osioihinsa.

6.1 R-kioskiketjun johtaminen

Kioskiketjun johtamiseen liittyvien kysymyksien avulla pyrittiin selvittämään sitä, 

mikä on pyrkimyksenä, tavoitteena ja tärkeää kioskiketjun johtamisessa. R-kios- 

kiketju on ketjuna ainutlaatuinen Suomessa, koska R-kioskien myynti koostuu 

pääosin heräteostotuotteista ja ”elämän pienistä ylellisyyksistä”. Kuten liikeideas

sakin on sanottu, niin R-kioskit tarjoavat viihdettä, jännitystä ja mielihyvää. 

Haastateltavat kuitenkin totesivat, että R-kioskeille on tavallaan tullut ja tulossa 

enemmän tehtäviä jatkossa, koska kaupan rakenne on muuttunut ja muuttumassa 

Suomessa. Tällä hetkellä toimintaa ollaan suuntaamassa yhä enemmän täydennys- 

ostamisen suuntaan eli ollaan kehittämässä R-kioskin ketjukonseptia sekä uudis

tamassa kioskeja konseptin mukaisiksi kioskimyymälöiksi tai convenience store - 

myymälöiksi. Tällä hetkellä R-kioskin liiketoiminta ja sen keskeiset tuoteryhmät 

keskittyvät kuitenkin perinteisiin kioski tuotteisiin. R-kioskiketjun johto on luoki

tellut nämä keskeiset tuoteryhmät kahdella tavalla: asiakasvirtaa generoivat ja 

katetta tuovat tuoteryhmät. Asiakasvirran generoinnissa keskeisimmät tuote

ryhmät ovat veikkauksen pelituotteet, makeiset, iltapäivälehdet ja tupakka, kun 

taas otettaessa huomioon kate jäijestys on hieman toinen: makeiset, lehdet ja 
tupakka.

Tulevaisuuden kannalta ketjujohtaja näkee kioskiketjun johtamisessa tärkeäksi 

ketjukonseptin monipuolisen kehittämisen, jossa päämääränä on löytää kulutta

jalle mahdollisimman monta syytä asioida R-kioskissa. R-kioskin visio 

voidaankin määritellä seuraavasti: ”R-kioski voisi olla tällainen tuotteita ja perus

palveluja tuottava yritys, joka korvaa osittain niitä palvelutyhjiöitä, mitä on
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syntynyt tai syntymässä.” R-kioskiketjun johdossa nähdään, että viihteen, jänni

tyksen, mielihyvän ja peruselintarvikkeiden lisäksi R-kioskit voisivat taijota mitä 

moninaisimpia palveluja kuten esimerkiksi erilaisia julkisia palveluja tai olla säh

köisen kaupankäynnin jakelukanava. Tällaisia ajatuskuvioita puoltaa se tosiasia, 

että R-kioskien peitto on kiistatta yksi maan parhaista. Toiminnan laajentamisen 

rajoituksena nähdään ainoastaan sadan neliömetrin myymälätila, johon ei saada 
mahdutettua kaikkea sitä mitä haluttaisiin.

Tänä päivänä arvot ovat nousseet tärkeiksi sekä yritysten johtamisessa että julki

sessa keskustelussa. Haastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että R-kioski ei ole yritys, 

jossa uhrattaisiin aikaa arvokeskusteluihin. Näin ollen R-kioskille ei ole määritelty 

yhteisiä arvoja. Tämän suuntaisia aikomuksia kuitenkin Rautakirjassa kokonai
suudessaan on, koska tällä hetkellä ollaan kartoittamassa Rautakirjan arvoja, joita 

haetaan kentältä päin ison ilmapiirikartoituksen yhteydessä. Vastausten perus

teella pyritään sitten luomaan Rautakirjan yhteinen arvopatteristo. Vaikka R-kios

kille ei olla määritelty arvoja, niin haastattelujen perusteella voi olettaa, että 

toimintaa ohjaavia arvoja ovat kannattavuus ja tuloksen tekeminen, jotka tulivat 

haastatteluissa useaan otteeseen esiin. Kun myös katsoo R-kioskin menestystä, 

niin nämä arvot ovat oletettavasti olleet ohjaamassa toimintaa. Arvoina ne 

tuntuvat aika kovilta, mutta R-kioskin kaltaisessa yrityksessä ne ovat toimineet.

6.1.1 R-kioskiketjun menestystekijät

Huolimatta yhteisten arvojen puuttumisesta, R-kioskiketju on menestynyt erittäin 

hyvin. Haastatteluissa tuotiin esiin ketjumenestyksen takana olevat tekijät, joiden 

ymmärtäminen ja vaaliminen on äärimmäisen tärkeää kioskiketjun toiminnassa ja 

johtamisessa. Ensinnäkin R-kioskiketjussa lähtökohtana on se, että R-kioskeilla 

on Suomen parhaat liikepaikat, sillä hyvääkään yksikköä ei saa väärässä paikassa 

tuottamaan. R-kioski onkin 90 vuotta hamunnut parhaita paikkoja, ja näin se on 

pystynyt saavuttamaan nykyiset sijaintinsa. Seuraavana menestykseen vaikutta

vana tekijänä voidaan mainita ketjutettu toimintamalli, jossa R-kioskiketju on 

pitkällä. Keskitetysti ohjattu toimintamalli on tuonut erilaisia voimavaroja, joista
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näkyvimpiä ovat logistiset edut, keskitetyt ostot ja markkinointi sekä yhtenäinen 

mielikuva kuluttajien keskuudessa. Tässä toimintatavassa on kuitenkin olennaista 
se toimintakulttuuri, että ihmiset hyväksyvät, oppivat, sisäistävät ja omaksuvat 

tämän tavan toimia. R-kioskiketjun ohjauksessa koetaan, että ilman yksityis

kohtiin määriteltyä ketjukonseptia 730 kioskin hallitseminen olisi hankalaa. R- 

kioskiketjussa kaikki mahdollinen on yksityiskohtaisesti ohjeistettu, ja tätä val

votaan, että kaikki toteutuu. Kolmanneksi voidaan mainita keino, miten tällaiseen 

toimintakulttuuriin päästään. Se on sisäinen tiedotus. R-kioskiketjun sisäinen tie
dotus on hioutunut vuosien mittaan siten, että ihmiset kentällä tietävät, milloin 

minkäkin näköinen paperi tulee ja mitä se sisältää. R-kioskiketjun sisäinen tiedo- 

tusjäijestelmä on kolmiportainen. Vuositasolla markkinointirunko suunnitellaan 

kolmannesvuosien jaksoissa, joka informoidaan karkealla tasolla kentälle ja kios

keille sekä ketjun ohjausorganisaatiolle. Tätä täsmennetään kuuden viikon välein 

tulevalla markkinointitiedotteella, jossa tiedotetaan tulevista kampanjoista. 

Viimeinen väline sisäisessä tiedotuksessa on kahden viikon välein tuleva kioski- 

tiedote, jossa kampanjat ohjeistetaan täysin niin, että kioskeissa tiedetään, mihin 

telineeseen mikäkin tuote ja juliste laitetaan. Tämä sisäisen tiedottamisen paketti 

on sellainen, jota jokainen kioskilainen on oppinut ja jota uusi työntekijä aina 
opetetaan käyttämään.

Näiden kolmen tekijän jälkeen tulevat perinteisemmät kilpailukeinot kuten tuote- 

peli ja mainonta. Tuotepelillä tarkoitetaan sitä, että R-kioskeihin pyritään raken

tamaan monipuolinen tuoteryhmävalikoima ja tuoteryhmien sisällä osataan valita 

oikeat tuotteet valikoimiin. Mainonta on taas olennaista kuluttajille suunnattua 

viestintää. Sen rooli on nähty myös keskeiseksi menestystekijäksi, koska tuotteet, 

joita R-kioskit taijoavat, eivät ole välttämättä perustuotteita. Myös kioskihenkilö- 

kunnalla on tärkeä rooli R-kioskin menetyksessä, koska asiakkaan kannalta kaikki 

usein kulminoituu henkilökuntaan, sen palvelualttiuteen ja osaamiseen. Asiakas ei 

kuitenkaan tiedä sitä, kuinka paljon töitä on tehty ketjunohjauksessa tai kulis

seissa, eikä sillä toisaalta ole merkitystäkään, jos se ei realisoidu kioskeissa. Jos 

asiakas saa kioskissa huonoa palvelua, niin kaikki taustatyö valuu hiekkaan, mutta
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myös päinvastoin, eli kioskihenkilökunta pystyy paikkaamaan paljon sellaista, 

mikä ketjunohjauksessa olisi pitänyt tehdä paremmin.

Näin ketjujohdossa todettiin, että kioskiketjun johtamisessa yksi erittäin tärkeä ja 

huomioon otettava tekijä on henkilöstöjohtaminen, koska kioskikauppa on puh

dasta palveluliiketoimintaa ja siksi erittäin työvoimavaltainen. Kaiken kaikkiaan 

R-kioskin liiketoiminnassa on mukana yli 3000 ihmistä, joten tämä työvoimaval

taisuus vaikuttaa paljon R-kioskiketjun johtamiseen. Ketjujohtajan mukaan erityi

sesti johtamiseen tuo oman haasteensa se, kuinka henkilöstön saa motivoitua sekä 

pidettyä ajan tasalla ja kuinka ketjujohdossa pystytään hyödyntämään riittävästi 
henkilöstöltä tulevaa palautetta.

6.1.2 R-kioskiketjun kilpailijat

Kioskiketjun johtamisessa täytyy ottaa huomioon myös vallitseva kilpailutilanne. 

Haastatteluissa kävi yhtenäisesti ilmi, että R-kioskiketjussa kilpailijoiksi koetaan 

huoltoasemaketjut sekä lähikaupat. Perinteiset yksityiset kioskit ovat myös kilpai

lijoita ja mukana kioskikaupassa, mutta niitä ei koeta riittävän haastaviksi kilpai

lijoiksi. Kilpailijoista huoltoasemien toimintaa seurataan ja tunnetaan erittäin 

tarkasti sekä erilaisten tutkimusten että yhteistyökuvion kautta ja henkilökoh

taisten suhteiden avulla. Näin huoltoasemista tiedetään vahvuustekijät, visiot, 

konseptit, panostuskohteet ja ongelmat. Lähikaupoista puolestaan tiedetään kes- 

kusliiketasolla, mutta ketjutasolla toiminnasta ei olla kovin hyvin selvillä. Kaup

pojen toimintaa seurataan ainoastaan niistä välineistä, jotka ovat käytössä. R- 

kioskiketjun ohjauksessa voitaisiin varmaan olla enemmänkin selvillä kauppa

ketjujen toiminnasta ja suunnitelmista, mutta toisaalta ketjunohjauksessa ei nähdä 

saatavan siitä lisätiedosta kuitenkaan niin suurta hyötyä, vaan epäillään, että se voi 

enemmänkin vain sotkea.

R-kioskiketju pyrkii voimakkaasti erottautumaan kilpailijoistaan, tai oikeastaan R- 

kioskiketju erottautuu kilpailijoistaan jo ihan itsestään, koska ketjukonsepti on 

vähän erilainen verrattuna esimerkiksi huoltamoketjuihin. Huoltamot ovat selke
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ästi keskittyneet täydennysostamiseen ja fast food -toimintaan, kun taas R-kioski- 

ketjun johdon mukaan R-kioskissa on valittu tietoisesti tietynlainen 

”entertainment-business” ja convenience store-konseptin luominen. R-kioski- 

ketjun erottautuminen perustuu kahteen kulmakiveen: monipuolinen tuoteryhmä- 

valikoima ja läheinen sijainti. Lisäksi R-kioskiketjun erottautuminen voidaan 

jakaa kahteen tasoon: toiminnan ja viestinnän tasoon. Toiminnan tasolla erottau

tuminen tarkoittaa sitä, että R-kioski on luonut oman convenience store-konseptin. 

R-kioskille on luotu palvelupaketti, joka koostuu siitä, että R-kioski on nopea, 

joustava, monipuolinen ja läheinen asioimispaikka, sieltä löytyvät tuotteet, joita 

ihmiset osaavat nimeltä kysyä, sekä siellä on ystävällinen palvelu. Viestinnälli
sesti pyritään luomaan kuluttajalle tämän mukaista mielikuvaa. Ketjujohdon 

mukaan R-kioskin halutaan olevan kuluttajan mielessä vähän rennompi ketju kuin 

muut sekä sellainen henkisesti ja fyysisesti läheinen ja helppo asioimispaikka. 

Erottautumisen pysyvyys pyritään säilyttämään suunnitelmallisella ja johdon

mukaisella toiminnalla sekä etsimällä jatkuvasti uusia toimintamalleja.

6.1.3 R-kioskiketjun kohderyhmät ja asemointi

R-kioski on koko kansan kioski. Siksi R-kioskin ketjuohjauksessakaan ei olla 

haluttu eikä voitu etsiä ja suuntautua ainoastaan kapeisiin segmentteihin. Kohde

ryhmiä on kuitenkin määritelty kolme demografisten tekijöiden perusteella. 

Ensimmäisen kohderyhmän muodostavat 10-19-vuotiaat nuoret. Tässä kohderyh

mässä on ajateltu tulevaisuutta. Nuoriin panostetaan eniten, vaikka se ei välttä

mättä ole rahallisesti kannattavinta, mutta nuoret ovat kriittisimpiä ja heidän 

mielikuvansa R-kioskista on huonoin, kun verrataan eri ryhmiä keskenään. 

Kuitenkin tulevaisuutta ajatellen tämäkin ryhmä halutaan opettaa ja totuttaa 

asioimaan R-kioskilla. Toinen määritelty kohderyhmä ovat täydennysostajat eli 

20-40-vuotiaat naiset, joka on nyt nousemassa markkinoinnin pääkohderyhmäksi, 

kun rakennetaan R-kioskiketjusta myös täydennysostamiseen tarkoitettua 

convenience store — myymäläketjua. Kolmannen suuren kohderyhmän muodostaa 

ns. lottokansa eli se suuri ihmisryhmä, joka tuo lottokuponkinsa R-kioskiin ja 

joihin R-kioskin perusliiketoiminta nojautuu. Jotta tämä ryhmä yhä edelleen
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muistaisi tuoda lottokuponkinsa R-kioskiin, on tälle ryhmälle tehtävä taktista ope
rointia ja kampanjointia.

Nuoria ajatellen R-kioskit voidaan asemoida läheisyydellä, koska R-kioskin 

löytää yleensä lähempää kuin huoltoaseman. Ketjujohtajan mukaan pyrkimyksenä 

onkin asemoida R-kioski pienimuotoisesti nuorten elämyskeitaaksi, koska R-kios- 

killa on nuoria kiinnostavia tuote- ja palveluelementtejä, joita pyritään kehit

tämään kaiken aikaa tuomalla erilaisia trendi tuotteita nuorille. Asemointi pyritään 

siten saavuttamaan aktiivisesti valikoimia kehittämällä, joista viestitään kohde

ryhmälle. Haastateltavat korostivat sitä, että viestinnän on perustuttava aina tosi

asioihin eli tuotteiston on oltava kunnossa, kun siitä viestitään. Kaikessa viestin

nässä on kuitenkin pyrkimyksenä luoda positiivinen ja mielekäs kuva R-kioskista 

ostopaikkana eri kohderyhmään kuuluville, oli hän sitten nuori, nainen tai lottoaja. 

Viestinnän sävyjä tyylilaji muuttuvat aina kohderyhmän mukaan.

Ketjujohto näkee R-kioskiketjun kuluttajille tuottamana lisäarvona sen, että R- 

kioskin kaltaista tuote/palvelukokonaisuutta ei löydä mistään muualta. Erityisesti 
R-kioskin monipuolisuus tuo kuluttajalle lisäarvoa, koska kuluttaja voi yhdellä 

käynnillä tyydyttää monta tarvetta. Haastatteluissa korostettiin myös palvelun 

tärkeyttä ”ykkösasiana”, koska sekä erilaiset palvelut vetävät kuluttajia kioskeihin 

että kioskihenkilökunta henkilökohtaisella palvelullaan voi vaikuttaa erittäin 

paljon kioskin menestymiseen. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla R-kioski 

täyttää tietynlaista sosiaalista tarvetta, eli se on usein paikkakunnalla tapaamis
paikka, jossa kohdataan ja vaihdetaan kuulumiset.

Erityisesti kioskiketjun johtamisen ja siinä olevien tärkeiden asioiden ollessa tee

mana haastatteluissa näkyi selvästi se, että R-kioskiketjussa päätöksentekijä- 

joukko on pieni ja kioskiketjun johtamiseen liittyvät näkemykset eivät ole 

paljoakaan muiden kuin aivan ketjujohdon hallussa. Tästä voidaan päätellä, että 

niistä ei olla joko haluttu tai nähty tarpeelliseksi viestiä sen tarkemmin eteenpäin 

tai sitten viestinnässä on ollut jotain häiriötä. Lisäksi R-kioskiketjun johtamisen 

yhteydessä ei tullut suoranaisesti esiin se, että R-kioskiketjun johtamisessa pää
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määränä olisi rakentaa, ylläpitää ja vahvistaa R-kioskiketjua merkkituotteena, 
mutta kaikesta määrätietoisesta mielikuvan rakentamisesta ja tavasta, miten asiat 
on mietitty, se kuitenkin näkyi selvästi.

6.2 R-kioskiketjun identiteetti

R-kioski on mielihyväpiste. R-kioskin ketjujohdossa keskeiseksi vahvuusteki

jöiksi on määritelty: läheisyys, monipuolinen valikoima, henkilökohtainen pal

velu, riittävät aukioloajat ja miellyttävä ostosmiljöö. Näistä viestinnän kärkenä on 

läheisyys ja kaksi muuta keskeistä ovat monipuolinen valikoima ja henkilökoh

tainen palvelu. Läheisyyteen liittyen valtakunnallisuus on myös tärkeää.

Kioskiketjun johtaja totesi haastattelussa, että R-kioskin luonnetta voisi kuvata 

siten, että se on mutkaton, positiivinen, edistyksellinen, nuorekas, värikäs, iloinen 

ja valoisa. Lisäksi muissa haastatteluissa täydennettiin R-kioskin olemusta siten, 

että R-kioski on helposti lähestyttävä, aina ajan hengessä mukana, miellyttävä, 

suomalainen ja palveleva. Se on vaivaton ja helppo paikka asioida. Mainostoi

mistossa ollaankin määritelty R-kioskin ”brand as person” seuraavasti: hauska, 

vauhdikas, ystävällinen, positiivinen, nykyaikainen ja jossa on helppo ja nopea 
asioida.

R-kioskiketjun erottelee sen konsepti, jossa tärkeinä erottavina vahvuuksina ovat 

läheisyys, monipuolinen valikoima ja palvelu. R-kioskin ulkoinen ilme on myös 
selkeästi tunnistettavissa. Erityisen erotteleva tekijä kilpailijoihin verrattuna on 

värimaailma, joka muodostuu keltaisesta, sinisestä ja valkoisesta. Ketjujohtajan 

mukaan ajallisesti samana pysynyt ominaisuus konseptissa on ollut se, että R- 

kioski on lähtenyt vapaa-ajan mielitekojen tyydyttämisestä. Myös henkilökoh

tainen palvelu on aina ollut olennainen osa toimintaa. Lisäksi lehdet ovat olleet 

tuotevalikoimassa alusta lähtien.

Kysyttäessä R-kioskin tavasta toimia oltiin haastatteluissa yksimielisiä, että se on 

jämäkän ketjumainen, missä päätöksenteko on keskitetty ketjunohjaukseen. Näin
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päätöksenteko on nopeaa ja reagointikyky pysyy hyvänä. Ketjussa on siis selvä 

työnjako: kioskeissa keskitytään myymään ja ketjunohjauksessa pyritään luomaan 

edellytykset, että kioskien myynti pystytään maksimoimaan. Tämä ketjumainen 

tapa toimia on välittynyt myös kioskiasiakkaille siten, että kuluttajat toteavat 

erilaisissa tutkimuksissa R-kioskeista, että ne ovat samanlaisia ja se tiedetään, 
mitä niistä saaja mitä ei.

Haastatteluista voidaan päätellä, että R-kioskiketjussa tiedetään ja tunnetaan 

ketjun vahvuustekijät ja luonne erittäin hyvin, mutta niistä ei puhuta identiteetti- 

käsitteen nimellä. Näin voidaan olettaa, että identiteetti käsitteenä ei selvästikään 

ole käytössä eikä välttämättä tuttu. R-kioskiketjulla on kuitenkin vahva ja selvä 

identiteetti, koska ketjussa on hyvin määritelty, mitä nyt ollaan, miksi halutaan 

tulla sekä mitkä ovat ne erottavat ja ainutlaatuiset vahvuustekijät.

6.3 R-kioskiketjun identiteetin identifiointi

Ulkoisen viestinnän rooli on erittäin tärkeä kuluttajille kohdistuvassa viestinnässä, 

koska R-kioskin täytyy näkyä ja kuulua. R-kioskiketjussa nähdään, että voimakas 

mainonta on varmin tapa välittää R-kioskin viestiä, koska R-kioski kuitenkin myy 
sellaisia tuotteita, joita ei ole pakko ostaa joka päivä. Ulkoinen viestintä on kes
keisesti mielikuvaa luomassa.

Markkinointia ja ulkoista viestintää koskevat päätökset tehdään keskitetysti ket- 

junohjauksen ja markkinoinnin kesken. Ulkoiselle viestinnälle päätetään kerran 

vuodessa karkea suunta strategiapalaverissa, jossa ovat mukana kioskikaupan 

toimialajohtaja, markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö sekä mainostoimisto. 

Operatiivinen toteuttaminen on kuitenkin markkinointiosaston vastuulla. R- 

kioskin ja mainostoimisto Sek & Grey:n välinen yhteistyö on hyvin tiivistä, ja 

mainostoimisto on keskeisesti mukana päämedioissa, televisiossa ja radiossa, 

mainonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
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Yhtenäisesti haastatteluissa todettiin, että R-kioskin ulkoisen viestinnän pitäisi 

viestiä sitä, mitä R-kioski kokee olevansa tai mitä R-kioskiketju haluaa olla. 

Toisin sanoen ulkoisen viestinnän pitäisi viestiä iloisuutta, hyvän tuulisuutta, nuo

rekkuutta ja dynaamisuutta. Näiden ominaisuuksien pitäisi välittyä kaikessa vies

tinnässä, ei ainoastaan tv-mainonnassa. Viestinnän sisällön tavoitteina ovat, että 

viestitään läheisyyttä ja monipuolisuutta. R-kioskin mainonnan on aina haluttu 

olevan erilaista kuin perinteisen kaupan. Siinä on haluttu korostaa sitä, että R- 

kioskilla asioiminen ei ole mitään ryppyotsaista toimintaa vaan paremminkin 
päivän hyvä hetki.

R-kioskiketjun ulkoisessa viestinnässä pyritään käyttämään monipuolisesti vies- 

tintätekijöitä (mainonta, myyntityö, tiedostustoiminta ym.), design-tekijöitä 

(liikemerkit, värit, kirjasintyypit ym.) ja käyttäytymistekijöitä (käyttäytymismallit 

sekä yrityksen sisällä että yrityksen sidosryhmien kanssa). Aikaisemmin R-kioski 
on tehnyt paljon perinteistä mainontaa lähinnä televisiossa, mutta ketjujohdon 

mukaan viime aikoina on lisätty uusia elementtejä kuten tapahtumamarkkinointia, 

markkinointiyhteistyötä ja paikallismainontaa. Kehitys on ollut tällainen nimen

omaan siksi, että nuoret on keskeinen kohderyhmä. Pyrkimyksenä on ollut hakea 

nuorten maailmaan sopivia välineitä, jotta R-kioski voisi olla läsnä nuorten 

elämässä. Puhdasta sponsorointia ei olla nähty sopivaksi tavaksi R-kioskille 

markkinoida, vaan on tehty enemmänkin markkinointiyhteistyötä. Ulkoisen vies

tinnän uusissa elementeissä on keskitytty mielummin harvempiin kohteisiin ja 

toteutettu ne näyttävästi ”rahan ympäriinsä kylvämisen” sijasta. Haastatteluissa 

mainittiin myös viestinnän keinoja, joita ei käytetä, eli R-kioski ei harrasta PR:n ja 

tiedotusvälineiden hyväksikäyttöä uutisoinnissa.

Sekä ketjujohdossa että mainostoimistossa korostettiin myös itse kioskimyymä- 

löiden tärkeyttä merkittävinä mielikuvaa luovina tekijöinä. Kioskimyymälöiden 

näkyvyys on erittäin hyvä, koska R-kioskiketjussa on 730 kioskia. Voidaan sanoa, 

että kioski on isoin ulkomainoselementti, mitä ketjulla on. Siksi kioskin ulkoisen 

ilmeen, markiisien ja teippauksien, täytyy näkyä ja olla kunnossa. R-kioskien 

design-puoli on vahva, eli kioskien ilmettä ja layoutia on kehitetty määrätietoi-
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sesti. Myös kioskin sisäilme on hyvin tärkeää, että siellä on esimerkiksi oikeat 

värit, oikeanväriset hintalaput ja tuotteet on aseteltu ohjeistuksen mukaisesti. 

Ketjujohdossa kuitenkin todettiin, että tulevaisuudessa kioskeja pyritään hyödyn

tämään yhä enemmän ja paremmin kuin tähän asti mielikuvaa luovina tekijöinä.

Kioskikauppa on palveluliiketoimintaa, joten myös henkilökunnalla on huomat

tava rooli kioskiketjun ulkoisessa viestinnässä. Henkilökunnan kautta pyritään 

lähettämään haluttuja signaaleja vaikuttamalla sisäisellä koulutuksella henkilö

kuntaan. Koulutuksen avulla on pyritty vapauttamaan jokaisen kioskilaisen hen

kilökohtaista osaamista sekä henkilökunnalle on annettu enemmän vapautta 

myydä tuotteita ja palvella asiakkaita. Myös henkilökunnan vaatetuksella halutaan 

viestiä R-kioskista, koska myyjien asut noudattavat R-kioskin värimaailmaa. 

Kioskimyyjien asuja on kuvattu Helsingin Sanomissa seuraavasti (Snellman 

1997): ”asuissa sinisellä halutaan kertoa tehokkuudesta ja ammattitaidosta, val

koisilla raidoilla pirteydestä ja keltaisen taskuliinan tai kaulahuivin on määrä 

tuoda lämpöä ja empatiaa.” Henkilökunnan suhteen löytyi myös kehittämiskohde 

R-kioskiketjussa, koska ketjun markkinointipäällikkö arvioi haastattelussa, että 

henkilökunnan sisäisessä markkinoinnissa on parantamisen varaa siten, että kios- 

kihenkilökunta ja aluepiiripäälliköt pitäisi motivoida ja sitouttaa paremmin kam

panjoihin ja erilaisiin markkinointiponnisteluihin.

Ulkoisessa viestinnässä pyritään varmistamaan viestinnän yhtenäisyys viestinnän 

eri tekijöiden ja välineiden kesken siten, että R-kioskiketjun merkkituotteelle on 

määritelty selkeät viestinnälliset tavoitteet ja signaalit, jotka kuluttajan tulisi vas

taanottaa ja havaita. R-kioskiketjussa on esimerkiksi määritelty, että R-kioskin 

televisiomainonnassa täytyy näkyä aina R-kioski, kuluttaja ja myyjä. Jokainen tv- 

mainos tuo voimakkaasti esiin myös tiettyä tuoteryhmää. Tämän ympärille raken

netaan sitten mainoksen tarina. Näin luomalla viestinnälle tietyt puitteet voidaan 

varmistaa yhtenäisyys. Mainostoimistossa korostettiin erityisesti viestinnän joh

donmukaista ja erottuvaa linjaa siten, että viestinnässä erottautuminen ei välttä

mättä tarkoita sitä, että keksitään aina jotain uutta, vaan enemmänkin sitä, että
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pidetään kiinni siitä, mikä on koettu ja todettu toimivaksi kuten esimerkiksi R- 
kioskin tv-mainonnassa tämä myymäläasetelma.

6,4 R-kioskiketjun myymälämielikuva

Kioskin myymälämielikuva nähdään R-kioskiketjun johdossa yhtenä keskeisim

mistä asioista. Ketjujohtaja totesikin haastattelussa, että tavallaan kaikki, mitä 

ketjussa tehdään, pyrkii luomaan mielikuvaa R-kioskista. R-kioskin myymälä- 

mielikuvaan voidaan vaikuttaa kaikkien myymäläelementtien kautta, joita kaikkia 

pyritään käyttämään tehokkaasti. Kioskimyymälän mielikuvaan vaikuttaa 

huomattavasti kioskin ulkoinen ilme, johon kuuluvat teippaukset, värit, julisteet ja 

markiisit. Kioskin sisällä kioskin layoutin täytyy tukea sitä perusajatusta, että 

kioskilla asioiminen on nopeaa ja helppoa. Siellä tulee olla matalat hyllyt ja avara 

näkyvyys, eikä kioskeissa ole mitään myymälän pakkokiertoa, eikä myöskään 

kassa saa olla sijoitettu mihinkään perimmäiseen nurkkaan. Kioskin layoutin 

jälkeen mietitään tuoteryhmiä ja niiden vaatimia teknisiä tiloja sekä sitä, millaisia 
strategisia painotuksia halutaan tehdä. Tuoteryhmien sisällä sitten mietitään 

hyllytilaratkaisuja ja hyllytilan hallintaa sekä harkitaan sitä, mitkä tuotteet otetaan 

valikoimiin. Myös tuoteryhmien sisäisten tuotevalikoimaratkaisujen kautta raken
netaan R-kioskin myymälärmelikuvaa, koska jokaisesta tuoteryhmästä myydään 

vain ykköstuotteita, markkinajohtajia eli tuotteita, joita kuluttaja osaa nimeltä 

pyytää. Markkinointipäällikön mukaan tällä pyritään R-kioskiketj ussa luotetta

vuuteen, tuttuuteen ja turvallisuuteen. Yksi myymälämielikuvaan heikentävästi 

vaikuttava tekijä nousi kuitenkin esiin sekä haastatteluissa että omnibus-tutkimuk- 

sessa. Tämä tekijä on R-kioskin hinnoittelu ja hintamielikuva. R-kioskia pidetään 

edelleen kalliina ostopaikkana. Ketjujohdossa kuitenkin todettiin, että tämän asian 
kanssa tehdään aktiivisesti töitä R-kioskiketjussa.

Palvelutapahtumaa ja asiakaspalvelua pidetään myös erittäin tärkeänä myymälä- 

mielikuvaa rakentavana tekijänä. Kioskimyyjät eivät ole pelkkiä rahastajia, vaan 

ystävällisiä palvelun tarjoajia. Kioskiketjun johdossa R-kioskiketjussa palvelun 

laadusta halutaan olla varmoja, ja sitä tutkitaankin palvelu plus -mittauksessa,
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jossa ammattiasiakas eli tutkija tarkastaa sekä palvelun että keskeiset elementit 

kuten esimerkiksi myymälän siisteyden tai kampanjoiden ohjeistuksen mukaisen 

esillepanon (Kaupan markkinoinnin luentosaijan haijoitustyöt 1996 & 1997). 

Edellä mainittujen elementtien lisäksi myös tuoksuja käytetään myymälämieli- 

kuvaa luomisessa ja vahvistamisessa. Lähes 500 kioskissa on uuni, joten paistet

tavasta pullasta tai leivästä tulevat tuoksut luovat kuluttajalle omalta osaltaan 

houkuttelevaa mielikuvaa R-kioskista. Muita myymä!ämielikuvaan vaikuttavia 

elementtejä kuten äänimaailmaa ei olla otettu R-kioskeissa käyttöön.

R-kioski -merkkituotteen ydin on läheisyys ja siihen lisättynä monipuolisuus, pal

velu, riittävät aukioloajat, miellyttävä ostosmiljöö ja valtakunnallisuus. R-kioski- 

ketjussa ajatellaankm, että läheisyys on jo sisäistetty tekijä, eli se yhdistetään R- 

kioskeihin ja on positiivisena osana R-kioskin myymälämielikuvaa. Tällä hetkellä 

R-kioskiketjussa pyritään kehittämään kioskien myymälämielikuvaa siten, että 

kuluttajat ymmärtäisivät R-kioskin tarjoaman monipuolisen valikoiman. Kioski- 

ketjun operatiivisella tasolla halutaan erityisesti, että asiakas mieltäisi R-kioskin 
monipuoliseksi, nopeaksi ja ystävälliseksi ostopaikaksi.

R-kioskiketjun markkinointipäällikön mukaan kuluttajien tämän hetkinen mieli

kuva R-kioskista on melkein sitä, mitä on tavoiteltukin. Erilaiset tutkimukset, mm. 

Omnibus-tutkimus, vahvistavat sen, että asiakkaat arvostavat R-kioskeissa nopeaa 

asiointia, ystävällistä palvelua sekä ostosmiljöötä. Tulevaisuudessa kuitenkin 

mielikuvaa halutaan muuttaa yhä voimakkaammin täydennysostamisen suuntaan. 

R-kioskiketjussa pyritään siihen, että R-kioski olisi luonnollinen valinta 

täydennysostoksia tehtäessä. Mielikuvalleen vaikuttamisen lisäksi samanaikai

sesti rakennetaan kioskikonseptia minimarketin suuntaan, johon tuodaan laajem

mat elintarvikevalikoimat. Siten myös tuotevalikoimaa kehitetään konseptin 

mukaiseksi. Nykyisistä uusituista myymälöistä on tullut positiivista palautetta 

asiakkailta, mikä näkyy myös keskiostoksen sekä asiakasmäärien voimakkaassa 

kasvussa näissä myymälöissä. R-kioskin myymälämielikuvan muuttamisessa 

täytyy kuitenkin muistaa, että R-kioski on iso ketju, joten kun halutaan muuttaa 

kuluttajien myymälämielikuvaa, niin muutokset on tehtävä maltillisesti ja hitaasti.
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R-kioskissa myymälämielikuvan kehittäminen nähdään olevan markkinoinnin ja 

ketjujohdon vastuulla. Markkinointi-ja kehitysosastoilla tehdään operatiivinen työ 

ketjujohdon ohjeistuksen mukaisesti, joten myymälämielikuvan kehittämisestä 

vastaa loppujen lopuksi ketjujohto. Kioskeilla on vastuu erilaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta.

Ketjujohdossa arvioitiin, että R-kioski on suoraviivaisesti tulokseen pyrkivä yri

tys, joten kioskin myymälämielikuvaa pyritään hyödyntämään siten, että R-kioski 

tekee mahdollisimman hyvää tulosta. Siksi mielikuvan, jota halutaan luoda, täytyy 
vastata todellisuutta, koska muuten asiakkaat ”äänestävät jaloillaan”.

6.5 Erilaiset tutkimukset ja ympäristötekijät

R-kioskiketjussa on tällä hetkellä aktiivisesti käytössä kolme isoa tutkimusta: 

ketjututkimus, omnibus-tutkimus sekä R-kioskin brand compass —tutkimus. 

Ketjututkimus on tärkein, ja siitä tehdään tärkeimmät johtopäätökset, koska se 

asettaa R-kioskin kaikkien kilpailijoiden kanssa samalle viivalle. Omnibus mittaa 

puolestaan kuluttajien mielikuvia kioskista lähinnä kulutuskäyttäytymisen 

suhteen. Kuitenkin tämän tutkimuksen suhteen tulee pitää varansa, koska siihen 

usein vastataan eri tavalla kuin todellisuudessa käyttäydytään. R-kioskin brand 
compass -tutkimus kertoo kuluttajan mielikuvan R-kioskiketjusta.

Haastatteluissa todettiin kuitenkin, että R-kioskiketjussa seurataan yleisesti kulut

tajien käyttäytymistä vähän, koska siellä koetaan, että suuret kuluttajien käyttäy

tymistä seuraavat tutkimukset ovat liian laajoja ja monimutkaisia. R-kioskiket

jussa tarvittaisiin enemmän sellaisia tutkimuksia, jotka peilaavat kuluttajan käyt

täytymistä kioskikaupan ja täydennysostamisen kannalta. Haluttaisiin tietoa siitä, 

kuka on sellainen ihminen, joka tekee täydennysostoksia, mitä arvoja ja tarpeita 

hänellä on. Tällaista tutkimusta R-kioskiketjun johto voisi käyttää suoraan hyö

dyksi tehdessään päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuuteen.
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Ketjujohdossa erilaisten tutkimusten tulokset otetaan huomioon ainakin kerran 

vuodessa, kun tarkistetaan suuntaa. Silloin peilataan vuosi taaksepäin ja katsotaan, 
näkyykö se luvuissa, mitä on tehty. Esimerkiksi mediavalintojen suhteen arvioi

daan, onko kuluttaja huomannut mainontaa ja mikä on asema kohderyhmissä. 

Kaiken kaikkiaan R-kioskiketjussa todettiin tutkimustoiminnasta, että se auttaa 

päätöksenteossa ja antaa ohjeita siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä.

Haastatteluissa todettiin, että R-kioskiketjun toimintaan vaikuttaa merkittävästi 

lainsäädäntö ja tarkemmin kioski asetus sekä kaupan aukioloaikalainsäädäntö. 

Lainsäädännössä myös kaavoituspuolen ratkaisut on otettava R-kioskiketjun 

toiminnassa huomioon, koska niistä riippuu kaupan tekemät päätökset. R-kioski- 

ketjun tuoteryhmiä ajatellen myös rahapelien siirtyminen Intemettiin luo oman 

uhkansa R-kioskeille. Rautakirjan vuosikertomuksen (1998) mukaan myös alko- 

holijakelun vapautuminen sekä ns. itsehoitolääkkeiden jakelun laajeneminen 
apteekkilaitoksen ulkopuolelle tuovat uusia mahdollisuuksia.

Ketjujohtajan mukaan R-kioskiketjussa suunnitelmat on kuitenkin tehty pahim

man vaihtoehdon mukaan, eli on pohdittu, mitkä kaikki tekijät voivat vaikeuttaa 

R-kioskiketjun toimintaa. Tämän mukaisesti on suunniteltu toimenpiteitä. R-kios
kiketjussa kuitenkin nähdään, ettei tulevaisuudessa ole mitään vakavia uhkia, vaan 

enemmänkin muutostekijöitä, joihin täytyy varautua riittävän hyvin.

6.6 Empiiristen tulosten kytkentä tutkielman teoreettiseen viitekehykseen

R-kioskiketju on tiukasti ohjattu ketju, jossa ketjukonseptin eri yksityiskohdat on 

tarkasti ohjeistettu. Ketjumaisessa toiminnassa ollaankin R-kioskiketjussa erittäin 

pitkällä. R-kioskiketjun johtaminen sisältää monien tärkeiden osa-alueiden huo

mioon ottamista ja hallitsemista. Teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin, että 

myymälöiden ketjuttamisen seurauksena pyritään myymäläketjusta rakentamaan 

merkkituotetta. Vaikka merkkituotejohtamista ei suoraan mainittukaan kysyt

täessä R-kioskiketjun johtamisesta, niin haastatteluissa kuitenkin tuli esiin, että R- 

kioski -merkkituotteen rakentaminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen on toimin
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nassa keskeisellä sijalla. R-kioskiketjua halutaan kehittää sekä toiminnallisella 

että mielikuvallisella tasolla, kuten myös halutaan kehittää kioskimyymälöiden 
sekä aineellisia että aineettomia elementtejä.

Myymäläketjun merkkituotejohtamisessa keskeisenä osana on identiteetti ja sen 

johtaminen. R-kioskiketjussa tiedetään ja tunnetaan hyvin ketjun keskeiset ainut

laatuiset ja erottavat vahvuustekijät, joihin kioskiketjun toiminta perustuu. Se on 

myös R-kioskiketjussa selvää, mitä R-kioski on ja miksi se haluaa tulla. R-kioski- 
ketjussa ei kuitenkaan ole käytössä identiteetti käsitteenä, joten ei myöskään olla 

selkeästi ja yhtenäisesti määritelty R-kioskiketjun identiteettiä. Tämän takia ilmei

sesti haastatteluissa myös painotettiin vähän eri asioita identiteetistä keskustel

taessa. Jos kuitenkin halutaan luoda R-kioskista yhtenäistä kuvaa, niin R-kioskin 

identiteetin tekijät olisi hyvä vetää yhteen identiteetti-käsitteen alle. R-kioskiket

jussa voitaisiin teoreettisen viitekehyksen mallin mukaisesti määritellä, että seu- 

raavat keskeiset ja erottavat vahvuustekijät sekä tahtotilat muodostavat R-kioskin 
identiteetin:

• luonne: positiivinen, edistyksellinen, nykyaikainen, nuorekas, värikäs, iloinen, 
ystävällinen ja helposti lähestyttävä

• erityisyys: läheinen sijainti, monipuolinen valikoima ja henkilökohtainen 
palvelu

• ajallinen jatkuvuus: vapaa-ajan mielitekojen tyydyttäminen ja henkilökoh
tainen palvelu

R-kioskiketjulle on määritelty tarkasti ketjukonsepti, mutta R-kioskiketjun palve

lupaketti on ilmeisesti määrittelemättä. Näin identiteetin mukaisesti R-kioski- 

ketjun palvelupaketti voitaisiin puolestaan määritellä seuraavasti:

• R-kioskiketjun ydinpalvelua ovat monipuolinen tuoteryhmävalikoima ja tuote

ryhmien sisällä ykköstuotteet, joita asiakkaat osaavat nimeltä kysyä. Näitä 

myy osaava ja ystävällinen kioskihenkilökunta läheisesti sijaitsevassa kioski- 
myymälässä riittävien aukioloaikojen puitteissa.

• R-kioskiketjun palvelupaketin apupalveluja ovat tunnistettava ja erottuva 
ulkoinen ilme sekä helppoa ja nopeaa asiointia tukeva kioskin layout.
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Teoreettisen viitekehyksen mukaisesti identiteetin määrittämisen jälkeen pysty

tään identifioimaan eli välittämään identiteetti kohderyhmille. Ulkoisen viestinnän 

R-kioski on hoitanut kuitenkin ilmeisen mallikkaasti käyttäen eri välineitä ja kei
noja. Lisäksi ulkoisessa viestinnässä on pyritty määrätietoisesti yhtenäisyyteen.

R-kioskin asemointi eri kohderyhmissä voitaisiin määritellä tarkemmin. Nuorten 

osalta asiaa on hyvin mietitty, mutta markkinoinnin uuden painopisteen eli täy- 

dennysostajien suhteen asemointi on ilmeisesti vielä avoin. Tutkimuksien kautta 

olisi hyvä määritellä tämä kohderyhmä tarkemmin, jotta pystytään määrittelemään 
tavoite asemoinnille tässä kohderyhmässä.

R-kioskiketjussa kioskimyymälän mielikuvaa pidetään keskeisenä asiana ja myös 

kioskimyymälän tärkeys mielikuvan luomisessa on täysin tiedostettu. Kioski- 

myymälän eri elementit on otettu hyvin huomioon ja niitä on käytetty monipuo

lisesti, kun kioskimyymälästä on rakennettu houkutelevaa, miellyttävää ja 

toimivaa ostopaikkaa. Teoreettisen viitekehyksen mallin mukaisesti R-kioskin 

myymälämielikuvassa halutaan näkyvän R-kioskin ainutlaatuiset ja erottavat 
vahvuustekijät. Lisäksi R-kioskissa on ymmärretty se, että kuluttajan myymälä- 

mielikuvaan vaikuttaa myymälän todellisuus. Näin R-kioskiketjun toimintaa 

täytyy kehittää sekä toiminnallisella että mielikuvallisella tasolla. R-kioskiketjussa 
pyritään siihen, että kuluttaja pitää R-kioskia läheisenä ja monipuolisena ostopaik- 

kana, jossa on helppo ja nopea asioida ja jossa palvellaan osaavasti ja ystävälli
sesti.

Teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin myös se, kuinka toteutunutta mielikuvaa 

tulisi tutkia ja palauttaa niistä vedetyt johtopäätökset kioskiketjun merkkituote- 

johtamiseen. R-kioskiketjussa käytetään aktiivisesti erilaisia tutkimuksia, joiden 

tulokset palautetaan päätöksentekoon. Ainoastaan kuluttajan käyttäytymiseen 

kohdistuvassa tutkimuksessa todettiin olevan parantamisen varaaja lisätutkimisen
tarvetta.
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Teoreettinen viitekehys korosti myös erilaisia toimintaan vaikuttavia ympäristö

tekijöitä. R-kioskiketjussa erilaiset ympäristötekijät on otettu hyvin huomioon 

toiminnan suunnittelussa. Siihen ei kuitenkaan olla ehkä kiinnitetty huomiota, 

kuinka nämä erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat kuluttajien mielikuvaan kios- 

kimyymälästä. Asioita on ilmeisesti mietitty siten, mitä ne tarkoittavat toiminnal

lisesti, mutta sitä ei välttämättä ole mietitty, mitä ne tarkoittavat mielikuvallisesti.

Teoreettinen viitekehys sai vahvistusta empiirisessä tutkimuksessa. R-kioskiket

jussa tehdään käytännössä teoreettisen viitekehyksen esittämiä asioita, mutta tässä 

työssä esitetty malli voisi selventää ja tehdä toimintaa järjestelmällisemmäksi sekä 
antaa keskeiset käsitteet kioskiketjun merkkituotejohtamiselle.
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7. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tåmän työn tavoitteena oli tutkia, mitä myymälämielikuvalla tarkoitetaan ja 

kuinka siihen voidaan vaikuttaa myymälän identiteetin avulla. Kiijallisuuden 

avulla muodostettiin malli, jossa esitettiin se, miten kuluttajille muodostuvaan 

myymälämielikuvaan voidaan vaikuttaa myymäläketjun identiteetin avulla. 

Mallin keskeisiksi osiksi nousivat myymäläketjun merkkituotejohtaminen, iden

titeetti eli ketjun erottavat ja ainutlaatuiset vahvuustekijät, identifiointi eli näiden 

vahvuuksien esittäminen sidosryhmille, myymälämielikuva eli myymälän aineel

listen tai toiminnallisten ja aineettomien tai psykologisten tekijöiden yhdistelmä 

sekä erilaiset ympäristötekijät. Mallin ajateltiin toimivan siten, että myymäläketju 

voi järjestelmällisesti pyrkiä identiteettinsä avulla luomaan kilpailukykyistä 

myymälämielikuvaa. Mallissa oletettiin, että tiedostamalla ja tuntemalla omat 

erottavat ja ainutlaatuiset vahvuustekijät myymäläketju voi identifioida identiteet

tinsä kohderyhmille. Näin kohderyhmille pyritään luomaan halutunlainen ja hou- 

kutteleva myymälämielikuva. Lisäksi tässä työssä ajateltiin myymäläketjun 
johtamisessa pyrkimyksenä olevan myymäläketjusta merkkituotteen rakentaminen 
ja sille arvon luominen.

Empiirisen työn tehtävänä oli selvittää, voiko kioskiketju käytännössä luoda 

kilpailukykyistä myymälämielikuvaa identiteettinsä avulla viitekehyksessä kuva

tun mallin mukaisesti. Empiirisen tutkimuksen kohteena oli R-kioskiketju. Empii

rinen aineisto kerättiin haastattelemalla kioskiketjun johtoa, operatiivista 

toimintaa ja mainostoimistoa edustavia henkilöitä. Haastatteluja suoritettiin neljä 

kappaletta. Empiirisen työn tuloksena oli, että R-kioskiketjussa myymälämieli- 

kuvan nähtiin olevan erittäin keskeinen asia, vaikka identiteetti-käsite ei ollut 

käytössä. R-kioskiketjussa oli hyvin tiedostettu erottavat ja ainutlaatuiset vah

vuustekijät, joista myös aktiivisesti ulkoisessa viestinnässä eri kohderyhmille 

viestittiin. Tämän työn esittämä teoreettinen viitekehys kuitenkin selventää, antaa 

tarvittavia käsitteitä ja tekee toimintaa järjestelmällisemmäksi rakennettaessa 
myymälämielikuvaa.
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Tämän työn pääongelmana oli: miten kioskiketju luo identiteettinsä avulla kilpai
lukykyistä myymälämielikuvaa?

Vastaus tutkimusongelmaan teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen tutkimuksen 

pohjalta on, että kioskiketjun tulee määritellä oma identiteettinsä erottavien ja 

ainutlaatuisten vahvuustekijöiden perusteella. Tämän pohjalta kioskiketju voi 

kehittää myymäläänsä kuten myös ulkoisessa viestinnässä viestiä haluttuja sig

naaleja kohderyhmille pyrkimyksenään kilpailukykyinen ja haluttu myymälä- 

mielikuva. Kuluttajien myymälämielikuvaa tulee tutkia tasaisin väliajoin ja tutki
muksien tulokset täytyy tuoda mukaan päätöksentekoon.

Tutkielman teoreettinen viitekehys sai tukea empiirisestä tutkimuksesta, koska R- 

kioskiketjussa toimitaan jo varsin pitkälti työn teoreettisessa osassa esitetyn 

mallin mukaisesti. Kuitenkin malli voi tuoda myymälämielikuvan rakentamiseen 

enemmän järjestelmällisyyttä ja myymälämielikuvan rakentamiselle tärkeitä 
käsitteitä.

Tämä työn keskeisin anti liikkeenjohdolle löytyy siitä, että pyrittäessä kilpailu

kykyiseen myymälämielikuvaan, on tiedostettava ja tunnettava omat vahvuus

tekijät, joiden mukaan toimintaa voidaan kehittää ja rakentaa. Lisäksi tähän 

toimintaa voidaan liittää tietty järjestelmällisyys. Identiteetin määrittelemisessä on 

kuitenkin syytä muistaa, että identiteettiä ei määritellä vain määrittelemisen 

vuoksi, vaan siihen on liityttävä aito pyrkimys saada toimintaan johdonmukai
suutta jaj ärjestelmällisyyttä.

Jatkossa voitaisiin tutkia teoreettisen viitekehyksen esittämää kuluttajan osto- 

paikan valintaa ja myymälämielikuvan vaikutusta siihen, mikä tämän työn empii

risessä tutkimuksessa jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi itse myymälämie

likuvan mittaaminen jäi tässä työssä käsittelemättä, joten siinä olisi myös hyvä 
jatkotutkimuksen kohde.
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LETTE 1

Ostoskori tutkimus: Hinnat eri myymälätyypeissä

Kioskit Huoltamot Convenience
store

Lähikaupat

Y dintuoteostoskori

0,5 1 Coca-Cola 7,75 7,25 6,63 4,93
0,33 1 olut (Koff, Lapin Kulta) 8,20 6,65 6,83 6,37

Mars-suklaapatukka 5,50 5,75 4,83 3,73
Salmiakkiaakkoset-karkkipussi 90g 9,45 7,45 7,83 6,20

Valion pingviinituutti 6,50 4,45 5,17 3,63
Perunalastupussi 250g 16,90 14,25 18,90 13,60
Domino-keksit 175g 11,75 11,20 10,51 8,64

Mikroruoka-annos 16,90 15,75 16,13 13,77

Yhteensä 82,95 72,75 76,84 60,88
Hintataso 136 120 126 100

Perinteinen ostoskori

11 kevytmaito 5,45 4,90 4,70 4,22
Aamupalajuusto 13,45 12,40 10,83 10,00
Flora 400g 12,00 9,20 8,77 7,10
Kananmunat 12,00 6,70 8,30 6,10

HK:n Sininen lenkki 20,00 14,75 13,57 11,10
HK:n keittokinkku 170g 19,00 16,90 21,20 19,50

Paahtoleipä 12,00 7,80 8,57 6,67

Juhla Mokka kahvi 32,40 31,20 29,23 27,20
11 appelsiinitäysmehu 8,45 8,90 5,90 5,77

1 kg sokeri 9,95 10,40 7,90 7,87
2 rullaa WC-paperia 11,50 8,85 8,70 7,10

Yhteensä 156,20 132,00 127,67 112,62
Hintataso 139 117 113 100

Lähde: Järviluoma, S an tara & Vainiola 1998
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LUTE 2

Ostoskori tutkimus: Hintaerot eri tuotteissa

Kioskit Huoltamot Convenience
store

Lähikaupat

Y dintuoteostoskori

0,5 1 Coca-Cola 157 147 134 100
0,33 1 olut (Koff, Lapin Kulta) 129 104 107 100

Mars-suklaapatukka 147 154 129 100
Salmiakkiaakkoset-karkkipussi 90g 152 120 126 100

Valion pingviinituutti 179 122 142 100
Perunalastupussi 250g 124 105 139 100
Domino-keksit 175g 136 130 122 100

Mikroruoka-annos 123 114 117 100
(esim. kiusaus, laatikko)

Perinteinen ostoskori

1 1 kevytmaito 129 116 111 100
Aamupalajuusto 135 124 108 100
Flora 400g 169 130 123 100
Kananmunat 197 110 136 100

HK:n Sininen lenkki 180 133 122 100
HK:n keittokinkku 170g 97 87 109 100

Paahtoleipä 180 117 129 100

Juhla Mokka kahvi 119 115 107 100
1 1 appelsiinitäysmehu 147 154 102 100

1 kg sokeri 126 132 100 100
2 rullaa WC-paperia 162 125 123 100

Lähde: Järviluoma, Santara & Vainiola 1998
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LIITE 3

Ostopaikan imagon muodostamismallit

MARKKINOIHIN SISÄISIIN ARVOIHIN
PERUSTUVA PERUSTUVA

Valitaan kohdesegmentti

Muokataan ostopaikan 

ominaisuudet

valintakriteereiden mukaan

Määritellään segmentin 

valintakriteerit

V alintakriteereissä 

tapahtuvat muutokset 

otetaan huomioon

Ostajan valintakriteerien 

ja myymäläimagon 

yhteensopivuus

Muutos tapahtuu sisäisten 

arvojen mukaan

Imagoa ei muuteta niin kauan 

kuin myynti / tuotto on 

tyydyttävää

Ostopaikan imago määräytyy 

perustajien omien arvojen / 

perinteen pohjalta

Imago välitetään markkinoille

Imagoa saatetaan yrittää muuttaa, 

mikäli myynti / tuotto laskee

Ostopaikan perustajien omien 

arvojen ja ostopaikan imagon 

yhteensopivuus

TOIMIALAAN
PERUSTUVA

Samalla toimialalla olevien 

ostopaikkojen imagot 

otetaan huomioon

______ Ж_______
Imago luodaan tai sitä

muutetaan vastaamaan muita 

toimialalla olevia

______ Ж_______
Imagon oletetaan

”toimivan”, koska se toimii 

muillakin

Imagon muutokset tehdään 

muiden muutoksiin 

pohjautuen

Toimialalle tyypillisen 

imagon ja ostopaikan 

imagon yhteensopivuus

Lähde: Rosenbloom 1983, 143-145



LITTE 4

Myymälämielikuvan komponenttien luokittelu

1. Hinnoittelu • Alhaiset hinnat

• Reilut tai kilpailukykyiset hinnat

• Korkeat, ei kilpailukykyiset hinnat

• Tuotteiden arvo tai laatu

2. Tuotteiden laatu • Hyvä tai huono laatu

• Hyvät tai huonot osastot

3. Sortimentti • Sortimentin leveys

• Sortimentin syvyys

• Myy tuotetta, josta pidän

4. Tuotteiden muoti

5. Myyntihenkilökunta • Asenne

• Tietämys

• Lukumäärä

• Hyvä tai huono palvelu

6. Sijainnin mukavuus • Sijainti kodista

• Sijainti töistä

• Saavutettavuus

• Hyvä tai huono sijainti

7. Muut mukavuus tekijät • Pysäköinti

• Aukioloajat

• Mukavuus suhteessa muihin myymälöihin

• Myymälän layout suhteessa mukavuuteen

• Mukavuus (yleisesti)

8. Palvelut • Luotonanto

• Kuljetus

• Ravintolatilat

• Muita palveluja (hissit, lastenvaunut jne.)

9. Myyntipromootiot • Erityisalennukset

• Muita promootioita

• Muotinäytökset ja muut erityistapahtumat

10. Mainonta • Mainonnan tyyli ja laatu

• Käytetyt viestintäkeinot ja -välineet

• Mainonnan luotettavuus

11. Myymälän ilmapiiri • Myymälän layout

• Myymälän sisäinen ja ulkoinen sisustus

• Display!

• Muut asiakkaat

• Asiakasruuhka

• Myymälän maine

12. Asiakaspalautteet • Palautukset

• Vaihto

• Reilu maine

Lähde: McGoldrick 1990, 126


