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SATEENVARJOMERKIT:Case-analyysi japanilaisten sateenvarjomerkkien johtamisen 
menestystekijöistä Suomessa

Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tuottaa japanilaisyritysten käytännön markkinointia Suomessa 
tukevaa informaatiota. Työn pääongelma on selvittää tärkeimmät merkinjohtamisprosessin 
osatekijät sateenvarjostrategiaa käyttävän japanilaisyrityksen kannalta Suomessa. 
Alaongelmien avulla sateenvarjomerkkistrategian käyttö ilmiönä pyritään asemoimaan 
suhteessa yrityksen muuhun toimintaan.

Tutkielman rajaukset

Tutkielmassa tarkastellaan merkin strategista johtamista osana globaalin monialayrityksen 
kokonaisstrategiaa. Työssä käytetään kohdeilmiön suhteen merkkitavaramarkkinoinnin 
näkökulmaa. Tutkimuksen kohteina ovat ainoastaan Suomessa kuluttajamarkkinoilla toimivat 
globaalit japanilaiset sateenvarjo merkit.

Lähdeaineisto

Teoreettisen viitekehyksen muodostamisen osalta kerätty lähdeaineisto koostuu pääosin 
tieteellisestä kirjallisuudesta ja tieteellisistä aikakauslehtiartikkeleista. Tutkimuskentän 
jäsentämiseksi viitekehyksen luomisen kannalta suoritettiin myös yksi asiantuntijahaastattelu. 
Empiirisen osan osalta tiedot perustuvat case-yrityksistä tehtyihin haastattelututkimuksiin ja 
saatavissa olleeseen yritysmateriaaliin.

Tutkimusmetodi

Tutkielma on kvalitatiivinen. Se jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Empiirinen osa 
on toteutettu käyttäen case-analyysimenetelmää. Vastaukset pääongelmaan ja alaongelmiin on 
pyritty saavuttamaan teorian ja käytännön keskinäisen vertailun kautta. Tutkimusongelmiin 
vastaamisen lisäksi on haluttu antaa yleiskuva sateenvarjomerkistä ilmiönä. Case-analyysit 
ovat tämän vuoksi luonteeltaan paitsi eksploratiivisiä, mutta myös deskriptiivisiä.

Tulokset
Japanilaisen sateenvaijomerkin johtamisen menestystekijät Suomen markkinoilla ovat: 
yrityksen vahva identiteetti, ydinosaamislähtöinen laajentuminen, pitkäjänteinen toiminta, 
resurssilähtöinen suunnittelu, asiakaslähtöisyys sekä ensiluokkainen laatu. Edellä mainituilla 
tekijöillä estetään sateenvarjonakin laajentumisen vaaratekijät, jotka ovat organisaation 
huono pysyvyys, merkin sopimattomuus uuteen tuoteryhmään, merkin nosteen puute, 
ylitsevuotoilmiö sekä merkin laajentamisjärjestyksen ongelmat. Samalla saadaan 
sateenvaijomerkin johtamisen prosessi toimimaan yrityksen eduksi, eli tuottamaan hedelmää 
menestyksekkäiden merkin siirtojen ja koko yrityksen tasapainoisen kasvun muodossa.

Avainsanat
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1 JOHDANTO

1.1 Tuotteet syntyvät ja kuolevat, japanilaiset sateenvarjomerkit elävät ikuisesti

Japanilaiset merkkitavarat ovat soluttautuneet arkielämämme kaikille alueille. Yhä useampi 

kuluttaja hankkii esimerkiksi Sonyn, Canonin, Mitsubishin, Toshiban tai Hitachin tuotteita. 

Erikoiseksi ilmiön tekee se, että suuret japanilaismerkit näyttävät taivuttavan kuluttajat 

puolelleen samanaikaisesti mitä moninaisimmissa tuoteryhmissä. Alunperin yhdellä 

rintamalla kannuksensa hankkineista yrityksistä on parissa kymmenessä vuodessa kasvanut 

maailmanlaajuisia sateenvarjomerkkejä, eli monessa eri tuoteryhmässä saman tuotemerkin 

alla toimivia yritysmerkkejä.

Esimerkiksi Sonyn merkki näkyy ainakin pelikonsoleissa, televisioissa, tietokoneissa ja 

leluissa. Samanaikaisesti Sony on maailman suurin äänilevjen tuottaja. Mitsubishi-nimisenä 

on mahdollista ostaa noin 25.000 eri tuotetta ultraäänilaitteista aina videonauhureihin. 

Perinteinen suomalainen sananlasku suutarin pysymisestä lestissään ei näytä koskevan 

japanilaisia.

Länsimainen liiketaloustiede on jo parin vuosikymmenen ajan tutkinut japanilaisten 

johtamisprosesseja ja innovaatioita. 90-luvun kääntyessä kohti loppuaan japanilaisten 

ylivoimaisuus merkkituotemarkkinoijina on kuitenkin jäänyt lähes kokonaan ilman 

huomiota. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää japanilaisten kyvyt merkkituotteiden 

luojina. Erityisesti teknologian nopean kehittymisen aiheuttamat viestimien hälyn 

lisääntyminen sekä tuotteiden elinkaarten lyhentyminen kääntävät katseet kohti japanilaisia 

sateenvarjomerkkejä, jotka tuntuvat selviävän näistä ongelmista kuin koira veräjästä.

Tänä päivänä mainostajien on yhä vaikeampi saada viestiään läpi sitä tarvitseville 

kuluttajille. Myös merkkitavaramainonnasta entistä kalliimpaa (Levy 1990, 102).

Mediavirtaan hukkumisen vaara on tehnyt tavaramerkin tunnistettavuudesta yrityksen 

elinehdon. Valmiina kuluttajalla olevaa merkkimielikuvaa on alettu pitää yrityksen kannalta 

rahanarvoisena omaisuutena. (Aaker 1991, 14)

Myös tuotteiden ja jopa kokonaisten tuotelinjojen elinkaaret ovat lyhentyneet teknologisen 

kehityksen myötä. Markkinoiden vaatimus yhä ripeämmästä ja innovatiivisemmasta



tuotekehityksestä samanaikaisesti vahvojen merkkimielikuvien luomisen kanssa on johtanut 

merkkimielikuvien irtaantumiseen tuotemielikuvista.

Yhdeksi brandin ominaisuudeksi on todettu, että sillä ei ole elinkaarta (Arnold 1992, 

19;Kotler 1996, 556). Merkit ovat omia vahvoja persoonallisuuksiaan, joita kuluttajat 

seuraavat alalta toiselle (Van der Stighelen, haast. Maj-Lis Tanner 1992:3). Merkeillä on 

katsottu olevan oma sielu. Mahdollisuutta brandin laajentamiseen on alettu pitää jopa 

mittarina merkin vahvuudesta ja arvosta (Aaker 1991, 17).

Japanilaisista yrityksistä on syntynyt monikansallisia ja -alaisia sateenvaijobrandeja, joiden 

merkkimielikuva näyttää elävän täysin irrallaan tuoteluokista. Näiden massiivisten 

merkkitavarayritysten menestys on herättänyt ansaitusti kysymyksen siitä, miten irtautuminen 

tuotemielikuvista onnistuu ja kenen kannattaisi sitä yrittää (Aaker & Keller 1990, 39).

Kiinnostus tutkimusaiheeseen perustuu tutkijan omakohtaisiin vahvoihin kokemuksiin 

merkkien roolista japanilaisen kulttuurin osana. Japanissa vietetyn vaihto-oppilasvuoden ja 

yli puoli vuosikymmentä kestäneen tiiviin kulttuurin opiskelun kautta on syntynyt halu 

selvittää mistä japanilaisten merkkien voima juuntaa juurensa.

2

1.2 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet

Tässä tutkielmassa käsitellään kahden Japanilaisen sateenvarjomerkin 

markkinointistrategioita Suomessa. Analysoitavat merkit ovat Canon ja Sony.

Työssä tarkastellaan sateenvarjomerkkejä merkin uusille markkinoille siirron äärimmäisenä 

ilmiönä. Tavoitteena on tuottaa japanilaisyritysten käytännön markkinointia Suomessa 

tukevaa informaatiota sateenvarjomerkkistrategian käytöstä. Työn pääongelma on: Mitkä 

ovat tärkeimmät merkinjohtamisprosessin osatekijät sateenvarjostrategiaa käyttävän 

japanilaisyrityksen menestyksen kannalta Suomessa?

Tutkielman alatavoitteina on selvittää:

1) Mitkä asiat vaikuttavat globaalin monialayrityksen strategiseen johtamiseen?



2) Miten merkkejä rakennetaan ja ylläpidetään?
3) Mitkä ovat japanilaistyylistä sateenvaijostrategiaa käyttävän yrityksen ominaispiirteet?

4) Minkälainen on japanilaistyylisen sateenvarjomerkin johtamisprosessi?

5) Mitkä ovat sateenvarjostrategian seuraukset yrityksen kannalta?

6) Mitkä tekijät vaikuttavat case-yrityksten markkinoinnin johtamiseen Suomessa?

7) Mitkä ovat sateenvarjostrategian synergiaedut ja -haitat case-yrityksissä Suomessa?

8) Miten sateenvarjomerkin laajentamisprosessi toimii case-yrityksissä Suomessa?

9) Mihin seikkoihin case-yritysten täytyy jatkossa kiinnittää erikoista huomiota 

merkinrakennusprosessi ssaan Suomessa?

Tutkielman alaongelmien avulla pyritään asemoimaan sateenvaijomerkkistrategian käyttö 

suhteessa yrityksen muuhun toimintaan. Koska sateenvarjomerkeistä ei aiemmin ole 

juurikaan tehty tutkimusta, tällä työllä tulee olemaan merkittävää uutuusarvoa.
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1.3 Tutkielman käsittelytapa

Tässä tutkielmassa sateenvaij omerkkejä käsitellään merkkituotemarkkinoinnin 

näkökulmasta. Ilmiöön olisi mahdollista porautua myös ainakin kuluttajan, jakelun, 

tuotekehityksen, teknologiajohtamisen tai yrityskulttuurin tutkimuksen lähtökohdista. Työssä 

halutaan kuitenkin pitäytyä puhtaasti merkin imago- ja identiteettikysymyksissä osana 

yrityksen strategista suunnitteluprosessia. Tutkielma koostuu teoriaosasta (kappaleet 3-5) 

sekä empiriaosasta (kappaleet 6-9).

Teoriaosan rungon muodostaa tutustuminen merkin anatomiaan, identiteetin 

suunnitteluprosessiin, monialayritys)ohtamisen teoriaan sekä merkin laajennusta koskeviin 

tutkimustuloksiin. Lisäksi kiijallisuuden, lehtiartikkeleiden, asiantunti)ahaastatteluiden, 

tutkimusraporttien, tilastotietojen ja yritysinformaation perusteella selvitetään 

sateenvaijomerkkistrategian erityispiirteitä merkinlaajennuksen äärimuotona. Osan lopussa 

muodostetaan sateenvarjomerkin johtamisen viitekehys, joka toimii myös empiirisen osan 

tutkimuksen viitekehyksenä.

Empiriaosassa, joka on luonteeltaan kvalitatiivinen, tutkitaan case -analyysimenetelmällä 

kahden esimerkkiyrityksen sateenvaijomerkin rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttavia



tekijöitä Suomessa. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän valinta johtuu ilmiön 

harvinaisuudesta sekä sateenvaijostrategian käytön taustalla olevista monista aikaisemmassa 

tutkimuksessa vastaamattomista kysymyksistä, joiden selventämiseksi on olennaista kerätä 

syvällisempää tietoa sateenvarjomerkin johtamisen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi 

halutaan antaa yleiskuva sateenvarjomerkin käytöstä. Case-analyysit ovat siis luonteeltaan 

osaksi sekä eksploratiivisiä että deskriptiivisiä.

Case-tutkimus toteutetaan kohdeyritysten henkilökuntaan kuuluvien teemahaastatteluina sekä 

analysoimalla yritysmateriaalia. Empiriaosan lopussa esitetään johtopäätöksiä viitekehyksen 

sopivuudesta sateenvarj omerkin johtamisprosessin jäsentämiseen. Lisäksi annetaan 

kohdeyritykselle toimenpidesuosituksia koskien sateenvarj omerkin hallintaa.

Koska tutkija toimii esimerkkiyrityksiin nähden ulkopuolisena toimijana, on koko 

tutkimuksen ajan pyritty säilyttämään objektiivisen tarkkailijan rooli.
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1.4 Tutkielman rajaukset

Sateenvarjomerkkien tarkastelu olisi voitu markkinoinnin aihepiirin sisällä tehdä esimerkiksi 

logistiikan, kuluttajakäyttäytymisen tai mainonnan näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olisi 

voinut olla myös markkinoinnin tai mainonnan operatiivinen toteuttaminen. Tässä 

tutkielmassa on kuitenkin tietoisesti valittu pitäytyminen merkkitavaramarkkinoinnin 

strategisen johtamisen aihepiirissä osana globaalin monialayrityksen kokonaisstrategiaa.

Tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan japanilaisia yritysnimeä käyttäviä globaaleja 

sateenvarjomerkkejä. Tässä tutkielmassa ei käsitellä kauppojen omia merkkituotesarjoja. 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetään myös vain yhdessä tuoteluokassa toimivat tai pelkästään 

investointihyödykkeisiin keskittyneet yritykset. Tutkielmassa perehdytään ainoastaan 

useammassa kuin yhdessä tuoteluokassa suomalaisilla kulutustavaramarkkinoilla toimiviin 

brandeihin.

Tutkimusongelman käsittely tapahtuu yritysnäkökulmasta. Päähuomio kiinnitetään 

sateenvarj omerkkien strategisen suunnittelun prosessiin. Merkin rakentamiseen ja ylläpitoon 

liittyvät operatiiviset kysymykset jäävät tarkastelun ulkopuolelle.
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1.5 Keskeiset käsitteet

Tavaramerkki (engl. trademark) on juridisessa mielessä myytävissä tavaroissa oleva erityinen 

tunnusmerkki, jolla se pyritään erottamaan muiden elinkeinonharjoittajien myymistä 

tavaroista. Tavaran käsite voidaan tässä yhteydessä ymmärtää laajasti ja tavaramerkki 

voidaan liittää myös palveluun. Tavaramerkki on usein sana (tuotteen tai tuoteperheen nimi), 

mutta se voi yleisemmin olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Sellaisten 

merkkien käyttöä säätelee tavaramerkkilaki. Tavaramerkkioikeus merkitsee yksinoikeutta 

tavaramerkin käyttöön, ja siihen liittyy myös se, ettei kukaan ei saa käyttää tavaramerkkiä 

läheisesti muistuttavaakaan merkkiä sen tyyppisten tavaroiden tunnuksena, jota oikeus 

koskee. (Korpela, 1998)

Kotler ym. (1996, 442) ovat määritelleet tavaramerkin (eng. brand) nimenä, terminä, 

merkkinä, symbolina, muotona tai niiden yhdistelmänä, jonka tarkoituksena on erottaa yhden 

tuottajan tai tuottajaryhmän tuotteet tai palvelut kilpailijoiden vastaavista. Markkinoinnin 

perinteinen tapa määritellä tavaramerkki on siis hyvin yhdensuuntainen juridisen 

määritelmän kanssa.

Viime aikoina jotkut tutkijat ovat olleet halukkaita laajentamaan markkinoinnin 

tavaramerkin käsitettä. Esimerkkinä Arnold (1992, 294), jonka määritelmän mukaan merkki 

on tuotteen, tuoteryhmän tai organisaation persoonallisuus, joka pohjautuu kuluttajan 

käsitykseen niin konkreettisista kuin näkymättömistäkin ominaisuuksista. Tässä tutkielmassa 

tavaramerkki, josta käytetään myös nimityksiä merkki ja brandi, käsitetään jälkimmäisessä 

laajemmassa muodossaan, koska tuoteryhmistä irrallaan olevat merkkikäsitykset eivät pyri 

erottautumaan ainoastaan kilpailijoistaan, vaan myös rakentamaan oman asiayhteydestä 

riippumattoman persoonallisuutensa.

Yrityksen identiteetillä (eng. corporate identity) tarkoitetaan Balmerin (1995, 25) mukaan 

organisaation sisäistä olemusta. Organisaation identiteettiin vaikuttaa kaikki, mitä 

organisaatio tekee, sanoo ja valmistaa. Esimerkkeinä vaikuttavista tekijöistä ovat esimerkiksi 

tuotteet, palvelut, virallinen ja epävirallinen viestintä, yritysperiaatteet sekä työntekijöiden



käyttäytyminen. Mikäli yrityksen identiteetti kuvastaa laajasti yrityksen missiota ja filosofiaa, 

voidaan Balmerin mukaan puhua strategisesta yritysidentiteetistä.

Sateenvarjomerkkistrategialla (umbrella branding) tarkoitetaan saman merkin käyttämistä 

kaikissa yrityksen tuotteissa. (Sullivan 1990, 309) Tässä tutkielmassa käytetään ilmiöstä 

myös termiä sateenvarjobrandistrategia. Strategiaa käyttävän yrityksen merkkiä nimitetään 

vastaavasti joko sateenvarjomerkiksi tai sateenvarjobrandiksi.

6

1.6 Tutkielman rakenne

Tutkielman teoriaosa koostuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen luodaan katsaus 

japanilaisiin sateenvaijomerkkeihin osana japanilaista yrityskulttuuria ja maailman sekä 

Suomen markkinoita. Kolmannessa luvussa käydään läpi globaalisoituneen monialayrityksen 

strategiseen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 4 käsitellään 

merkkituotemarkkinoinnin yleistä teoriaa. Tarkastelun kohteina ovat merkin imago, 

identiteetti, liikearvo, hallinta ja laajentaminen sekä näiden käsitteiden väliset yhteydet.

Luvussa 5 kuvaillaan sateenvarjostrategian johtamiseen vaikuttavia asioita 

merkkituotemarkkinoinnin näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään 

sateenvarjomerkkeihin merkin laajennuksen äärimuotoina. Luvun lopuksi esitellään 

sateenvarjomerkin johtamisen viitekehysmalli.

Tutkielman empiirinen osuus muodostuu neljästä luvusta. Luvussa 6 käsitellään tutkimuksesa 

käytettyjä menetelmiä ja niiden luotettavuutta. Luvussa 7 käsitellään tutkimuksen tuloksia, 

joita myös analysoidaan. Kahdeksas luku sisältää viitekehysmallin toimivuuden arviointia. 

Luvussa 9 annetaan toimenpidesuosituksia tutkituille sateenvarjoyrityksille markkinoinnin 

kehittämiseen. Viimeisessä luvussa pohditaan paitsi tutkielman onnistumista tavoitteissaan, 

muttan myös sateenvarjostrategian johtamisen mallin käytön yleistettävyyttä myös muiden 

kuin japanilaisyritysten käyttöön. Lisäksi esitetään ehdotuksia tämän tutkielman 

ongelmakenttää sivuaviksi jatkotutkimuksen aiheiksi.
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2 japanilaisten sateenvarjomerkkien kehitys

Kirjallisuudessa juuri japanilaiset yritykset on usein mainittu sateenvaijobrandi-strategian 

käytön malliesimerkkeinä (Aaker 1996, 110; Herbig 1995, 258, Kotier ym. 1996, 563, 

Kapferer 1992, 158). Ymmärtääkseen sateenvarjomerkkien käytön suosiota Japanissa on 

ensiksi syytä luoda lyhyt katsaus maan taloushistoriaan. Taloushistorian tarkastelun lisäksi 

tässä luvussa luodaan katsaus niihin yhteiskunnallisiin piirteisiin, jotka toimivat taustana 

strategian käytölle juuri Japanissa. Luvun lopussa käydään myös läpi japanilaisten 

sateenvarjomerkkien aemaa maailmanmarkkinoilla ja Suomessa.

2.1 Zaibatsusta sateenvarjoon

Japanilaisen yrityskulttuurin kehittymiselle ovat olleet olennaisia suuret yritysryppäät, 

zaibatsut sekä keiretsut (Helle 1994, 126). Zaibatsut olivat sotia edeltävän ajan hierarkisia 

yritysryppäitä joiden perustana on yhden perheen hallitsema holding-yhtiö. Näille on 

tyypillistä patemaalinen hierarkia. Toisen maailmansodan jälkeen zaibatsu-ryppäät 

hajotettiin monopolisäännöksiin vedoten. Syntyi keiretsu-ryhmiä, joiden omistus on täysin 

ristikkäistä.

Esimerkkejä suurimmista nykyään toimivista zaibatsu-yritysten keiretsu-jälkeläisistä ovat 

Mitsubishi, Mitsui ja Sumitomo. Lisäksi toisen maailmansodan jälkeen on syntynyt 

Matsushitan tai Sonyn kaltaisia uusia keiretsuja. Suurin osa japanilaisyrityksistä kuuluu 

jonkinlaiseen yritysryppääseen. Shalen (1990,17; Kolehmainen 1996, 8) mukaan vuonna 

1990 arvioitiin Tokion pörssin 1612 noteeratusta yhtiöstä noin 1100:n kuuluneen 

jonkinlaiseen keiretsu-ryppääseen.

Viime aikoina Japanissa on virinnyt uusi ajattelumalli, jonka mukaan yritykset eivät ole enää 

täysin riippuvaisia yritysryppäistä. Nykyään esimerkiksi halvempien komponenttien 

ostaminen oman keiretsun ulkopuolelta on tavallista. Uusi käytäntö ei ole kuitenkaan 

hajottanut ryppäitä (Hirao, haastattelu).



Suurimmat kei retsut ovat yleensä mukana lähes kaikilla tärkeimmillä teollisuuden- ja kaupan 

aloilla. (Herbig 1995, 199) Saman ryppään yritykset jakavat myös yhteisen arvomaailman, ja 

mikä mielenkiintoista, usein myös tuoteluokista riippumattoman nimen, jota käytetään 

kaikkien tuotteiden markkinoinnissa. Esimerkiksi Mitsubishin tavaramerkki näkyy 

kymmenien tuhansien en tuotteiden kyljessä. (Aaker 1996,114) Merkit myös ylpeilevät 

laajalla valikoimallaan. Esimerkiksi Honda on mainostanut tuotevalikoimaansa teemalla 

”Kuusi Hondaa samassa autotallissa”, kuvaten yrityksen tuotevalikoimaa ruohonleikkureista 

ja perämoottoreista autoihin sekä moottoripyöriin.

Japaniin 50-luvulla saapunut massamarkkinoinnin oppi, 60 -luvulla alkanut laatujohtaminen 

sekä suunnitelmallinen yritysidentiteetin merkityksen korostaminen huonon imagon 

korjaamiseksi ovat pitäneet huolen siitä, että ajan myötä japanilaisten yritysten ja 

yritysryppäiden nimiä on alettu maailman kuluttajien keskuudessa pitää eräänlaisena takuuna 

tuotteen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. (Hirao, haastattelu)

2.2 Sateenvarjostrategian käytön yhteiskunnallinen tausta Japanissa
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Sateenvaijostrategian käytön yleisyyteen Japanissa ovat vaikuttaneet yrityshistorian lisäksi 

monet muut maan yrityskulttuurin omintakeiset piirteet. Näitä syitä ovat mm. yritysten 

voimakas arvokulttuuri, vahva laatukäsitys, kuluttajalähtöisyys sekä kovan kilpailun 

edellyttämä jatkuva tuotekehitys.

Japanilaiset vaativat yrityksiltä vahvaa roolia yhteiskunnassa. Tämän vuoksi yrityskuvasta 

huolehtimiseen kiinnitetään erityistä huomiota (Hirao, haastattelu). Japanilaisten yritysten 

identiteetin käyttövoimana ovat yrityksen arvot. Esimerkiksi Sonyn yritysarvot ovat Herbigin 

(1995, 13) mukaan: liberalismi, kansainvälisyys, myönteisyys muutosta kohtaan, riskinotto, 

haasteet ja uutteruus. Nämä arvot on suunnattu paitsi yrityksen sisäisen yhtenäisyyden 

parantamiseksi, myös asiakassuhteen vahvistamiseksi. Yritysidentiteetin luomisessa arvojen 

lisäksi keskeinen rooli on yritysmerkillä, jonka käyttö ja merkitys on tarkoin säädelty (Hirao, 

haastattelu). Voidaankin siis sanoa, että Japanissa brandi, yrityskuva ja yrityksen arvot ovat 

vahvassa yhteydessä toisiinsa. Käytännön elämässä tämä näkyy sateenvaijomerkin 

käyttämisenä. /



Vanha japanilainen sanonta ”O kyakusama wa kamisama desu” (TV-ohjelma, Doozo 

1998,1-2.), tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä "Asiakas on jumala Japanilainen 

kulttuuriperintö katsoo yritysten tehtäväksi palvella asiakkaitaan. Myös 

sateenvarjomerkkistrategian käytön taustalla piilee perinne kuluttajien tarpeiden 

kuuntelemisesta, joka ei välttämättä tarkoita markkinatutkimusten tekemistä vaan 

empaattisempaa kuluttajan asemaan mukautumista ja hänen tarpeidensa ennakkoon 

arvaamista. Yritysten nimi on ollut takuuna lupaukselle tarjota asiakkaille heille sopivia 

tuotteita. Eräänlaista kuluttajalähtöisyyttä on japanilaisyrityksissä myös hinnanasetanta. 

Markkinoilta etsitään käypä hinta, jonka alle tuotentokustannukset puristetaan 

toimintolaskennan avulla. (Hirao, haastattelu)
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Japanilaisten yritysten markkinointitraditio on länsimaisia hyökkäävämpi, mikä yleensä 

tarkoittaa alhaisia hintoja, nopeita linjanlaajennuksia ja korkeita mainoskustannuksia. 

Japanilaiset yritykset tähtäävät pitkän tähtäimen voiton saavuttamiseen ja ovat valmiita 

uhraamaan lanseerausvaiheen voittoja saavuttaakseen suuren markkinaosuuden. (Heller, 

1987, 185).

Yksi syy sateenvarjomerkkistrategian käytölle Japanissa onkin juuri kova kotimainen 

kilpailu. Japanilaiset yritykset eivät yksinkertaisesti jätä toisilleen yhtään mahdollisuutta 

päästä suvereenisti hallitsemaan jossain yksittäisessä tuoteluokassa. Jokaista siirtoa seuraa 

kilpailijan vastasiirto, jolloin toisiaan seuraavat uutuustuotteiden lanseeraukset johtavat 

strategiseen nurkanvaltauspeliin. Tuoteluokkarajojen häilyvyys ja markkinoiden nopeat 

liikkeet tekevät merkkipääomasta yrityksen pitkäkantoisimman investointikohteen, seikka 

joka suosii merkin laaja-alaisempaa asemointia sateenvaijomerkiksi.

Heller (1987, 86) arvelee kotimaisen kilpailun olevan yksi japanilaisten yritysten 

menestystekijöistä ulkomaanmarkkinoilla. Kellerin mukaan Japanissa kestokulutustavaroiden 

markkinoilla toimii jokaisessa tuoteluokassa monia yrityksiä, kun taas länsimaissa yhtä 

tuoteluokkaa hallitsee useimmiten kaksi tai kolme yritystä. Hänen mielestään kilpailu ei 

pelkästään pidä markkinoita liikkeessä, vaan myös lisää markkinakysyntää. Heller (1987, 87) 

vertaa japanilaisyritysten suhdetta kotimaiseen kilpailuun länsimaalaista 

hedelmällisemmäksi. Siinä missä länsimaalaiset yritykset haluavat murskata kotimaisen 

kilpailun, japanilaiset suorastaan syleilevät sitä. Sateenvaijomerkkistrategian käytön tekee 

kannattavaksi kovan kilpailun edellyttämä jatkuva tuotteiden uudistaminen ja uusille



markkinoille lanseeraus. Kovassa muutostahdissa merkkimielikuva edustaa kuluttajan 

kannalta pysyvyyttä.
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Herbig (1995, 38) on myös huomannut kovan kilpailun vaikutukset japanilaisten yritysten 

menestykseen. Hänen mukaansa ankara kilpailu kotimaassa tukee siirtymistä ulkomaan 

markkinoille, joilla katemarginaalit useimmiten täytyy uhrata markkinaosuuden 

valtaamiseksi. Globaaliin kilpailuun siirtyminen on käynyt Japanissa kovaan kotimaiseen 

kilpailuun tottuneilta yrityksiltä länsimaisia yrityksiä helpommin.

Alpert (1992; ref. Alpert 1996, 26) tutki japanilaista kauppaa ja totesi noin puolet 

lanseeratuista tuotteista uusiksi innovaatioiksi. Lopuista lanseerauksista noin 30% oli 

ensimmäisiä seuraajia (me-too followers). USA:ssa vain 14% tuotelanseerauksista oli uusia 

innovaatioita ja 24% ensimmäisiä seuraajia. Alpert toteaakin tutkimustensa viittaavaan 

siihen, että kilpailu Japanissa on huomattavasti innovatiivisempaa kuin muualla. 

Keskimääräisen japanilaisen yrityksen tuloista 44% tulee uusista tuotteista, kun sama luku 

Amerikassa on 28%.

Japanilaiselle yritykselle viimeinen mahdollinen ajankohta peruuttaa uuden tuotteen 

lanseeraus on sen markkinoinnin ensimmäinen päivä (Herbig, 1995, 39). Koska 

lanseerauksen jälkeenkin voidaan pieniin tuotannonaikaisiin parannuksiin perustuvan kaizen- 

periaatteen mukaisesti harjoittaa uudelleenasemointia, on japanilaisyrityksellä huomattavasti 

enemmän toimintavaihtoehtoja käytettävänään, mikä antaa tilaa jatkuvalle 

innovatiivisuudelle. Innovatiivisuus näkyy myös myönnettyjen patenttien määrässä. Vuonna 

1995 Yhdysvallat myönsi patentteja suuryrityksille siten, että 10 eniten patentteja saaneen 

yhtiön joukossa oli seitsemän japanilaista ja kolme yhdysvaltalaista. (Anttila 1996, 14)

2.3Japanilaiset sateenvarjomerkit maailmanmarkkinoilla ja Suomessa

Japanilaisten sateenvalomerkkien valomainoksia voi nähdä lähes minkä tahansa maailman 

kaupungin katukuvassa. Merkit ovat läsnä urheilutapahtumissa ja festivaaleilla logoillaan, 

ilman viittauksia tuotteisiin tai merkin kohderyhmiin.



Suurimmat ja myös tunnetuimmat kansainväliset japanilaiset sateenvarjomerkit ovat 

Mitsubishi, NEC, Hitachi, Sony, Honda, Toshiba, Canon sekä Yamaha. Tässä tutkielmassa 

käytetyn määritelmän mukaan japanilaiseksi sateenvarjomerkiksi voidaan laajasti määritellä 

myös esimerkiksi Matsushita-yhtiön Panasonic-merkki. Tutkielman rajauksen perusteella 

käsittelyssä keskitytään kuitenkin vain yritysmerkkiä käyttäviin sateenvarjobrandeihin.

Suuret japanilaiset sateenvarjomerkit toimivat maailmanlaajuisesti. Lähes jokaisessa 

maailman maassa on ainakin jollain suurimmista merkeistä liiketoimintoja. Pienillä 

markkinoilla liiketoiminnoista vastaa yleensä maahantuoja tai sogoshooshaksi kutsuttu 

kauppahuone, joista suurimpia ovat Mitsubishi ja Marubeni.

Suurilla markkina-alueilla yrityksillä on omia tytäryrityksillä. Joissain tapauksissa 

logistisista- tai verotussyistä tytäryhtiöt harjoittavat myös valmistusta. Esimerkiksi 

Euroopassa on useita japanilaisten autotehtaiden tuotantolaitoksia. Usein tuotantolaitoksia on 

perustettu myös kohdemaasta tai alueelta tulleen poliittisen painostuksen tuloksena.

Maailmanmarkkinoilla toimivista japanilaisista sateenvarjomerkeistä suurin osa toimii myös 

Suomessa. Suomen sadan suurimman mainostajan joukossa oli vuonna 1997 kolme 

japanilaista sateenvarjomerkiksi luokiteltavaa yritystä. Lisäksi joukossa oli kymmenkunta 

japanilaisia merkkejä maahantuovaa yritystä. (Gallup-Media, 1998)
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Japanilaisten sateenvarjomerkkien läsnäolo Suomen markkinoilla voi tapahtua joko oman 

tytäryhtiön (esim. Canon), maahantuojan (esim. Panasonic, Kaukomarkkinat) tai 

kauppahuoneen (esim. Marubeni) välityksellä.

Tytäryhtiöt ovat useimmiten emoyhtiön kokonaan omistamia ja ne omistautuvat ainoastaan 

emoyhtiön tuotteiden markkinointiin. Vuonna 1993 tehdyn Tokyo Keizai -tilaston mukaan 

Suomessa toimi 13 japanilaisyritysten joko kokonaan tai osittain omistamaa tytäryhtiötä 

(Beamish ym. 1997). Näistä suurin osa on markkinointiyhtiöitä, mutta joukossa on myös 

muutama valmistustoimintaa harjoittava yritys.

Maahantuojat puolestaan markinoivat useimmiten useamman eri päämiehen tuotteita 

Suomessa samanaikaisesti ja omistus on myös kokonaan päämiehen ulkopuolella. 

Kauppahuoneet toimivat Suomessa samoin kuin muuallakin maailmassa, eli osana keiretsu-



yritysrypästä markkinoiden etupäässä yritysrypääseen kuuluvien yritysten tuotteita. Usein 

sama merkki voi käyttää useampaa eri strategiaa, kuten esimerkiksi Mitsubishi, jonka 

tuotteita markkinoidaan sekä maahantuojan että kauppahuoneen välityksellä. Joskus samalla 

sateenvarjomerkillä voi olla Suomessa useampiakin tyträyhtiöillä. Näin on esimerkiksi 

Sonyllä, jolla on omat tytäryhtiönsä viihde-elektroniikalle, levytuotannolle ja 

elokuvamaahantuonnille.

Japanilaisten sateenvarjomerkkien Suomen toimintoja ohjataan useimmiten eurooppalaisista 

aluepääkonttoreista. Sataprosenttisesti omistettujen tytäryhtiöidenkin toiminta on kuitenkin 

varsin vähän keskusjohtoisesti säädeltyä. Japanilainen periaate on toimia globaalisilla 

tuotteilla paikallisten markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Juuri paikallisuuden periaate 

tekeekin japanilaisista sateenvarjomerkeistä Suomen markkinoilla kiinnostavan 

tarkastelukohteen, koska yrityksillä on suuri vapaus tehdä valintoja paikallisen strategiansa 

suhteen.
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3 STRATEGINEN SUUNNITTELU GLOBAALISSA
MONIALAYRITYKSESSÄ

Prahalad & Doz (1987, 272) ovat todenneet kansainvälisen monialayrityksen johtamisen olevan 

yhden vaikeimmista yritysjohdon älyllisistä ja hallinnollisista tehtävistä. Heidän mukaansa 

erityisiä haasteita asettavat liiketoimintojen monimutkaisuus, kilpailudynamiikka, toimintojen 

sisäiset riippuvuudet sekä eri maiden hallitusten liiketoiminnoille asettamat erilaiset

vaatimukset.

Tässä luvussa käydään läpi sateenvarjomerkkien johtamisen kannalta olennaisia markkinoinnin 

strategisen johtamisen kysymyksiä. Koska suuret japanilaiset sateenvarjomerkit ovat 

samanaikaisesti sekä monikansallisia että monialaisia, on syytä käydä läpi muutamia globaalin 

monialayrityksen strategisen johtamisen yleisiä periaatteita. Aluksi esitellään yrityksen 

strategisen suunnittelun prosessin päävaiheet. Seuraavaksi käsitellään monialayrityksen 

resurssinhallintakysymyksiä. Luvun lopussa luodaan katsaus globaalin yritystoiminnan 

harjoittamisen keskeisiin strategiakysymyksiin.

3.1 Strategisen suunnittelun prosessi

Yrityksen strategialla tarkoitetaan niitä perusominaisuuksia, joiden avulla yritys sopeutuu 

ympäristöönsä. Toisin sanoen strategialla tarkoitetaan yrityksen taitojen ja resurssien 

yhteensopivuutta ympäristön mahdollisuuksien ja riskien sekä yrityksen tavoitteiden kanssa. 

(Hofer & Schendel, 1978)

Yrityksen strategista johtamista voidaan kuvata prosessina, joka alkaa ympäristö- ja 

yritysanalyysistä ja päättyy strategian toteuttamiseen sekä valvontaan. Tämä koskee kaikkia 

yrityksiä pienistä lähikaupoista globaaleihin monialayrityksiin. Porter (1980, 20) toteaa 

kilpailustrategian määrittämisprosessin koostuvan kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa 

yrityksen tulee määrittää mitä se tekee tällä hetkellä. Vaihe sisältää sekä implisiittisen että 

eksplisiittisen nykyisen strategian tiedostamisen. Toisessa vaiheessa suoritetaan 

ympäristöanalyysi, joka käsittää alan, kilpailijoiden sekä yhteiskunnallisten tekijöiden 

vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnin. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa käydään läpi



nykyisen strategian toimivuutta ympäristöanalyysin valossa. Lisäksi tunnistetaan strategiset 

vaihtoehdot ja lopuksi valitaan strategia Jota aletaan toteuttaa.

Pitkälle Porterin kanssa samoilla linjoilla on ollut Dowling (1994, 70), joka määrittelee 

strategisen suunnittelun yksityiskohtaisesti vaiheittain aina liiketoiminnan määrittelystä 

markkinoilla asemoitumiseen.
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Kuvio A: Strategisen suunnittelun prosessi

1 Liiketoimintojen määrittely
a) Missä liiketoiminnoissa ollaan mukana
b) Missä liiketoiminnoissa pitäisi olla mukana?

5 Asemoituminen markkinoilla
a) Segmentointi
b) Kohdentaminen
c) Asemointi

3 Tuotemarkkinointistrategiat
a) Markkinapenetraatio
b) Markkinoiden kehittäminen
c) Tuotekehitys
d) Diversifikaatio

4 Kilpailustrategia
a) Differointi
b) Kustannusjohtajuus
c) Keskittyminen
d) Varainhoito

2 Ympäristöanalyysi
a) Ulkopuolinen ympäristö 

-Mahdollisuudet ja uhat
b) Sisäinen ympäristö 

-Vahvuudet ja heikkoudet

Lähde: Dowling (1994, 70)

Kyseessä on siis prosessi, jonka tarkoituksena yrityksen tahtotilan ja ympäristöanalyysin kautta 

määritellä keinot liiketoimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi.



Liiketoiminnan määrittely
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Dowlingin (1994, 63) mielestä yksi tärkeimmistä ja vaikeimmista kysymyksistä yrityksen 

johtamisen kannalta on liiketoiminta-alueen määrittely. Hänen mielestään liian monen 

yritysjohtajan on vaikea kieltäytyä kaikista vastaantulevista liiketoimintamahdollisuuksista. 

Ongelmana on myös liian laajan toiminta-alueen määrittelyn mukanaan tuoma resurssien 

tehoton käyttö.

Abell ja Hammond (1979, 389) toteavat liiketoimintojen määrittelyn olevan koko strategisen 

suunnittelun lähtökohta. He vertaavat määrittelyä siltaan, joka yhdistää kaikki muut strategiset 

päätökset toisiinsa. Abbellin ja Hammondin mielestä liiketoiminta voidaan määritellä kahdesta 

eri näkökulmasta:

a) Tuotteiden ja markkinoiden kirjon kannalta (Keitä palvellaan?, Mitä tarpeita tyydytetään?, 

Millä keinoilla?)
b) Tuotteiden ja markkinoiden segmentoinnin kannalta (miten yritys tunnistaa erot 

asiakkaiden segmentoinnissa?)

Liiketoimintojen määrittelemisessä otetaan Abeliin (1980, 18) mukaan yleensä huomioon neljä 

eri tekijää. Nämä tekijät ovat yrityksen mahdollisuudet (eng. might do), kyvyt ja resurssit (eng. 

can do), johdon päämäärät (eng. want to do) sekä se mitä yrityksen pitäisi tehdä eettiseltä ja 

sosiaaliselta kannalta (eng. should do). Hän kuitenkin arvostelee menetelmää siitä, että se ei ota 

huomioon sitä miten määritelmän halutaan vaikuttavaan yrityksen taloudelliseen menestykseen 

markkinoilla.

Abell (1980, 21) esittääkin useiden eri teorioiden synteesinä mallia, joka ottaa huomioon myös 

markkinoilla menestymisen. Tällöin neljä tärkeintä tekijää liiketoimintojen määrittelyn kannalta 

ovat:

1. Asiakkaan ostokäyttäytyminen
2. Märkkinasegmentoinnista johtuvat erot markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja yrityksen 

vaatimuksissa.

3. Kustannuskäyttäytyminen

4. Yrityksen resurssit j a taidot
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Abeliin ja Hammondin (1979, 401) mukaan liiketoiminta-alueen määrittely liittyy läheisesti 

yrityksen mission (tai roolin) määrittelyyn. Heidän mielestään vaikutus voi olla kaksisuuntainen. 

Liiketoiminta-alueen määrittely voi asettaa vaatimuksia missiolle. Vastavuoroisesti mission 

määrittely voi avata yritykselle uusia liiketoiminta-alueita.

Ympäristöanalyysi

Tehokas strateginen markkinasuunnittelu vaatii sekä markkinatilaisuuksien tunnistamista että 

analyysiä yrityksen kyvyistä vastata niihin. Markkinatilaisuuksien tunnistaminen pitää sisällään 

ympäristöanalyysin, jonka aikana käydään läpi seuraavat osa-alueet (Abell & Hammond 

1979,11):

1) Asiakasanalyysi (Kuinka asiakkaat markkinoilla on segmentoitu?)
2) Kilpailija-analyysi (Minkälaisia ovat kilpailijoiden strategiat ja mihin ne perustuvat?)

3) Ympäristötrendit (Markkinoihin vaikuttavat sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja 

teknologiset tekijät on tunnistettava ja tulevaisuuden muutoksia on arvioitava)

4) Yrityksen sisäiset piirteet (vahvuudet ja heikkoudet markkinoilla)

Nykyisin ympäristöanalyysin kannalta yrityksiä säätelevät yhä enemmän kansainväliset juridiset 

sopimukset ja säännökset. Tällaisia ovat esimerkiksi EU.n direktiivit, vapaakauppasopimukset 

ja valmisteilla olevan MAI-sopimuksen kaltaiset ylikansalliset säädökset.

Dowlingin (1994, 71) mukaan ympäristöanalyysin tulee pitää sisällään SWOT-analyysi, jossa 

ensin määritellään ulkoiset mahdollisuudet sekä uhat ja sitten sisäiset vahvuudet ja heikkoudet. 

Hän toteaa onnistuneen ympäristöanalyysin auttavan tunnistamaan uusia 

markkinamahdollisuuksia. Samalla ulkoisen ympäristön tarkastelun tulisi varoittaa 

mahdollisesti yritystä tulevaisuudessa uhkaavista tekijöistä.

Dowling painottaa yrityksen sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnista huomion 

kiinnittämistä yrityksellä olevaan kilpailuetuun. Hänen mielestään on olennaista erottaa 

toisistaan termit vahvuus ja kilpailuetu. Vahvuus on Dowlingin mukaan yrityksen subjektiivinen 

käsite. Vahvuus voi muuttua kilpailueduksi vaan, jos asiakas arvostaa yrityksen panosta.



Vastaavasti heikkous ei ole kilpailuhaitta, jos sen olemassaolo ei vaikuta markkinoilla 

menestymiseen.

Tuotemarkkinastrategia

Ansoff (1965,109) jäsentää tuotemarkkinoinnin strategiat kahden eri ulottuvuuden väliseksi 

vuorovaikutukseksi. Ulottuvuudet kuvaavat sitä mitä myydään (uusia tai vanhoja tuotteita) sekä 

sitä kenelle myydään (uudet tai vanhat asiakkaat). Tekijöiden keskinäistä yhteyttä voidaan 

kuvata Ansoffin nelikenttäisellä tuote-markkina -matriisilla:
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Kuvio B: Tuote-markkina -matriisi

TUOTTEET

NYKYISET UUDET

1 2
NYKYISET MARKKINA TUOTE-

MARKKINAT

PENETRAATIO KEHITYS

3 4
UUDET MARKKINOIDEN DIVERSIFIOINTI

KEHITTÄMINEN a) riippuva
b) riippumaton

Lähde: Ansoff (1965)

Dowling (1994, 72-73) kuvailee markkinapenetraatiostrategiaa yrityksen kannalta

vähäriskisimmäksi vaihtoehdoksi. Strategiassa yritys ei hamua uusille markkinoille, vaan on 

tyytyväinen nykyisiin tuotteisiin ja asiakkaisiin.

Dowlingin mukaan on kuitenkin normaalia, että kylläisillä markkinoilla yritykset alkavat miettiä 

tuotteidensa myymistä myös perinteisten markkina-alueiden ulkopuolelle. Tällöin Ansoffin 

termejä käyttäen voidaan puhua markkinoiden kehittämisen strategiasta. Strategiaa voi toteuttaa 

joko etsimällä uusia jakelukanavia tai esimerkiksi keksimällä tuotteille uusia käyttömuotoja. 

Johnson ja Scholes (1997, 293) jaottelevat markkinoinnin kehittämisen strategian sisällään 

pitämät mahdollisuudet kolmeen eri luokkaan. Yritys voi joko laajentua uusille 

markkinasegmenteille, kehittää uusia käyttötapoja vanhoille tuotteille tai yrittää levittäytymistä 

maantieteellisesti uusille markkinoille.



Usein käytetty strategia on myös uusien tuotteiden lanseeraus jo olemassaoleville markkinoille. 

Tällöin voidaan Ansoffm matriisin mukaisesti puhua tuotekehistystrategiasta. Dowlingin (1994, 

73) mukaan strategia rakennetaan yrityksen sisäisten vahvuuksien varaan. Hänen mukaansa 

tällainen vahvuus voi olla myös merkin nimi tai imago. Linjanlaajennusta ja merkin siirtoa 

käsitellään lisää viidennessä luvussa. Johnson ja Scholes (1997, 290-291) mainitsevat 

tuotekehitysstrategian vaativan yritykseltä suuria satsauksia tuotekehitykseen. Ajan myötä 

tutkimuksen avulla on pyrittävä kehittämään paitsi uusia tuotteita, mutta myös uusia sisäisiä 

vahvuuksia eli ydinosaamistekijöitä. Ydinosaamistekijöitä käsitellään lisää myöhemmin tässä 

luvussa.

Ansoffirr mallin neljäs strategiatryyppi on diversifiointi. Strategiavaihtoehdossa sekä tuotteet 

että markkinat ovat yritykselle uudet ja samalla myös riski on suurin. Diversifiointi voi tapahtua 

joko yrityksen aiemmasta historiasta riippuvalle alueelle tai täysin vieraalle liiketoiminta- 

alueelle. Jälkimmäinen vaihtoehto on Dowlingin (1994, 74) mukaan kaikkein riskialttein. 

Yrityksen aiemmasta historiasta riippuvaa diversifiointia voidaan kutsua riippuvaksi 

diversifioinniksi. Täysin uudelle liiketoiminta-alueelle siirtymistä voidaan puolestaan kutsua 

riippumattomaksi diversifioinniksi. Riippuva diversifiointi merkitsee aikaisemman 

ydinosaamisen hyödyntämistä uudessa tuotteessa, joten strategia on läheisesti 

tuotekehitysstrategian kaltainen. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että riippuva 

diversifiointi tapahtuu uuden tuotteen kautta ydinosaamistekijöiden avustuksella verrattuna 

tuotekehitystrategiaan, jossa kehitetään vanhaa tuotetta. (Johnson & Scholes 1997, 294-299)

Sateenvaijomerkit ovat esimerkki tuotekehitysstrategian tai riippuvan differointistrategian 

käytöstä yhdistettynä ydinhyötyjen aktiiviseen viestimiseen kuluttajille 

merkkitavaramarkkinoinnin keinoin. Näiden kahden toisiaan lähellä olevan strategian välillä on 

käytännössä usein hyvin vaikea tehdä eroa, sillä esimerkiksi LP-levysoittomen valmistajan 

siirtyminen CD-levysoitinten valmistajaksi voidaan käsittää kumpaankin eri luokkaan.

Joko tuotekehitys- tai diversifiointistrategiaa käyttävän kansainvälisen monialayrityksen 

liiketoimintojen välillä voi olla erilaisia riippuvuusuhteita. Nämä riippuvuussuhteet voivat olla 

joko teknologiasta, logistiikasta, julkisen vallan määräyksistä, markkinoinnista tai 

yritysimagosta johtuvia. Yrityksen kannalta on olennaista tunnistaa tärkeimmät 

riippuvuussuhteet ja kiinnittää niiden toimivuuden varmistamiseen erityistä huomiota. 

(Prahalad&Doz 1987, 122-124) Riippuvuussuhteiden tuomaa lisähyötyä yrityksen kannalta
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voidaan Johnsonin ja Scholesm (1997, 325) kutsua synergiaksi. Synergiaa voi syntyä moman 

erityyppisten riippuvuusuhteiden tuloksena. Esmerkkejä tällaisista ovat esimerkiksi merkin, 

jakelutien tai myyntitoimintojen kautta syntyneet synergiaedut.

Liiketoimintojen väliset riippuvuussuhteet voivat olla monialayritykselle kustannustekijä 

lisääntyneen työn muodossa, mutta parhaimmillaan riippuvuussuhteet voi kääntää myös 

hyödyksi. Prahaladin ja Dozin (1987, 132-133) mukaan hyötyjä voi saavuttaa esimerkiksi 

vähäisemmän resurssien tarpeen tai teknologisen omavaraisuuden muodossa. Mahdollista on 

myös, että liiketoimintojen välinen riippuvuussuhde mahdollistaa globaalin verkoston 

rakentamisen paremmin kuin erillisen liiketoiminnon tapauksessa. Prahaladin ja Dozin mielestä 

esimerkiksi Matsushita, Sony ja Hitachi ovan luoneet tuoteperheen, joka käyttää tehokkasti 

samaa infrastruktuuria. Liiketoimintojen väliset riippuvuussuhteet voivat muuttaa myös koko 

kilpailun kuvaa. Monialayritys voi käyttää liiketoimintojensa ristiintukemista (cross-subzidion) 

markkinaseman saavuttamiseksi jollain tietyllä maantieteellisellä alueella tai tuotteiden 

markkinoilla.

Kilpailustrategiat

Porter (1980, 16) määrittelee kilpailustrategian kehittämisen sellaisen kattavan mallin 

määrittelemiseksi, josta käy ilmi miten yritys tulee kilpailemaan, mitkä yrityksen päämäärien 

pitäisi olla ja mitä menettelytapoja tarvitaan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Hänen 

mukaansa kilpailustrategia yhdistää lopputulokset, joihin pyritään ja keinot, joita käytetään 

hyväksi. Yrityksen käytettävissä olevia keinoja lopputuloksiin pääsemiseksi hänen mukaansa 

mm. jakelu, tuotanto, markkinointi, myynti, rahoitus ja tilintarkastus, tutkimus ja kehitystyö 

sekä ostotoiminnat. Yritysjohdon tehtävänä on tunnistaa avainkeinot päämääriin pääsemiseksi.
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Porter (1980, 58-63) on määritellyt kolme yrityksen menestyksellistä perusstrategiaa, joiden 

avulla muut yritykset ovat kilpailtavissa pois ko. alalta. Nämä strategiat ovat

1 )Kustannusj ohtaj uus 

2/Tuotteiden differointi 

3)Keskittyminen

Kustannusjohtajuus edellyttää j ohtaj uusaseman saavuttamista alan kokonaiskustannuksissa. 

Strategian käyttö edellyttää yrityksen kokemuskäyrähistorian soveltamista ja tiukkaa



kustannusten hallintaa. Alhainen kustannustaso edellyttää usein suhteellisesti korkeaa 

markkinaosuutta.
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Differointistrategiassa yritys pyrkii luomaan tuotteestaan jotain koko toimialan käsittäen 

ainutlaatuista. Lähestymistapoja ovat mm. tuotemerkki-imagon, teknologian, asiakaspalvelun tai 

jakelun käyttäminen tuotteen erilaistamisessa. Strategian avulla yritys voi eristäytyä kilpailusta, 

koska asiakkaat ovat uskollisia tuotemerkille ja samaan aikaan vähemmän hintaherkkiä (Porter

1980,61).

Keskittymisstrategialla Porter (1980, 62) tarkoittaa yrityksen toimenpiteiden kohdistamista 

tiettyyn asiakasryhmään, tuotelinjan segmenttiin tai jollekin tietylle maantieteelliselle alueelle. 

Keskittäminen merkitsee hänen mukaansa yrityksen kannalta erikoistumisalueellaan joko 

alhaista kustannustasoa, korkeaa differointiastetta tai molempia samanaikaisesti. Strategian 

käyttö edellyttää aina rajankäyntiä kannattavuuden ja myyntivolyymin välillä. 

Keskittymistrategiaa käytetään usein yhdessä jommankumman kanssa kahdesta muusta 

perusstrategiasta.

Dowling (1994, 77) esittelee kirjassaan yhden lisäyksen Porterin kolmeen perusstrategiaan. 

Varainhoito-strategia merkitsee yrityksen keskittymistä tehokkaaseen talouden hallintaan. 

Esimerkkeinä hän mainitseen esimerkiksi pankkiiriliikkeet. Dowling sanoo varainhoito- 

strategiaa käytettävän keskittymisstrategian tavoin joko differointi- tai 

kustannusj ohtaj uusstrategian yhteydessä.
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Kuvio C: Kolme perusstrategiaa

STRATEGINEN ETU

S Asiakkaan havaitsema 
ainutlaatuisuus

Alhainen
kustannustaso

Koko ala DIFFEROIT 
UMINEN

KUSTANNUS
JOHTAJUUS

K
O
H Vain tietty
D segmentti

KESKITTYMINEN

E

Lähde: Porter (1980, 63)

Dovvlingin (1994, 76) mukaan perinteinen käsitys perusstrategioista on ollut, että eri 

strategioiden sekoittaminen ei voi onnistua hyvin. Porter (1987, 66) kuvaa alkuperäisessä 

mallissaan tilannetta, jossa yritys on ”juuttunut keskivaiheille” (stuck in the middle). Tällaisessa 

tilanteessa Porter näkee yrityksen olevan pakotettu tekemään strategisen päätöksen joko 

kustannusten karsimiseksi tai tiettyyn kohteeseen keskittymiseksi.

Dowling (1994, 76) kuitenkin painottaa, että monet japanilaisyritykset ovat samanaikaisesti 

onnistuneet harjoittamaan sekä tuotedifferoinnin että kustannusjohtajuuden strategioita ilman 

ongelmia. Hänen mukaansa syynä onnistumiseen on ollut jatkuva teknologinen kehitys liitettynä 

joustavaan tuotantoon ja laadukkaiden tuotteiden toistuvasti nopeaan markkinoilletuomiseen. 

Dowlingin mukaan japanilaisyritysten kokemukset ja monet muut esimerkit antavat aihetta 

Porterin esittämän keskivaiheille juuttumisen säännön uudelleenmiettimiseen.

Markkinoilla asemoituminen (Market positioning)

Yrityksen strategian käytännön toteuttamisen kannalta on tärkeää strategian mukainen 

markkinoilla asemoituminen. Dowling (1984, 70) määrittelee strategisen suunnittelun 

markkinoilla asemoitumisen osa-alueiksi segmentoinnin (segmentation), kohdentamisen 

(targeting) ja asemoinnin (positioning).



Segmentoinnilla tarkoitetaan heterogeenisten markkinoiden jakamista pienempiin osiin. 

Tehokkas segmentointi jakaa markkinat osiin, jotka ovat tunnistettavissa, saavutettavissa 

markkinointitoimenpitein, riittävän suuria ollakseen kannattavia sekä puolustettavissa 

kilpailijoiden hyökkäyksiä vastaan. (Abell & Hammond 1979, 49) Yrityksen kannalta 

markkinoiden segmentointi tarkoittaa eri potentiaalisten asiakasryhmien erityistarpeiden 

tunnistamista. Kun kohdemarkkinat on jaettu voidaan yrityksen toiminnot kohdentaa, eli valita 

yrityksen tavoittaiden kannalta sopivimmat asiakassegmentit.
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Yrityksen markkinoilla asemoitumisen viimeinen vaihe, asemointi, tarkoittaa yrityksen 

toiminnan kohdentamista tietyille markkinoille. Asemointiin vaikuttavat tärkeimmät tekijät 

ryhmitellään Abeliin ja Hammondin (1979, 212) mukaan yleensä viiteen eri ryhmään. Nämä 

osa-alueet ovat markkinatekijät, kilpailu, taloudelliset tekijät, teknologia- ja sosiopoliittiset 

tekijät.

Dynaamista asemointia voi käyttää myös kilpailutekijänä. Esimerkiksi käyvät japanilaiset 

suuryritykset, jotka aloittivat länsimarkkinoille siirtymisen alhaisen hinnan ja heikon laadun 

markkinoilta, jolloin amerikkalaiset kilpailijat eivät tunnistaneet uusia kilpailijoitaan 

uhkatekijöiksi. (Prahalad & Doz, 1987, 58) Myöhemmässä vaiheessa markkinaosuuden 

kehityttyä seurasi strategisena vaiheena laadun nostaminen. Lopullinen markkinoiden valtaus 

tapahtui, kun japanilaiset siirtyivät korkean hinta-ja laatumielikuvan tuotteisiin.

3.2 Monialayrityksen resurssien kohdentaminen ydinosaamisalueille

Monialayritys käsitetään usein resurssienhallintamielessä ryhmäksi strategisia 

liiketoimintayksiköitä (Strategic Business Units). Jokaisella yksiköllä on oma kilpailullinen 

missionsa. Monialayrityksen resurssit kohdennetaan perinteisesti yksiköille niiden missioiden 

mukaisesti, mikä ei mahdollista emoyrityksen satsauksia useille kaikille liiketoimintayksiköille 

hyötyä tuoville alueille, kuten teknologiaan, jakeluun ja merkin kehittämiseen. (Prahalad & Doz 

1987, 60)

Ratkaisuksi resurssien kohdentamisongelmaan Prahalad ja Hamel (1990, 79) esittävät 

yritysjohdon huomion suuntaamista yrityksen ydinosaamiseen (core competence). Kasvun 

mahdollistaakseen yritysten on tunnistettava, kehitettävä ja hyödynnettävä omaa



ydinosaamistaan. Määri tel mänom ai sesti Johnson ja Scholes (1997, 19) pitävät ydinosaamisena 

sellaisia tekijöitä, jotka yhdessä muiden ydinosaamistekijöiden kanssa käytettynä tuovat 

yritykselle vaikeasta jäljiteltävää kilpailuetua.

Ydinosaamistekijät voivat olla joko teknisiä tai henkisiä. Esimerkiksi teknisestä 

ydinosaamisesta käy vaikkapa Hondan moottoriosaaminen, jota hyödynnetään mm. autoissa, 

perämoottoreissa, sähkögeneraattoreissa ja moottoripyörissä (Prahalad & Doz 1987, 62). Yksi 

Sonyn ydinosaamisalueista on pieneksi tekemisen taito, jonka onnistunut hyödyntäminen 

edellyttää koko yrityksen henkilöstön jaettua ymmärrystä teknologista mahdollisuuksista ja 

asiakkaiden tarpeista. (Prahalad & Hamel 1990, 82)

Henkiset kilpailukykytekijät ovat seikkoja, jotka esimerkiksi tyylillisesti sitovat eri 

liiketoiminnot toisiinsa. Esimerkkinä voidaan mainita nimekkään suunnittelijan tai valmistajan 

tuoma status tai eri toimintoja yhdistävä missio. Esimerkiksi Sonyn toiminta käsittää paitsi 

korkean teknologian tuotteiden valmistusta, mutta myös musiikin ja elokuvien tuotantoa. Koko 

paletti voidaan yhdistää viihteen kattokäsitteen alle. Tällöin merkin asema kilpailukykytekijänä 

on keskeinen. Monialayrityksen keskeinen strateginen ongelma Prahaladin ja Dozin (1987, 

256) mukaan on riittävä huolenpito niistä ydinosaamistekijöistä, jotka tarvitsevat hoitamista.

Inkiläinen (1994) toteaa henkisten ja teknisten ydinosaamisten olevan vaikeasti erotettavissa 

toisistaan, koska ne kytkeytyvät toisiinsa monimutkaisesti tuotteisiin, joista niiden vaikutusten 

erottaminen toisistaan on empiirisesti vaikeaa.

Ydinosaamisalueiden tunnistamiseksi Prahalad ja Hamel (1990, 83-84) ehdottavat kolmen 

kohdan tarkistuslistan suorittamista:

1) Ydinosaaminen mahdollistaa pääsyn monille eri markkinoille.

2) Ydinosaamisen täytyy näkyä merkittävänä asiakashyötynä lopputuotteessa.

3) Ydinosaamisen jäljittelyn tulisi olla kilpailijille vaikeaa.

Hyvä esimerkki ydinosaamisen hyödyntämisestä on Canon, jonka kolmea ydinosaamisaluetta: 

hienomekaniikkaa, hieno-optiikkaa ja mikroelektroniikkaa hyödynnetään yli 

kahdessakymmenessä eri tuoteluokassa. (Prahalad & Hamel 1990, 90)
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Erotuksena perinteiseen liiketoimintayksikköjen resurssienhallinta-ajatteluun Canon jakaa 

resurssit vapaasti en liiketoimintayksikköjen kesken. Esimerkiksi digitaalisen laserkirjoittimen 

kehittelytyön aikana tulostintuoteryhmän johtajat saivat vapaat kädet hyödyntää muiden 

liiketoiminta-alueiden osaamista. (Prahalad & Hamel 1990, 90)

Inkiläinen (1994) on tutkinut erästä kauppahuonetta resurssilähtöisen diversifioinnin 

näkökulmasta ja todennut, että ulospäin diversifioinmlta näyttävä toiminta voi tosiasiassa 

tapahtua saman ydinosaamisen ja yrityslogiikan varassa. Kohdeyrityksessä kauppahuoneesta 

kehittyi monialayritys, mutta itse yritys ei muuttunut, koska yksikään uusista liiketoiminta- 

alueista ei synnyttänyt merkittävää strategista osaamista.

Prahalad & Hamel (1990, 89) painottavat yrityksissä olevan tarvetta erityiselle strategiselle 

arkkitehtuurille, joka toimii karttana sille minkälaista ydinosaamista kannattaa rakentaa ja mitkä 

ovat ydinosaamisen saavuttamiseksi tarvittavat tekniikat. Esimerkiksi japanilaisyritykset ovat 

innokkaita käytämään erityisiä teknologiapuita ja teknologiakarttoja tulevaisuuden 

kehityssuuntien ennustamiseen. (Tatsuno 1990, 62)

Teknologiapuu perustuu analogialle, jossa siemenenä toimivista ydinosaamistekijöistä voidaan 

jalostaa puita, joiden oksia eri teknologiat ovat. Esimerkiksi Sharpin teknologiapuun siemeniä 

ovat mm. valokuvaus, ohutfilmit, tarkkuusvalmistus, digitaalinen äänitys sekä optiset 

teknologiat. Siemenistä versovan puun oksat hyödyntävät vaihtelevaa määrää siementen 

edellytyksistä. Haarautuvien oksien päässä sijaitsevat äänittävän CD-levyn, digitaalimikserin tai 

nauhattoman kasetin kaltaiset teknologiat. (Tatsuno 1990, 62-63)

Teknologiakanta on teknologiapuuta tarkempi kuvaus, jota käytetään kun kehitys on tarkemmin 

ennustettavissa. Kartassa teknologioiden kehitys suhteuteutetaan aikajanaan, jolloin mallia 

voidaan käyttää apuna tutkimuksen koordinoinnissa, investointisuunnitelmissa ja uusien 

mahdollisuuksien tunnistamisessa. Erityistä hyötyä kartasta on tuoteluokkien välisten 

synergiaetujen tunnistamisessa sekä koko yrityssuunnittelun pitkän tähtäimen suunnittelusta 

aina rahoituksesta markkinointiin. (Tatsuno 1990, 85)

Johnson ja Scholes (1997, 25-26) kuvailevat yrityksellä olevaa mahdollisuutta ”venyttää” 

(stretch) ydinosaamistaan uusien markkinatilaisuuksien asettamiin haasteisiin vastakohtana 

perinteiselle käsitykselle staattisista ydinosaamistekijöistä. Aiemmin uskottiin yrityksen voivan
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asemoitua oikein markkinoilla menestyksen aikaansaamiseksi reagoimalla ympäristön 

paineeseen ja suuntaamalla resurssinsa näiden paineiden mukaisesti. Tavoitteena on tällöin 

saavuttaa yrityksen ja markkinoiden välinen sopivuus (fit). Johnson ja Scholes kuitenkin 

arvelevat menestyksen saavuttamisen voivan johtua ennemminkin yrityksen kyvystä arvioida 

tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia ja vastata niihin venyttämällä omaa ydinosaamistaan ja 

resurssejaan niin että ne toimivat kilpailuetuna jopa kokonaan uusilla markkinoilla.

Porterin (1985, 414) mukaan monet japanilaisyritykset ovat järjestäytyneet hyvin hyödyntämään 

liiketoimintojen välisiä riippuvuussuhteita. Hänen mukaansa syitä japanilaisten onnistumiseen

tässä ovat:

• yrityksissä oleva vahva usko oman yrityksen ideologiaan

• perinne uusien liiketoimintojen kehittymiseen sisäisen kasvun tuloksena yritysostojen sijasta

• koko yrityksen kattava keskitetty rekrytointi-ja koulutusjärjestelmä

• myönteisyys toimintojen keskittämiselle

• ryhmätyöskentelyn vahva perinne ja johtajien toistuva henkilökohtainen kanssakäyminen

• vähäisempi autonomian perinne

Porterin ajatukset viittaavat vahvasti yritysidentiteetin merkitykseen synergiaetujen 

hyödyntämisessä japanilaisessa yritystoiminnassa.
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3.3 Globaalin yritystoiminnan strategiat

Kansainvälinen kilpailu eroaa monin tavoin valtakunnallisesta kilpailusta. Globaaleilla aloilla 

kilpailuun vaikuttavat rakenteelliset tekijät ja markkinavoimat eivät tosin eroa kotimarkkinoista, 

mutta analyysissä täytyy ottaa huomioon myös mm. ulkomaiset kilpailijat, mahdollisten 

tulokkaiden laajempi joukko, korvaavien tuotteiden suurempi lukumäärä ja suurempi 

todennäköisyys päämäärien ja keinojen välisiin yrityskohtaisiin eroihin. ( Porter 1985, 313)

Maailmanlaajuiseen liiketoimintojen koordinaatioon yritystä ajavat: kansainvälisten asiakkaiden 

tärkeys, kansainvälisten kilpailijoiden olemassaolo, alan investointi-intensiteetti, alan 

teknologiaintensiivisyys, paine kustannuskarsintaan, universaalit tarpeet sekä raaka-aineiden ja 

energian saatavuus. (Prahalad&Doz 1987, 18-20)
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Porterin (1985, 313-314) mukaan alasta tulee globaalinen, mikäli yritykselle aiheutuu 

taloudellista (tai muuta) etua koordinoidusta kilpailusta monilla kansallisilla markkinoilla. Hän 

mainitsee globaalin kilpailuedun voivan pohjautua laajassa mielessä neljään eri tekijään. Nämä 

tekijät ovat perinteinen suhteellinen etu, kokoedut tuotannossa, tuotedifferoinnista saatava etu 

sekä markkinainformaation ja teknologian yleishyödyllisen luonteen tarjoamat 

kilpailukykytekijät.

Suhteellinen etu perustuu jollakin maalla olevaan merkittävään tuotannossa olevaan 

kilpailukykytekijään. Etu muihin maihin nähden voi aiheutua esimerkiksi tuotannontekijöiden 

alhaisemmista kustannuksista tai tuotteiden paremmasta laadusta. Globaalisen yrityksen 

strateginen asema suhteellista etua tarjoavissa maissa muodostuu erittäin tärkeäksi. (Porter 

1985,314)

Porter mieltää kokoetujen johtuvan tuotannon, markkinoinnin, ostotoimintojan ja logistiikan 

määrän lisääntymisen tuomista suhteellisista säästöistä. Lisäksi kokoetuja tarjoaa globaalinen 

kokemus, joka johtuu maailmanlaajuista kilpailua seuraavasta nopeammasta oppimisesta. 

Samoilla linjoilla ovat myös Abell ja Hammond, (1979, 11) joiden mukaan kokoeduista 

puhuttaessa on syytä kartoittaa ainakin seuraavat osa-alueet:

1 ) Skaalaedut, jotka syntyvät yrityksen toiminnan lisääntymisestä

2) Kokemuksen lisääntyminen, mikä johtuu tuotannon kumulatiivisen määrän lisääntymisestä

Teknologian tai markkinoinnin yleishyödyllisyyteen perustuvan edun taustalla on tiedon 

siirtyminen. Merkki voi Porterin mukaan olla avain globalisoitumiseen, koska ne voidaan 

tunnistaa kansainvälisesti jo ennen yrityksen globalisoitumista esimerkiksi lehdistön tai 

kulttuurivaihdon vuoksi. Samalla tavalla maailmanlaajuinen yksinoikeusteknologia voi olla 

portti globalisoitumiseen erityisesti mikäli yrityksen tutkimustoiminta on laajaa suhteessa 

yksittäisen kansallisen markkina-alueen myyntiin. (Porter 1985, 316-317)

Yhdentyminen-reagointi -matriisi auttaa hahmottamaan yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnon 

tarpeita kansainväliseen toimintojen yhdentämiseen tai vaihtoehtoisesti paikalliseen reagointiin. 

(Prahalad&Doz, 1987, 18)



Paikalliseen reagointistrategiaan yritystä ajavat: asiakkaiden erilaiset tarpeet, erot 

jakelukanavissa, korvaavien tuotteiden saatavuus, hajanainen markkinarakenne sekä julkisen 

vallan määräykset. (Prahalad&Doz 1987, 20-21)

Matriisin tarkoituksena on määritellä monialayrityksen eri toiminnot sen mukaan, minkälaisessa 

markkinatilanteessa ne joutuvat toimimaan kohdemarkkinoilla.
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Kuvio D: yhdentyminen-reagointi -matriisi

Suuri
Integroitu
Tuotestrategia
Maailmanlaajuinen
Y ritystoimintojen
Johtaminen Tuotepainotus

Integraation Monipolttopiste-
tarve Strategia

Aluepainotus
Paikallinen reagointi

Pieni Strategia, autonomisuus 
Kansalliset tytäryhtyöt

Pieni Suuri

Reagoinnin tarve

Lähde: Prahalad & Doz (1987, 25)

Mallissa lähelle vasempaa yläkulmaa sijoittuvat tyypillisesti maailmanlaajuiset liiketoiminnot. 

Paikallista huomiota vaativat toiminnot sijoittuvat puolestaan lähelle vasenta alakulmaa. 

Välimaastoon jää ns. monipolttopisteisiä liiketoimintoja (multifocal businesses), joiden osalta 

joudutaan toteuttamaan jonkinlaista maailmanlaajuisen ja paikallisen strategian välimuotoa. 

(Prahalad & Doz 1987, 25)

Jako paikallisiin ja globaaleihin liiketoimintoihin ei ole pysyvä. Paikallista reagointia vaativista 

toimialoista voi kehittyä globaaleja ja päinvastoin. (Prahalad & Doz 1987, 29)

Globalisoituminen voi johtua esimerkiksi liiketoimintojen vapautumisesta ja kulutustottumusten 

muuttumisesta, kun taas paikallistuminen voi olla seurausta uusista innovaatioista tai 

esimerkiksi poliittisista syistä.



Globaali strategia merkitsee yrityksen kannalta mahdollisuutta kohdentaa rajallisia resursseja 

entistä tehokkaammin. Globalisoitunut yritys voi ikäänkuin raivata itselleen markkinatilaa 

tukemalla omia toimintojaan jollakin tietyllä markkina-alueella.

Myös yritykset voivat yrittää muuttaa toimialojen luonnetta. Prahalad ja Doz (1987, 30) 

mainitsevat esimerkkinä japanilaisyritykset, jotka ovat usealla eri toimialalla pystyneet 

muuttamaan jopa vahvojen monikansallisten yritysten käymän paikallisesti reagoivan 

kilpailun globaaliksi. Näin on käynyt esimerkiksi autoteollisuudessa, kuulalaakerien 

valmistuksessa sekä televisiotuotannossa.
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4 MERKKITUOTTEEN RAKENNE JA M ERKIN H ALLINTA

Arnoldin (1992, 34) mukaan merkkien rakentamisen lähtökohtana on merkin eri 

perusainesten hallinta. Näitä perusaineksia ovat: ydin, hyödyt ja ominaisuudet. Merkin ydin 

on yksinkertainen arvo, jonka kuluttajat ymmärtävät helposti. Kuluttajat tuntevat 

uskollisuutta (joskaan ei aina tietoisesti) juuri ydintä kohtaan. Ydintä on voidaan Arnoldin 

mukaan kutsua myös merkin liikearvoksi. Se on perusaines, joka erottuu selkeästi 

markkinoiden muista tuotteista. Esimerkiksi Marlboron ydinarvoja ovat vahvuus sekä 

itsenäisyys ja Volvon turvallisuus.

Nevalainen (1994, 7) kuvaa ydinarvoja syntyperäksi, jonka antamaa taustaa vasten myös 

kaikki muutoksen markkinoilla pitää toteuttaa. Aaker (1996, 86) toteaa merkin ydinarvojen 

sisältävän mielleyhtymiä, jotka mitä todennäköisimmin säilyvät muuttumattomina merkin 

siirtyessä uusille markkina-alueille ja tuotteisiin.

Hyödyt ovat merkin taijoamia ydintä konkreettisempia tarpeita tai toiveita, joita merkki 

väittää tyydyttävänsä. Usein hyödyt ovat psykologisia tekijöitä, joihin kuluttajan halutaan 

samastuvan. Marlboron tapauksessa tällaisia hyötyjä ovat esimerkiksi amerikkalaisuus ja 

maskuliinisuus. Uloimmassa kehässä ovat merkin todelliset ominaisuudet, kuten tuotemerkit 

ja muut merkin tuotteille ominaiset tunnuspiirteet (esim. Sonyn tuotteiden pieni koko). 

Arnoldin mielestä on tärkeätä, että tuotteen ominaisuudet eivät ole ristiriidassa ytimen 

kanssa, vaan jokaisen tason tulisi olla looginen jatkuma sisemmästä renkaasta aina 

uloimpaan. (Arnold 1992, 35)
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Kuvio E: Merkin perusainesten välinen suhde

OMINAISUUDET

HYÖDYT

YDIN

Lähde: Arnold 1992, 35

Merkin perusainesten tarkastelu on merkittävä osa merkin rakentamista ja ylläpitoa. Jokaisen 

muutoksen merkin ominaisuuksissa tulisi olla yhdenmukainen ytimen kanssa ja päinvastoin, 

sillä muuten merkin viestintä voi alkaa vaikuttaa kuluttajien mielissä sekavalta.

4.1 Merkin arvon osatekijät

Merkkituotteen liikearvo koostuu kahdesta eri osatekijästä, merkin arvosta ja tuotteen 

arvosta. Arnold (1992, 294) määrittelee merkin liikearvon goodwill-arvoksi, joka merkille on 

kehittynyt olemassaolonsa ja kuluttajien kokemusten myötä. Merkkituotteen liikearvo (brand 

equity) muodostuu Aakerin (1991, 22) mukaan tavaramerkiin liitetyistä mielleyhtymistä 

lisättynä palvelun tai tuotteen asiakkaalle tarjoamaan käyttöarvoon. Kellerin (1993, 8) 

mukaan kuluttajan kannalta merkkituotteen liikearvo määräytyy vertailemalla kuluttajan 

ostohalukkuutta tunnetulla merkillä varustetun tuotteen ja fiktiivisellä merkillä varustetun 

identtisen tuotteen välillä. Tämän perusteella Keller sanoo voitavan määritellä, onko merkillä 

positiivinen vai negatiivinen arvo kuluttajan kannalta.

Merkin markkamääräisen liikearvon määritteleminen on yleistynyt 80-luvulla. Erilaiset 

konsulttiyritykset ovat kehittäneet omia mallejaan merkin liikearvon arvioimiseksi. Ehkä 

tunnetuin kaupallinen merkin liikearvon määrittelijöistä on konsulttitoimisto Interbrand.



jonka malli arvioi merkkiä seitsemällä eri mittarilla ja antaa tulokseksi merkin arvon 
miljoonissa USA:n dollareissa (Nevalainen 1994,5). Tauber (1988, 27) mainitsee merkin 

suuren arvon olevan tuntemattomille kilpailijoille este tunkeutua samoille markkinoille, 

mutta samalla myös keino vahvalle merkille levittäytyä uusille markkinoille. Tieteellisissä 

yhteyksissä on markkamääräisen arvon määrittelyn sijasta keskitytty pääasiassa merkin 

liikearvoon vaikuttavien tekijöiden löytämiseen. Aakerin (1991, 17) mukaan liikearvon 

muodostumisen tärkeimmät osatekijät ovat: merkin tunnettuus, siihen liitetyt assosiaatiot, 

kuluttajan tiedostama laatu sekä merkkiuskollisuus.

Aakerin (1991,16) mallin mukaan merkin arvoon vaikuttavien osa-alueiden hoitaminen 

tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että yritykselle. Asiakas hyötyy tutusta ja totutusta merkistä 

helpottuneen ostopäätöksen, tyytyväisyyden ja informaation käsittelyn kautta. Yritykselle 

tavaramerkin suuri arvo tuo puolestaan lisähyötyä tehden merkistä monella tavalla 

vahvemman kilpailussa kaupan hyllyllä ja kuluttajien mielissä verrattuna esimerkiksi täysin 

merkittömiin tuotteisiin. Nevalainen (1994, 7) toteaakin merkkituotteen olevan yritykselle 

varallisuutta, jonka tehtävänä on generoida tuottoja tulevaisuudessa.

Rubinstein (1996, 277) kuvaa merkin arvon hyötyjä yksinkertaisen periaatteen avulla. 

Yrityksellä on hänen mielestään kaksi vaihtoehtoa hyödyntää merkin arvoa. Nämä 

vaihtoehdot ovat myydä joko sama määrä korkeammalla hinnalla tai myydä enemmän 

samalla hinnalla.

Merkkituotteen arvon johtaminen on Aakerin (1991, 17) mukaan eräänlainen positiivinen 

sykli, jossa viiden eri osa-alueen onnistunut hoitaminen lisää asiakasuskollisuutta, mikä 

puolestaan vaikuttaa edelleen kaikkiin viiteen merkkituotteen arvon osa-alueeseen 

positiivisesti. Nämä osa-alueet ovat nimen tunnettuus, koettu laatu, merkkiuskollisuus ja 

tuotemerkin tarjoamat mielleyhtymät. Tämän tutkielman kannalta erityisen olennaista on 

merkkituotteen suuren arvon positiivinen vaikutus merkin siirrettävyyteen uusille 

markkinoille.

Merkin arvoon vaikuttavista tekijöistä ensimmäinen, nimen tunnettuus, kertoo kuinka suuri 

osa kohderyhmästä tietää merkin olemassaolosta. Aaker määrittelee mallissaan hyvän 

tunnettuuden kakkien muiden merkkimielikuvien ehdottomaksi kiintopisteeksi. Keller (1993, 

25) jakaa tunnettuuden edelleen tuotemerkin muistamiseen sekä tuotemerkin tunnistamiseen.
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Toinen merkin arvoon vaikuttava osatekijä, koettu laatu, voi erottua todellisesta laadusta 

monesta en syystä (Aaker 1996, 20). Näitä voivat olla: vanha maine, näkymätön laatu, väärä 

signaali laadusta sekä kuluttajien väärät johtopäätökset laadusta. Koska koettu laatu riippuu 

kuluttajalla olevasta aiempiin kokemuksiin perustuvasta imagosta (Rope & Vahvaselkä 

1992, 66), voi tuottajan tahrautunut maine vaikuttaa vielä vuosia kuluttajien käsityksiin, 

vaikka tuotteen laatuongelma onkin jo ratkaistu.

Merkkiuskollisuus on Aakerin mallin mukaan tärkeä osatekijä merkin arvon kannalta, koska 

se pienentää liikeriskiä vähentämällä haavoittuvuutta. Lisäksi se takaa helpommin 

ennakoitavan tulovirran. Arnold (1992, 15) puolestaan toteaa asiakasuskollisuuden tärkeyden 

johtuvan siitä, että ensiostajien houkutteleminen on viisi-kuusi kertaa kalliimpaa kuin 

olemassa oleville asiakkaille myyminen. Aakerin mallissaan mainitsemista merkin arvoon 

vaikuttavista tekijöistä tuotemerkin tarjoamat mielleyhtymät, eli imagotekijät tarkoittavat 

kuluttajalla brandista ennestään olevia merkkimielleyhtymistä muodostuneita käsityksiä 

(Keller 1993,1).

Kuvio F: Merkkituotteen arvo tuottaa lisäarvoa.

Koettu laatu

Tuotemerkin
mielleyhtymätNimen tunnettuu:

Muut vaikuttavat 
tekijät

Merkkiuskollisuu:

MERKIN ARVO

*Nimi 
* Symboli

Tuottaa lisäarvoa 
yritykselle lisäämällä:

* Markkinoinnin 
tehokkuutta
* Merkkiuskollisuutta 
*Hintamarginaaleja 
*Merkinsiirron arvoa
* Jakelu saatavuutta 
"■Kilpailuetua

Tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

"■Edistämällä informaation 
käsittelyä
"■Kasvattamalla luottamusta 
ostopäätökseen 
"■Lisäämällä 
asiakastyytyväisyyttä

Lähde: Aaker 1991, 17



Samalla tavoin kuin merkkituotteen arvon aiheuttama sykli voi olla positiivinen, voi se myös 
olla negatiivinen ja merkkiä vaurioittava. Esimerkiksi koetun laadun romahtaminen vähentää 

asiakastyytyväisyyttä, joka puolestaan pienentää entisestään merkin arvoa.

4_2 Merkin imago ja identiteetti

Merkin imagolla tarkoitetaan kuluttajilla yksittäisestä merkistä olevia uskomuksia (Kotier 

ym. 1996, 916). Kysymyksessä on siis markkinoilla oleva mielikuva yrityksestä. Imago voi 

olla liiketoimintojen kannalta joko suotuista tai epäsuotuisa. Yritys pyrkii rakentamaan 

mahdollisimman suotuisan imagon tavoitemielikuvan, eli identiteetin avulla.

Merkin identiteetillä tarkoitetaan Aakerin (1996, 68) mukaan merkillä olevia ainutkertaisia 

mielleyhtymiä, jotka merkki strategikon näkökulmasta on säilytettävä, tai joiden 

kehittämiseksi on työskenneltävä. Nämä mielleyhtymät edustavat merkkiä ja toimivat 

asiakkaalle lupauksena organisaation jäseniltä.

Yritys pyrkii tuomaan imagon lähemmäksi identitettiä merkin asemoinnin avulla. Näinollen 

yrityksen toiminta mielikuvien johtamisen alalla on jatkuvaa kiertokulkua imagon seurannan, 

identiteetin suunnittelun ja merkin asemoinnin välillä. Kapferer (1992, 37) toteaa identiteetin 

aina edeltävän imagoa merkin johtamisessa. Hänen mielestään ennen mielikuvien luomista 

kuluttajalle on välttämätöntä suunnitella se minkälaisia mielikuvia halutaan luoda.

Aakerin mukaan (1991, 109) yksittäisillä merkkiin liitetyillä mielleyhtymillä on en 

vahvuusasteita, jotka riippuvat kuluttajalle jääneestä historiallisesta muistijäljestä. Imagon 

muodostumiseen vaikuttavat mm. yksilön arvomaailma, tunteet, ennakkoasenteet, 

uskomukset, kokemukset sekä ulkoinen informaatio. (Rope & Vahvaselkä 1993, 66 )
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Kuvio G: Imagon psykologiset vaikuttimet

ARVOT

TUNTEET
KOKEMUKSET

AKKOLUULOIMAGO
informaatio;

ASENTEET
USKOMUKSET

HAVAINNOT

Lähde: Rope & Vahvaselkä 1993, 66

Erilaisia kuluttajilla olevia merkkikäsityksiä voidaan jäsentää kolmiportaisella mallilla 

(Keller 1993, 3). Nämä kolme tasoa ovat: attribuutit, hyödyt ja asenteet. Attribuutit ovat 

ominaisuuksia, jotka kuluttajan mielestä kuvailevat tuotetta tai palvelua. Ne jaetaan edelleen 

tuoteriippuvaisiin attribuutteihin (esim. leivän pehmeys, väri, tuoksu) ja ei-tuoteriippuvaisiin 

attribuutteihin, joista tärkeimpiä ovat hinta, pakkaus, käyttäjäkunta ja käyttötarkoitus. Hyödyt 

ovat kuluttajien henkilökohtaisesti tuoteattribuutteihin liittämiä preferenssejä. Hyvä 

esimerkki tästä on tupakoivien ja tupakoimattomien ihmisten erilainen suhtautuminen 

lentoyhtiöiden savuttomiin lentoihin. Sama attribuutti, savuttomuus, saa eri ihmisillä aikaan 

eri painoarvon. Brandiasenteet kuvaavat kuluttajan kokonaisvaltaista näkemystä brandista ja 

muodostavat näinollen pohjan brandivalinnalle. Ne ovat täten läheistä sukua tässä luvussa 

aiemmin yrityksen näkökulmasta esitetyille merkin ydin sekä merkin liikearvo -käsitteille. 

Mikäli yksittäisen tuotteen attribuutit ja kuluttajien preferenssit ovat samoja, on brandiasenne 

ainoa valintaan vaikuttava tekijä.

McWilliam ja de Chematony (McWilliam & de Chematony 1990; ref. de Chematony 1991, 

199) ovat tutkimuksissaan todenneet, että kuluttajien merkkiarvostusta voidaan mitata 

kaksiulotteisella matriisilla, jonka ulottuvuudet ovat toiminnallisuus (functionality) sekä 

edustuksellisuus (representationality). Toiminnallisuus tarkoittaa matriisissa kuluttajan



käsitystä merkin käyttöarvosta. Toinen ulottuvuus, edustuksellisuus, puolestaan mittaa 

merkin statusarvoa. Tauberin (1988, 30) mukaan merkki voi muokata tuotteen ja tuotteen 

käyttäjän imagoa ja tarjota statusta.

Matriisi (McWilliam & de Chematony 1990; ref. de Chematony 1991, 199) jakaa merkit 

neljään eri perustyyppiin. Korkeasti toiminnalliset sekä edustukselliset merkit ovat 

kuluttajien mielissä tyypillisiä luksustuotteita, joiden ominaisuuksia ovat korkea laatu sekä 

statusarvo, esimerkkinä Rolex-kellot. Vähän edustukselliset, mutta korkeasti toiminnalliset 

merkit vetoavat kuluttajiin ensisijaisesti korkealla toiminnallisella laadullaan, statustekijät 

ovat vähäisemmässä asemassa. Sekä alhaisen toiminnallisuuden että edustuksellisuuden 

merkkejä ovat tyypillisesti kauppojen omat merkit, jotka kilpailevat lähinnä hinnalla. 

Viimeinen merkkiluokka muodostuu merkeistä, joiden arvo on lähes kokonaan symbolinen 

johtuen markkinoilla olevien fyysisten tuotteiden samankaltaisuudesta. Hyviä esimerkkejä 

ovat esimerkiksi hammastahnat, oluet tai koiranruoat. Näillä merkeillä edustuksellisuus on 

korkea, mutta toiminnallisuus puolestaan matala. Arnold (1992, 34) toteaa de Chematony - 

McWilliamin merkkimatriisin olevan varmasti merkin koostumuksen ymmärtämisen ydin. 

Hän painottaa kuitenkin, että tuotepäällikön on kuitenkin edettävä tätä pidemmälle ja 

pyrittävä ymmärtämään, millä tavalla merkin eri osista muodostuu kuluttajan kokema ehyt 

persoonallisuus.
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Kuvio H: de Chernatony - McVVilliam merkkimatriisi

Matala

Toiminnallisuus

Korkea

Lähde: McWilliam ym. 1990; ref. Chernatony 1991,199

Heinz
Pavut

Rolex,
Rolls
Royce

Spar
Oxo-

hammastah
na

Matala Korkea
Edustuksellisuus

Merkin imagon käyttövoimana on yrityksen tavoitemielikuva, eli identiteetti (Aaker 1996, 

25). Tavoitemielikuvan avulla yritysjohto voi muokata merkistä olemassa olevia 

mielleyhtyviä kohti haluamaansa päämäärää Imagon lisäksi identiteettitavoitteen 

asettamiseen vaikuttavat kilpailijat sekä kohderyhmän toiveet ja valintaperusteet (Rope & 

Vahvaselkä 1992, 89).

Seuraavaksi tarkastellaan tavoitemielikuvan eli identiteetin suunnittelua ja analyysiä Aakerin 

(1996, 79) kehittämän mallin avulla. Identiteetin suunnittelua varten on kehitetty myös 

vaihtoehtoisia malleja, jotka on Aakerin mallista poiketen luotu markkinointiviestinnän 

kehittämisen tueksi (Rope & Vahvaselkä 1992, 84-90, Siegel & Gale 1983 ja Mintel 1984; 

ref. Balmer 1995, 39). Tässä tutkielmassa keskitytään Aakerin mallin käyttöön identiteetin 

kehittämisessä, sillä se sopii parhaiten merkin siirtopotentiaalin arvioimiseen tässä 

tutkielmassa käytetystä näkökulmasta..

4.3 Aakerin merkki-identiteetin suunnittelumalli

Aaker (1996, 78-105) on luonut erityisen merkin identiteetin suunnittelumallin, joka perustuu 

ydinarvojen tunnistamiseen neljästä eri näkökulmasta sekä merkin uudistamiseen kuluttaja- 

ja kilpailija-analyysin kautta. Mallin perustana on ensimmäisessä vaiheessa suoritettava 

strateginen merkkianalyysi, jossa kartoitetaan kilpailijat, asiakkaat sekä oma yritys, 

kiinnittäen erityistä huomiota merkkien imago- ja identiteettitekijöihin. Toisessa vaiheessa



Aakerin mukaan jokaisen yrityksen tulisi analysoida merkkejään tuotteena, organisaationa, 

henkilönä ja symbolina. Jokaisen merkin ei tarvitse mieltää itseään kaikista neljästä 

näkökulmasta. Joillekin merkeille riittää yksikin assosiaation muoto, jos se on tarpeeksi 

vahva. Aaker kuitenkin ehdottaa, että jokainen yritys tarkastelisi merkkejään läpi kaikista 

näkökulmista löytääkseen mitä merkin tulisi viestiä kuluttajien mielissä. Kolmannessa 

vaiheessa merkin identiteettiä tarkastellaan muodostamalla persoonallisuutta kuvaavia 

arvoehdotelmia (value propositions), ja tarkastelemalla merkin roolia markkinoinnissa. 

Lopuksi pyritään muodostamaan kokonaiskuva merkin ja asiakkaan välisestä suhteesta. 

Tarvittaessa merkki voidaan asemoida uudelleen ja uutta identiteettiä voidaan alkaa viestiä 

asiakkaille.

Aakerin merkki-identiteetin suunnittelumallin ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan 

kilpailutilannetta suorittamalla asiakasanalyysi, kilpailija-analyysi sekä itseanalyysi käyttäen 

esimerkiksi SWOT-tekniikkaa, segmentointia tai merkkien asemointikarttoja. Mallin toisessa 

vaiheessa käydään läpi merkin identiteetti neljästä eri näkökulmasta.
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Merkin mieltäminen tuotteena tarkoittaa vahvaa linkkiä merkin ja jonkin tuoteryhmän välillä. 

Esimerkiksi Paulig luo suomalaiselle vahvan assosiaation kahviin. Myös käyttöhetkeen 

liittyvä mielleyhtymä voi olla mahdollinen esimerkkinä Aamupala-sulatejuusto. Muita 

merkki tuotteena -ilmiön esiintymismuotoja ovat tuotteen fyysisen laadun esiintyminen 

ydinarvona tai samastuminen johonkin tiettyyn käyttäjäryhmään tai maahan. Ylensä merkin 

vahva mieltäminen tuotteena katsotaan hyödyksi, mutta merkin siirron kannalta Aaker (1996, 

78) katsoo vahvan tuotemielleyhtymän olevan haitallista.
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Kuvio I: Merkki-identiteetin suunnittelumalli

STRATEGINEN MERKKIANALYYSI
Asiakasanalyysi
♦Trendit
♦Motivaatio
♦Tyydyttämättömät tarpeet 
♦Segmentaatio

Kilpailija-analyysi
♦Merkin imago/identiteetti 
♦Vahvuudet, strategiat 
♦Heikkoudet

Itsealanyysi
♦Nykyinen oma imago 
♦Merkin perintö 
♦Vahvuudet ja mahdollis. 
♦Organisaation arvot

iNNETTU

MerkkiMerkkiMerkki
organisaationa

Merkki
tuotteena symbolinapersoonana

MERKIN JA ASIAKKAAN VÄLINEN SUHDE

USKOTTAVUUS

♦Toisten merkkien tukeminen

ARVOEHDOTELMA 
♦Funktionaaliset hyödyt 
♦Emotionaaliset hyödyt 
♦Itsensäilmaisu-hyödyt

MERKIN IDENTITEETTI

MERKIN IDENTITEETIN TOTEUTTAMINEN
(uudelleenasemointi, toteuttaminen, valvonta)

Lähde: Aaker 1996, 79

Merkki organisaationa tarkoittaa Aakerin (1996,115) mukaan merkin arvojen viittaavan 

tuotteita tai palveluita enemmän yrityksen arvoihin. Esimerkkinä merkki organisaationa 

ilmiöstä käy esimerkiksi Sony, jonka rohkeatkin innovaatiot uusissa tuoteluokissa tuntuvat 

turvallisilta, koska yrityksen innovatiivinen ja laadukas imago tukevat tuotteiden selustaa. 

Tällaiset organisatoriset vaikuttimet ovat Aakerin mielestä vähemmän alttiita kilpailulle kuin 

tuotteeseen liittyvät, ja antavat mahdollisuuden merkin siirrolle kokonaan uuteen 

tuoteluokkaan. Balmer (1995, 40) kuuluttaa yrityksiä kiinnittämään mediamainonnan lisäksi 

huomiota myös yrityksen identiteetin hallitsemiseen. Yrityksen tasapainoisesta imagosta hän 

näkee olevan hyötyä etenkin kriisitilanteissa.

Merkki persoonana -käsite tarkoittaa Aakerin mallissa, että merkki on enemmän kun tuotteen 
ominaisuuksien summa. Se voi antaa asiakkaille keinon samastua muihin tuotteen käyttäjiin,



kuten esimerkiksi automerkkiin. Lisäksi merkkiin voidaan lisää persoonasta kertovia 

kuvailuja, ihan kuten ihmisestäkin. Esimerkiksi Visa voi olla käyttäjälleen neuvokas 

matkakumppani. (Aaker 1996, 83) Usein yritykset käyttävät henkilöhahmoja tehdäkseen

yrityskuvasta persoonallisemman. Tunnettuja keulakuvia ovat mm. Ronald McDonald tai 

Simo Vaatehuoneelta.

Aaker (1996, 84) kuvaa merkki symbolina -käsitettä kaikeksi, mikä edustaa merkkiä. Täten 

liikemerkin lisäksi symboleihin kuuluvat tyypilliset värit, tilat ja yleensäkin kaikki 

visuaalinen, joka viestii merkistä.

39

4.4 Merkin asemointi ydinarvojen avulla

Aakerin mallissa neljä näkökulmaa merkkiin vaikuttavat merkin ydinarvoihin ja 

laajennettuihin ydinarvoihin. (Aaker 1996, 86) Arvojen mekanismi on sama kuin aiemmin 
tässä luvussa esitellyssä Arnoldin merkin perusainesten mallissa. Ydinarvot edustavat merkin 

ajatonta kiintopistettä, johon kaikki muut fyysiset ja henkiset ominaisuudet ankkuroituvat.

Laajennetut ydinarvot Aakerin mukaan puolestaan tarkoittavat samaa kuin Arnoldin 

(1992,35) merkin perusainekseksi kuvailemat hyödyt, jotka toimivat eräänlaisena välittäjänä 

ydinarvojen ja tuotteen fyysisten ominaisuuksien välillä. Arvoehdotelmat ovat Aakerin (1996, 

95) mukaan päämäärältään funktionaalisia hyötyjä, emotionaalisia hyötyjä ja itsensä 

toteuttamisen hyötyjä viestiviä lausumia, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Nämä 

lausumat muodostetaan johtamalla ne ydinarvoista sekä laajennetuista arvoista ja 

konkretisoimalla ne tuotteen fyysisiksi ja henkisiksi ominaisuuksiksi.

Esimerkiksi Niken kolme arvoehdotelmaa ovat Aakerin mukaan:

1) Funktionaaliset hyödyt: korkeaa teknologiaa oleva kenkä joka lisää 

suorituskykyä ja mukavuutta.
2) Emotionaaliset hyödyt, liikunnallisen suorituksen huipentuma, itsensä 

tunteminen osallistuvaksi, aktiiviseksi ja terveeksi.

3) Itsensä toteuttamisen hyödyt kuluttaja toteuttaa itseään käyttämällä 

persoonallista kenkää, joka yhdistetään persoonalliseen urheilijaan.
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Lähde: Aaker 1996, 91

Uskottavuuden arvioiminen tarkoittaa merkin tukitarpeen arvioimista. Usein merkki voi 

Aakerin mallin mukaan olla pelkästään tunniste, joka ei tarvitse omia arvoehdotelmia. 

(Aaker 1996. 103) Esimerkiksi Nokia 2110 matkapuhelin käsittää kaksi osaa. Nokia -merkki 

toimii itsenäisen brandi n tavoin ja 2110 on puolestaan tukimerkki, joka ei tarvitse omia 

arvoehdotelmia, vaan on lähinnä erilaisia teknologisia ratkaisuja kuvaava.

Kuluttajan ja merkin välisiä suhteita voi olla erilaisia. Aakerin mukaan (1996,103) suhde voi 

perustua joissain tapauksissa arvoehdotelmiin tai tuotteiden ominaisuuksiin. Vaihtoehtoisesti 

vahvan merkin ja kuluttajan väliset suhteet voivat Aakerin (1996,103) mukaan joskus 

perustua positiivisiin tunteisiin, joita ei voi kuvailla arvoehdotelmin. Tällöin useimmiten on 

kysymys merkistä, jolla on voimakkaita organisatorisia, symbolisia tai henkilöllisiä 

assosiaatioita, jolloin arvoehdotelmia ei välttämättä tarvita viestimään merkin sanomaa 

konkreettiselle tasolle.

Aakerin identiteetin suunnittelumallin viimeinen kohta, eli identiteetin toteuttaminen 

perustuu johtopäätösten vetämiseen merkin nykyisestä asemasta ja suhteesta kuluttajiin. Kun 

halutuista identiteetin kehittämiskohdista on päätetty, voidaan ryhtyä uudelleenasemoimaan 

merkkiä arvoehdotelmien pohjalta. Käytännön asemoinnin tulisi olla kohderyhmää 

puhutteleva, lisäarvoa tuottava ja aktiivisesti kohderyhmälle viestittävä. Asemoinnin jälkeen 

mallissa seuraa toteutusvaihe, jonka toteutumista tarkkaillaan. (Aaker 1996, 176)

Kapferer (1992, 39-42) toteaa merkin asemoinnin tarkoittavan prosessia, jonka päämääränä 

on merkin kilpailun kannalta tärkeiden ominaisuuksien korostaminen. Hän esittää merkin 

asemoinnin apuna käytettäväksi mallia, jossa pohditaan merkin asemointia neljästä eri 

näkökulmasta.

-Minkä vuoksi? (Why?)
Mikä erityinen tarve tai hyöty on merkin kannalta kuluttajaa motivoiva. 

-Kenelle? (For whom?)

Ilmaisee kohderyhmän.

-Koska (When?)
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Ilmaisee käytön ajankohdan.

-Ketä vastaan? (Opposed to whom?)
Ilmaisee pääasiallisen kilpakumppanin

Asemointi-käsitteen merkitys on Kapfererm mukaan siinä, että se muistuttaa tarpeesta 

sijoittaa tuote kuluttajan mielessä kilpailuyhteyteen.(Kapferer 1992, 42)

Kuvio J: Merkin asemointi

Kenelle?Miksi?

Ketä
Vastaan?

Koska?

Lähde: Kapferer 1992, 39

Jokaisella merkillä on olemassa useita eri asemointi vaihtoehtoja, mutta Kapferer kuitenkin

muistuttaa, että viimekädessä merkin asemointia rajoittaa 

myös tehdä merkin kannalta jostain 

houkuttelevamman.(Kapferer 1992, 42)

merkin identiteetti. Identiteetti voi 

asemointivaihtoehdosta muita

4.5 Merkin laajennus markkinointistrategiana

Merkin laajentamisella uutuustuotteena (myös merkin laajennus tai laventaminen) 

tarkoitetaan tuotemerkin käyttämistä uudessa yhteydessä joko entisillä tai kokonaan uusilla 

markkinoilla. Merkin uutuustuottein laajentamisen muotoja ovat: merkin laajennus sekä 

linjan laajennus. (Tauber 1981; ref. Anttila 1996, 77). Tässä tutkielmassa käytetään merkin 

laajennuksesta myös nimeä merkin siirto, jota mm. Arnold (1992, 179) on käyttänyt. Monesti 

ero merkin laajennuksen ja merkin siirron välillä ei ole yksiselitteinen, sillä näkökulmasta



riipuen uutuustuote voidaan nähdä sekä vanhan liiketoiminnan laajentamisena että uusille 

markkinoille siirtymisenä.

Linjan laajennus on kyseessä, kun olemassaolevalla merkkinimellä tuodaan markkinoille 

entisillä markkinoilla uusia tuotevariaatioita. (Arnold 1992, 294) Hyvänä esimerkkinä 

linjanlaajennuksesta käyvät esimerkiksi virvoitusjuomien kevyemmät light-versiot.

Merkin siirrolla (brand extension) käsitetään yhdessä tuoteluokassa tunnetuksi tulleen 

merkin käytön aloittamiseksi uudessa tuoteluokassa. (Tauber 1988, 27) Esimerkkeinä 

vaikkapa Ferrarin nimellä myytävät vaatteet ja ylellisyystavarat.

Tauber (1988,29) tutki 276 merkin siirtoa ja jakoi ne seuraavasti seitsemään eri ryhmään:

1 ) Sama tuote eri muodossa
-Esimerkiksi Arlan laajennus juustoihin (maito)

2) Erottuva ainesosa/ominaisuus uudessa tuotteessa 

-Mars -jäätelöpatukka

3) Seuralaistuotteet 

-Gilette-partavaahto

4) Laajennus ”tuttuun” asiakasjeukkoon 

-VISA-matkashekit

5) Asiantuntemus

-Canon kamerat, kopiokoneet, tulostimet

6) Tuotteelle tunnusomainen hyöty/tuntomerkki/ominaisuus 

-Ivory saippuassa ja shampoossa mietous

7) Suunnittelijan/valmistajan imago/status 

-Ristomatti Ratia huonekalut ja vaatteet

Lähde: Tauber, 1988, 29 (osa esimerkeistä muutettu suomalaisiksi)

Tauber pitää analysoimiensa tapausten pohjalta tärkeänä merkin siirron kannalta, että 

tavaramerkillä on kuluttajien mielissä sekä nostetta (leverage) että sopivuutta (fit) uusilla 

markkinoilla. Noste on kuluttajalla oleva käsitys siitä, että yrityksellä on tietotaitoa ja 

osaamista onnistua kilpailevia tuotteita paremmin uudessa tuoteluokassa. Sopivuus tarkoittaa
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puolestaan alkuperäisten ja uusien markkinoiden yhteensopivuutta, ja kuluttajan käsitystä 

siitä, että siirtyminen uusille markkinoille on kuluttajan mielessä loogista ottaen huomioon 

kokemuksen brandin historiasta.

Aaker ja Keller (1990, 29) toteavat tutkimustensa perusteella sopivuuden merkityksen merkin 

siirron onnistumiselle johtuvan siitä, että koetun laadun siirtyminen uuteen tuotteeseen 

helpottuu, mikäli vanha tuoteluokka on uuden kanssa jollakin tavalla yhteensopiva. Lisäksi 

he havaitsivat kuvitteellisia merkin siirtoja testanneessa kuluttajatutkimuksessaan seuraavat 

seikat, jotka voivat olla olennaisia siirron onnistumisen kannalta:

1) Johdetut uskomukset haittaavat merkin siirtoa
-Esimerkiksi Crest-hammastahnan laajennus purukumiin 

toi mieleen hammastahnan maun ja ei miellyttänyt 

tutkittavia.

2) Kuluttajan käsityksellä merkin laadusta on merkitystä

-Laadukas imago helpottaa siirtymistä uusille markkinoille

3) Sopivuuden tärkeimmät tekijät:
-Uuden tuotteen ei katsota kilpailevan, vaan täydentävän vanhoja 

-Kuluttaja olettaa yrityksellä olevan tietotaitoa uudella alalla

4) Laatumerkkiä ei kannata siirtää liian yksinkertaiseen tuotteeseen

-Kuluttaja mieltää laatumerkin bulkkituotteen ylihintaiseksi

Lähde: Aaker & Keller 1990, 29

Smith ja Park (Kotler ym. 1996, 563) ovat 1992 julkaistussa tutkimuksessaan havainneet 

merkin laajentamisen suuriksi hyödyiksi mainostehokkuuden kasvamisen sekä 

mahdollisuuden saavuttaa nopeammin suurempi markkinaosuus. Tunnettu merkki ikäänkuin 

antaa nimellään takuun kuluttajalle erityisesti uusissa tuoteryhmissä. Kun yritysmerkki on 

tehokas, hyödyt ovat mittavat. Hyödyistä tärkein lienee niin kutsuttu sateenvarjovaikutus. 

Kun yritys tuo markkinoille uuden tavaran tai palvelun, sateenvarjovaikutus poistaa tarpeen 

lähteä rakentamaan merkin identiteettiä tyhjästä. Uuteen tuotelinjaan tarvitaan tällöin
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pienempiä investointeja (Arnold 1992, 164). Kotier ym. (1996, 568) toteavat merkin siirron 

parhaimmillaan vahvistavan merkin ydinarvoa ja lisäävän sekä uusien että aikaisempien 

tuotteiden myyntiä.

Vastakkaisiakin mielipiteitä on esitetty. Trout & Rivkin (1996, 44) toteavat kärkevästi: Kun 

70% uusista tuotteista (USA:ssa) lanseerataan olemassaolevilla merkeillä, luulisi yrityksillä 

olevan todisteita merkin siirron hyödyistä. Näin ei kuitenkaan ole. ’ Nielsen analysoi 

amerikkalaisia ja brittiläisiä yrityksiä vuonna 1984 (Laforet & Sauders 1994, 65) ja totesi, 

että sateenvarjobrandit menestyivät keskimääräistä huonommin. Trout (1996, 54) on 

kritisoinut merkkien laajennusta sanomalla, että kuluttajat olettavat yritysten olevan 

eksperttejä rajoitetulla alueella, varsinkin jos yrityksen kannukset on hankittu jollain tietyllä 

markkina-alueella. Hänen mukaansa siirto ei ole ainoastaan rahan tuhlausta, vaan myös 

alkuperäisen tuotteen markkinaosuus laskee.
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Kiivaasta sanasodasta huolimatta sekä merkin laajentamisen puolesta puhujat että kritisoijat 

ovat kuitenkin olleet yksimielisiä merkin laajentamiseen ja erityisesti uusille markkinoille 

siirtoon liittyvistä riskeistä. Arnold (1992, 164) toteaa, että yritykset eivät ole sisäistäneet 

riskiä, jonka kaiken panostaminen yhden merkin varaan aiheuttaa - jos joku menee pieleen, 

kaikki kärsii. Trout (1996, 44) puolestaan arvioi merkin siirrosta olevan vähän hyötyä, 

varsinkin kun muistetaan siihen liittyvät suuret vaarat.

Merkin laajentamiseen liittyvä suurin riski piilee merkin alkuperäisen ydinarvon 

heikkenemisen vaarassa. Epäonnistuessaan laajennus voi vaikuttaa negatiivisesti sekä uuteen 

tuotteeseen että emomerkkiin. Pahimmassa tapauksessa laajennus voi vakavasti vahingoittaa 

olemassa olevaa merkkipääomaa (Berglund 1996, 82). Välittömin laajennuksen haitallisista 

vaikutuksista on koko merkin altistuminen kaikelle saman merkin jakavista tuotteista 

johtuvalle kielteiselle informaatiolle. (Sullivan 1990, 310) Kielteisen tiedon leviäminen voi 

johtaa merkin tahraantumiseen ja sitä kautta sen arvon alenemiseen.

Erityisen suuri riski ei-toivottuihin vaikutuksiin on merkin siirron tapauksessa, koska merkin 

ydinarvo siirretään ulkoisilta vaatimuksiltaan huomattavasti nykyisistä eroaville 

merkkinoille. Tämä etenkin siinä tapauksessa, että kuluttajat uusilla markkinoilla eivät 

arvosta merkin sanomaa. Merkki voi pahimmassa tapauksessa menettää asemoinnin 

kuluttajan mielissä liiallisen käytön kautta. Tätä ilmiötä kutsutaan merkin arvon



hämärtymiseksi (Brand dilution). (Kotler ym. 1996, 563-567) Merkin siirron kielteisiä 

vaikutuksia etenkin sateen varj omerkki strategi an käytön kannalta käsitellään laajemmin 

seuraavassa luvussa.
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4.6 Yrityksen nimen ja tavaramerkkien välinen suhde

Merkin laajentamisen kannalta on yrityksellä valittavissa vaihtoehtoisia strategioita käyttää 

joko ainoastaan yhtä merkkinimeä tai vaihtoehtoisesti useita toisille alisteisia merkkejä. 

Kolmannessa luvussa esitetyssä Aakerin merkki-identiteetin suunnittelumallissa merkit 

jaettiin itsenäisiin brandeihin ja tukimerkkeihin. Balmer (1995, 24) on itsenäisten brandien, 

tukimerkkien sekä yrityksen merkkien suhdetta jäsentämällä jakanut yritykset kolmeen 

päätyyppiin: merkkidominointiin, tasapuoliseen dominointiin ja yritysdominointiin.

Merkkidominointi Yrityksen nimi ja merkit eivät rinnasteisia. Esimerkiksi Wilson

On Amerin merkki

Tasapuolinen dominointi. Sekä tuotemerkit että yritysmerkki esillä. Esimerkiksi Alko

Koskenkorva

Yritysdominointi. Käytössä yksi ainoa sateenvarjomerkki. Esimerkiksi Sony.

Lähde: Balmer 1995, 24 (esimerkit muutettu suomalaisille tutuiksi)

Laforet ja Saunders (1994, 68) jakavat yritysdominoivat merkit edelleen yritysmerkeiksi 

(corporate brands) ja talon omiksi merkeiksi (house brands). Yritysmerkki tarkoittaa, että 

yritys käyttää omaa nimeään tuotteiden tai palveluiden markkinoinnissa. Laforet ja Saunders 

toteavat tutkimustensa perusteella yritysmerkkien olevan harvinaisia. Erityisen hyviä 

esimerkkejä yritysdominoivista yritysbrandeista ovat sateenvaijobrandistrategiaa käyttävät 

monialayritykset. Arnoldin (1992, 155) mukaan yritysmerkin käyttöä harkittaessa on tärkeää 

esittää itselleen seuraavat kysymykset. Onko yritys keskeinen ominaisuus tuotetta valitessa? 

Onko yritysmerkki pelkkä tunnus vain onko sillä arvoja, jotka kannustavat asiakasta? Onko 

yritysmerkki helposti tunnistettava ja asiaankuuluva ostohetkellä sekä käytön aikana?



Talon omat merkit ovat yritysmerkkejä yleisempiä. Niillä tarkoitetaan strategiaa, jossa 

jonkun yrityksen tytäryhtiön nimi on käytössä markkinoinnissa. Esimerkiksi Mars käyttää 

eläinruokien markkinoinnissa Pedigree-merkkiä. Laforet ja Saunders (1994, 68) toteavat 

talon omien merkkien käytön olevan usein lyhytaikaista seurausta yritysostoista, ja häviävän

ajan myötä.

Kapferer (1992, 76) toteaa yritysbrandin käytön johtavan tilanteeseen, jossa merkistä tulee 

myös koko yrityksen puhemies. Siksi onkin elintärkeää, että yrityksen henkilökunta samastuu 

merkkiin. Hänen mukaansa yrityksen arvot ja identiteetti ovat tällöin yhteydessä 

merkkituotteen identiteettiin. Kapferer painottaa, että vaikka identiteettien välillä on yhteys, 

on merkkituotteen identiteetillä yritysidentiteettiä suurempi liikkumavapaus. Kapfererin 

ajatukset yritysidentiteetin ja brandiindetiteetin suhteesta ovat läheisessä suhteessa aiemmin 

tässä luvussa esiteltyyn Aakerin merkki organisaationa-käsitteeseen.

Arnold (1992, 155) on todennut, että yritysmerkin käytön puolesta puhuvat mm. yrityksen 

identiteetin tärkeyden korostuminen 90-luvulla, sidosryhmien kasvun määrän tuoma 

vaatimus selkeämmästä viestinnästä sekä yritysyhteydestä irrallista merkkien valtauksen 

uhka. Yritysmerkin käytön tarkoituksena on Arnoldin mukaan antaa asiakkaalle jotain 

selkeää ja helposti muistettavaa, jonka perusteella merkin voi tunnistaa. Esimerkiksi monien 

yritysten toimiva johto on yritysmerkkiä käyttämällä pyrkinyt todistamaan omistajille 

yrityksen keskeisyyden merkkien menestyksen kannalta.

White (1996, 28) epäilee yritysmerkin toimivuutta kaikissa yrityksissä. Hänen mielestään 

luottamus yritydsbrandia kohtaan perustuu harhaluuloihin ainakin monien valmistajien 

keskuudessa. Sen sijaan hän teroittaa yritysbrandin voivan olla toimiva konsepti varsinkin 

mikäli merkki voidaan mieltää palvelubrandiksi Hän erottaa monimutkaisia kokonaisuuksia 

tarjoavat palvelubrandit selkeästi yksittäisen tuotteen markkinoimiseen kehitetyistä 

tuotebrandeista.

Kapferer (1992, 149) jaottelee kuusi en tapaa määritellä tuotteen ja merkin suhde. Hänen 

mukaansa nämä tavat ovat:
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Tuotebrandi

Linjabrandi
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• Luokkabrandi (range brand)

• Sateenvarj obrandi

• Isäntäbrandi

• Houkutusbrandi (endorsing brand)

Tuotebrandilla Kapferer tarkoittaa tietylle tuotteelle sen asemoinnin mukaisesti annettavaa 

yksilöllistä nimeä. Jokaiselle tuotteelle annetaan näinollen oma nimi. Useamman tuotteen 

tapauksessa käytäntö johtaa yritykselle syntyvään merkkiportfolioon. Kapferer toteaa 

strategiasta olevan erityistä hyötyä, mikäli kohderyhmät eroavat paljon toisistaan. 

Epäonnistuminen uusille markkinoilla ei myöskään uhkaa yrityksen kaikkea toimintaa. 

(Kapferer 1992, 149-153)

Linjabrandistrategialla Kapferer tarkoittaa toisiaan käytöllisesti lähellä olevien tuotteiden 

yhdistämistä saman merkin alle. Strategian hyödyiksi hän mainitsee lanseerauskustannusten 

pienentymisen, imagon yhtenäisyyden ja myyntivoiman vahvistumisen sekä 

linjanlaajenn uksen helpottumisen strategiavalinnan jälkeen. Linjabrandistrategian 

heikkoudeksi Kapferer mainitsee strategialla olevat rajat. Uusien tuotteiden täytyy olla 

läheisessä yhteydessä aikaisempiin. Luokkabrandilla Kapferer tarkoittaa yhdelle 

tuotemerkille ja valmistajan lupaukselle tasaisesta laadusta perustuvaa merkkistrategiaa. 

Yleensä luokkabrandin alaiset tuotteet tarjoavat kuluttajille samanlaisia hyötyjä. (Kapferer 

1992, 154-155)

Sateenvarjobrandistrategia on käytössä, jos sama merkki tukee eri tuotteita eri markkinoilla. 

Strategialle on tyypillistä, että tuotteiden markkinointiviestintä on hajautettu. 

Sateenvaijomerkkistrategiasta lisää seuraavassa luvussa. Isäntäbrandistrategia on 

sateenvaijomerkin kanssa muuten samanlainen, mutta tuotteille on annettu erillinen nimi. 

Houkutusmerkkistrategiassa kattomerkin osuus on isäntäbrandistrategiaa heikompi. Usein 

käytetty esimerkki houkutusbrandista on General Motors, joka löytyy mm. Opelin ja 

Pontiacin taustalta. (Kapferer 1992, 155-165)
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5 JAPANILAISTYYLISEN SATEENVARJOMERKIN JOHTAMINEN

Äärimmäisiä esimerkkejä brandien irtaantumisesta yksittäisistä tuotteista tai tuoteluokista 

ovat suuret moniin tuoteluokkiin ulottuvat yhtä merkkiä käyttävät sateenvarjobrandit. 

Parhaimmillaan saman sateenvarjomerkin alaisuudessa erilaisia tuotenimikkeitä on eri 

tuoteluokissa kymmeniä tuhansia. (Aaker 1996, 114)

Arnold (1994, 18-19) on todennut, että merkkiajattelu on tuotantohyödykkeiden ja 

huipputekniikan markkinoilla on tärkeämpää kuin muualla. Hänen mukaansa on erityisen 

haastavaa rakentaa merkkivarallisuutta alalla, jolla tehdään tiheästi tuoteinnovaatioita. 

Arnoldin väitteille antaa tukea se tosiseikka, että suuri osa sateenvarjostrategiaa käyttävistä 

yrityksistä toimii teknologia-alalla. Kotler ym. (1996, 563) painottavat tunnetun merkin 

auttavan yritystä siirtymään uusiin tuoteluokkiin. Tunnettu nimi toimii eräänlaisena takuuna 

uutuustuotteen laadusta, sekä rohkaisee asiakkaita kokeilemaan tuotetta.

Merkkituotemarkkinoinnin näkökulmasta merkki yrityksen ydinosaamisalueena nähdään 

sekä kustannusten säästäjänä että lisäarvon tuojana. Yritykselle sateenvarjobrandin 

käyttäminen merkitsee uuden tuotteen lanseerauksessa pienempiä mainoskuluja, kun jo 

olemassaolevaa tunnettuutta voidaan käyttää hyväksi lanseerausmainonnassa (Tauber 1988, 

28). Kuluttajan näkökulmasta sateenvarjobrandi on nähty eräänlaisena vakuutuksena 

sateenvarjomerkin ydinarvon vähentäessä kuluttajan riskiä, kun hän ostaa samaan 

merkkituoteperheeseen kuuluvia tuotteita. (Mittelstadt 1990) Klein ja Leffler (1981 ref. 

Sullivan 1990) muistuttavat, että sateenvaijomerkki voi helpottaa kuluttajan ostopäätöstä, 

mikäli tuotteen laatua ei voida tarkastaa ennen ostoa.

Sateenvaijomerkkien johtamisesta ei aiemmassa tutkimuksessa ole esitetty minkäänlaista 

mallia, joten tämän luvun tarkoituksena on muotoilla käytännön yritystoiminnan 

analysointiin sopiva viitekehysmalli. Malli on laadittu erityisesti globaalien 

yritysdominoivien japanilaisten sateenvaijomerkkistrategiaa käyttävien yritysten tarpeisiin, 

mutta se on tietyin varauksin sovellettavissa myös muiden sateenvaijomerkkien arviointiin.



Vaikka sateenvarjomerkkistrategiassa onkin kysymys ensisijaisesti markkinointistrategiasta, 

ottaa malli huomioon myös monialayrityksen strategisen suunnittelun prosessin, 

globalisoitumisen sekä resurssienhallinnan näkökohdat kolmannessa luvussa esitetyiltä osin.

Aluksi käydään läpi sateenvarjostrategiaa käyttävän yrityksen strategiseen suunnitteluun 

vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi perehdytään sateenvarj ostrategiaa käyttävän yrityksen 

merkinhallinnan ominaispiirteisiin. Luvun lopussa esitetään viitekehys erityisesti 

japanilaisten yritysdominoivien sateenvarjomerkkien tarpeisiin.
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5.1 Japanilaisten sateenvarjomerkkien strateginen suunnittelu

Kolmannessa luvussa esitellyn strategisen suunnitteluprosessin termejä käyttäen voidaan 

japanilaiset sateenvaijomerkit luokitella Dovvlingin (1994, 70) esittämien periaatteiden 

mukaisesti seuraavasti:

1) Liiketoiminnan määritelmä: laaja, liittyy yritysidentiteettiin tuoteluokkien sijasta,

joustava organisaatio mahdollistaa laajan 

määritelmän

2) Tuotemarkkinastrategia : tuotekehitys tai riippuva diversifiointi,

ydinosaaminen toimii kummassakin eri tuotteita 

yhdistävänä tekijänä

3) Kilpailustrategia: differointi, yksin tai yhdessä kustannusjohtajuuden

kanssa

Abeliin ja Hammondin (1979, 389) mielestä liiketoiminnan määrittely on edellytys kaikille 

muille strategisille päätöksille. Heidän mukaansa ennen lopullista liiketoiminnan määrittelyn 

lukkoonlyömistä on syytä käydä läpi jokaisen potentiaalisen määrittelyn seurauksia. 

Samanlaista tunnustelua on myös syytä tehdä liiketoimintojen määritelmän ja mission 

väliselle suhteelle.



Sateenvarjomerkkien kannalta irtautuminen tuoteluokkakohtaisesta liiketoimintojen 

määrittelystä merkitsee liiketoimintojen määrittelyn lähentymistä mission kanssa. Abeliin ja 

Hammondin (1979, 404) mielestä markkinoiden kehittymisen myötä liiketoimintojen 

määritelmä voi vanhentua, jolloin myös missiota on syytä harkita uudelleen. Porterin (1985, 

414) esittämän mukaisesti japanilainen yritysidentiteetti sallii laajan ja joustavan 
liiketoimintojen määrittelemisen.

Sullivan (1990, 25) on sateenvarjomerkkejä käsitelleessä tutkimuksessaan todennut, että 

merkin ei kannata laajentua markkinoille, joilla on paljon yritysjohdon vaikutusvallan 

ulkopuolella olevia tekijöitä. Hän kutsuu tällaisia epävakaita markkinoita 

kontrolloimattoman riskin markkinoiksi. Koska merkin siirron pitkän tähtäimen tuotto 

riippuu vaikeasti ennustettavista tapahtumista, kuten onnettomuuksista, kilpailusta sekä 

pitkän tähtäimen hintatasosta, on merkin siirtoa harkittaessa Sullivanin mukaan otettava 

huomioon kohdemarkkinoiden riskitekijät. Riskitekijät voidaan parhaiten kartoittaa 

huolellisella ympäristöanalyysillä.

Sateenvajomerkin tuotemarkkinastrategia ei ole riippumaton diversifiointi vaikka 

näennäisesti yritys voikin toimia toisistaan huomattavasti eriävillä markkinoilla. Viime 

kädessä tuoteluokkia yhdistää ainakin yhteinen merkki, joka on läheisessä yhteydessä 

yritysimagoon ja sitä kautta identiteettiin. Merkillä voi olla myös muunlaisia teknisiä tai 

henkisiä ydinosaamisalueita, joiden tehtävänä on yhdistää eri liiketoiminta-alueet synergiaa 

tuottavalla tavalla. Prahalad ja Doz (1987, 256) kuvaavat yritysjohdon tärkeäksi tehtäväksi 

luoda ”liima”, joka pitää yrityksen eri osat yhteydessä toisiinsa. Japanilaisilla 

sateenvaijomerkeillä hajallaan olevan organisaation ylinpänä yhdessäpitävänä voimana 

toimii yritysidentiteetti (Hirao, haastattelu). Yritysidentiteetin lisäksi toimintoja hitsaavat 

yhteen ydinosaamisalueet, jotka ovat koko yrityksen yhteistä pääomaa eikä ainoastaan jonkin 

tietyn osaston omaisuutta.

Japanilaisten sateenvaijomerkkien yhteydessä voidaankin siis puhua yhtä hyvin 

tuotekehitysstrategiasta tai riippuvasta diversifioinnista. Mikäli merkin ydinosaaminen on 

merkki, on sillä myös käytettävissään mahdollisuus merkinlaaj ennukseen joko 

linjanlaajennuksen tai merkin siirron muodossa. (Dowling 1994, 73)
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Tuotekehitysstrategiaa käyttävä monialayritys voi siis kasvaa ”risteyttämällä” olemassa 

olevia ydinosaamistekijöitä uusiksi tuotteiksi. Tarvittaessa voidaan kehittää uusia 

ydinosaamisalueita, mikäli niistä katsotaan olevan hyötyä pitkän tähtäimen kehityksessä. 

Sateenvarjomerkin kannalta itse merkki edustaa kaikkein pysyvintä ydinosaamista, mutta 

rinnalla voi olla myös muunlaisia ydinosaamisia. Ydinosaamisalueiden hyödyntäminen läpi 

yrityksen toiminnan voi tarjota merkittäviä toiminnallisia synergiaetuja koko organisaatiossa.

Prahalad ja Hamel (1990, 81) esittävät todellisen kilpailuedun juontavan juurensa 

yritysjohtajien kyvystä muuntaa yrityksen teknologinen osaaminen ja tuotantotaidot 

ydinosaamiseksi, jota voidaan käyttää nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Johansson ja 

Nonaka (1996, 36) ovat todenneet japanilaismerkkien keskittyvän tiedostamaan kuluttajien 

tulevaisuuden tarpeita nykytilanteen tutkimuksen sijasta. Käytäntö, jota Johnson ja Scholes 

(1997, 25-26) ovat kuvailleet ydinosaamisen venyttämiseksi vaatii juuri tällaista 

pitkäjänteistä suunnittelua. Kuluttajalähtöisyyden saaminen ydinosaamisten kehittämiseen ei 

voi onnistua vain tutkimalla nykytilannetta. Kuluttajien mielen käänteiden pitkän tähtäimen 

ennakointi saattaa olla teknologia- ja merkki-investointien onnistumisen kannalta tärkein 

japanilaisyritysten menestymisen edellytys.

Sateenvarjomerkin peruskilpailustrategia on differointi. Porterin (1980, 60-61) mukaan 

differointi tarkoittaa jonkin koko toimialalle ainutlaatuisen tekijän luomista. Hänen 

mukaansa differoinnin lähestymistapoja voivat olla esimerkiksi tuotesuunnittelu, 

tuotemerkki-imago, teknologia, erikoisominaisuudet, asiakaspalvelu ja 

jälleenmyyntiverkostot.

Porterin esittämistä differointivaihtoehdoista japanilaisten sateenvaijomerkkien pääasiallisin 

differointikeino on merkki-imago, jota tuetaan pyrkimällä luomaan mahdollisimman vahva 

positiivinen mielikuva brandille. Imagon luomisessa voidaan käyttää avuksi korostamalla 

tarpeen mukaan muita Porterin mainitsemista tai muista osa-alueista. Koska tuotteiden ja 

teknologioiden elinkaaret ovat viimekädessä kuitenkin lyhyempiä kuin merkillä, toimii 

merkki kuluttajan kannalta aiemmistakin ydinosaamisista saavutettujen hyvien kokemusten 

siirtäjänä uuteen tuotteeseen.

Differointistrategian yhteydessä sateenvarjomerkin on myös mahdollista käyttää myös 

kustannusjohtajuusstrategiaa. Dowlingin (1994, 76) mielestä erityisesti japanilaisyritykset
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ovat onnistuneet samanaikaisesti sekä differoinnissa että kustannusjohtajuuden 

saavuttamisessa. Dowlingin tarkoittamat yritykset ovat suurelta osin 

sateenvarjomerkkistrategiaa käyttäviä. Yhtenä syynä japanilaisten onnistumiseen voivat olla 

juuri monialayritysten ydinosaamisten avulla saavutettujen synergioiden tuomat 

kustannusedut, jotka ovat differoinnin tuomia lisäkustannuksia suuremmat. Lisäksi 

japanilaisyritykset näyttävät käyttävän vahvaa tuotemerkkiä myynnin lisäämisen välineenä 

lisäarvon tuottamisen sijasta.

Globaalissa kilpailutilanteessa sateenvarjomerkki voi saavuttaa kolmannessa ja neljännessä 

luvussa esitellyllä tavalla mittakaavaetuja läpi organisaation aina rahoituksesta 

jakelutoimintoihin asti. Markkinoinnissa sateenvai]omerkki voi hyödyntää kansainvälistä 

julkisuutta ponnahduslautana jo ennen uusille markkinoille tuloa. Lisäksi suuri 

monikansallinen yritys voi tarjota merkin uudelle tuotteelle erityisesti lanseerausvaiheessa 

arvokasta resurssointitukea. Tällöin esimerkiksi jollain tietyllä markkina-alueella 

sateenvaijomerkin laajennus saa tukea paitsi olemassaolevasta merkkipääomasta mutta myös 

taloudellista taustatukea emoyrityksen taholta.
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5.2 Japanilaisten sateenvarjomerkkien merkinhallinta

Laforet ja Saunders (1994, 74) ovat yllätyksekseen todenneet tutkiessaan useiden yhtiöiden 

merkkistrategioita, että niinkin lähellä markkinoinnin ydinaluetta olevan asian selittämisessä 

tärkeitä ovat asiat, jotka eivät liity markkinointiin. He mainitsevat yrityksen toimintaa 

voitavan selittää parhaiten organisaatiorakenteiden, yrityshistorian, ja -filosofian kautta. 

Sateenvarjomerkin käyttö merkki strategiana Japanissa ei ole tästä poikkeus.

Sateenvarjobrandistrategian käyttö japanilaisten monialayritysten keskuudessa on ollut 

erityisen suosittua, mikä johtuu paljolti maan historiasta ja omaperäisestä yrityskulttuurista. 

Viime aikoina sateenvaijobrandin vahvuudet on alettu ymmärtää myös muissa maissa. 

Strategian toteuttamiselle länsimaissa ovat kuitenkin olleet esteinä sen yrityskulttuurille 

asettamat korkeat vaatimukset (Herbig 1995,150).

Kaikki eivät ole aina suhtautuneet yhtä varauksettoman ihailevasti japanilaismerkkeihin. 

Kapferer (1992, 126) arvostelee Mitsubishin merkkiä, joka on hänestä laajentunut liikaa aina



siihen pisteeseen asti, jossa sitä ei enää liitetä muuhun kuin japanilaisuuteen. Kapfererin 

mielestä Mitsubishin kaltaisten merkkien ydinarvo hämärtyy toistuvista laajentumisista niin, 

että niistä tulee merkkejä vailla syvällisiä arvoassosiaatioita. Kapferer kuitenkin viittaa 

toisaalla samassa kirjassa (1992, 78) Mitsubishi merkin yhteyteen kansainväliseen ja 

voimakkaaseen Mitsubishi-ryhmään, mikä antaa syytä epäillä Kapfererin arvostavan merkin 

taustaa.

Neljännessä luvussa esitettyjen merkkituotemallien perusteella japanilaisten 

sateenvarjomerkkien merkkien ominaispiirteistä voidaan todeta seuraavaa:

• Sateenvaijomerkin määritelmästä johtuen japanilaiset sateenvaijomerkit ovat monialaisia 

ja korkeintaan vähäisiä tuoteluokka-assosiaatioita luovia.

Lisäksi erityisesti japanilaiset sateenvarjomerkit ovat:

• Identiteetiltään vahvassa yhteydessä strategiseen yritysidentiteettiin

• Yritysdominoivia, eli yrityksen nimi toimii myös merkki-nimenä

• Liikearvoltaan suuria (erityisesti koetun laadun ja nimen tunnettuuden kautta)

• Merkin toiminnallisuudelta suuria ja edustuksellisuudeltaan pieniä

Vahva ja selkeä merkin ydin on sateenvarjomerkin tyypillinen piirre (Aaker 1996, 93). 

Ytimeen on yleensä liitetty suoraan yritysmerkki tai symboli, jota käytetään kaikessa 

yrityksen toiminnassa. Symbolin lisäksi ydin sisältää merkin arvot. Kuluttajat tuntevat vahvaa 

kiintymystä ydintä kohtaan ja heillä on selkeä mielikuva merkin persoonasta. 

Sateenvarj omerkin tuottamia mielleyhtymiä ovat esimerkiksi sen liittäminen Aakerin 

neljännessä luvussa esitellyn identiteetin suunnittelumallin mukaisesti joko organisaatioon, 

symboliin tai persoonaan. Merkkiin voidaan liittää myös korkeita statusarvoja.

Aakerin (1996, 136) mukaan merkin vahva liittäminen organisaatioon liittää kaikki samaa 

merkkiä käyttävät identiteettisateenvarjon alle. Organisaatiokytkentä on tyypillinen 

erityisesti japanilaisille yrityksille. Balmer (1995, 40) on todennut

organisaatiomielleyhtymien olevan suunnattuja paitsi asiakkaille, myös sisäisesti yrityksen 

työntekijöille. Hän muistuttaa, että akateeminen tutkimus on todennut yrityksen 

henkilökunnan olevan avainasemassa viestittäessä organisaatiosta ulkopuoliselle yleisölle.
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Aakerin toteama merkin yhteys organisaatioon viittaa Porterin (1985,414) havaintoihin 

japanilaisyritysten onnistumisesta liiketoimintojen välisten resurssien hyödyntämisessä. 

Porterin mielestä japanilaisten menestys johtuu yrityksen vahvan identiteetin merkityksestä 

synergiaetujen löytämisessä ydinosaamisalueiden välillä.

Merkin ja organisaation välinen yhteys näkyy japanilaismerkkien yhteydessä myös 

nimikysymyksissä. Balmerin (1995, 24) määrittelemistä merkin ja yritysnimen välisistä 

suhteista japanilaisten sateenvaijomerkit käyttävät lähes ehdottomasti yritysdominoivaa 

nimimallia, jossa merkki on sama kuin emoyrityksen nimi. Yritysdominointi voi olla myös 

evoluution tulosta, kuten esimerkiksi Sonyn tapauksessa, joka muutti aikaisemman Tookyoo 

Tsushin Koogyoo-nimensä dominoivan merkkinsä nimeksi (Kapferer 1992, 76) 

Poikkeuksena nimikäytännöstä on Panasonic, National ja Technics - sateenvaijomerkkien 

takaa löytyvä Matsushita Electric.

Porter (1985, 337) jaottelee eri tuotelinjojen väliset mahdolliset yhteydet tuotanto-, 

markkina-, hankinta-, teknologia-ja infrastruktuurihyötyihin. Sateenvarjostrategiaa käyttävää 

yritys pystyy merkkituotestrategiallaan saamaan aikaan tuotelinjojen välisiä 

markkinasynergioita (jakelu, myynti, markkinointi, palvelut). Tyypillistä on kuitenkin, että 

yritys samanaikaisesti hakee toiminnoilleen myös muitakin synergiaetuja esimerkiksi 

tuotekehityksessä, investoinneissa tai hallinnossa. Aakerin ja Porterin ajatukset viittaavat 

siihen, että vahva yritysidentiteetti on sekä yrityksen toiminnan että ulkoisen kuvan kannalta 

japanilaisyritysten kiistaton menestystekijä.

Neljännessä luvussa esitelty Aakerin malli merkin liikearvoon vaikuttavista tekijöistä korosti 

merkin suuren liikearvon vaikuttavan positiivisesti merkin laajennettavuuteen. 

Sateenvarjomerkit ovat ääriesimerkkejä merkin siirrosta, joten sateenvarjostrategiaa 

käyttäville yrityksille on tyypillistä merkille nostetta tuova merkin suuri liikearvo. Suuri 

liikearvo näkyy paitsi merkin siirtojen onnistumisessa, mutta myös parempina 

laatukäsityksinä, merkkiuskollisuutena, tunnettuutena sekä tuotteista perittävissä keskitasoa 

korkeammissa hinnoissa. Aaker (1991, 23) toteaa merkistä johtuvaa hintapreemiota voitavan 

tutkia esimerkiksi conjoint-analyysin avulla. Vaihtoehtoisesti merkin korkeaa liikearvoa 

voidaan käyttää lisäämään myyntiä markkinahinnalla.



Merkin korkeaan liikearvoon on yhteydessä myös kolmas japanilaisten sateenvarjomerkkien 

tyypillinen piirre on korkea toiminnallisuus yhdistettynä pieneen edustuksellisuuteen. 

Japanilaiset sateenvarjomerkit tyydyttävät siis kuluttajien fyysisiä tarpeita, mutta eivät ole 

varsinaisia stratusmerkkejä. McWilliam ja de Chematony (1990; ref de Chematony 1991, 

199) painottavat merkin suuren toimivuuden ja pienen edustuksellisuuden vaativan 

yritykseltä merkin tuotteiden ylivoimaisuuden jatkuvaa korostamista. Tipahtaminen 

markkinoiden tuotekehityksen tahdista, voi tällaiselle merkille turmiollista.

Yksi japanilaisten sateenvarjomerkkien vahvuus onkin kilpailijatiedustelu. Japanilaiset 

yritykset ovat suorastaan intohimoisia keräämään tietoa kilpailevista yrityksistä, kuten Keller 

(1987, 230) toteaa. Toisiaan seuraa vien merkinlaaj ennusten ja sateenvarj omerkin

käyttämisen kannalta kilpailutilanteen ymmärtäminen eri markkinoilla on äärimmäisen 

olennaista. Durö ja Sandström (1985, 100-101) muistuttavat japanilaisten menestyksen 

perustuvan sodanjälkeisten vuosikymmenien maailmalla matkailleiden laaja-alaisten 

japanilaisinsinöörien huolellisiin matkaraportteihin. Durön ja Sandströmin mielestä 

länsimaissa pitäisi nyt ottaa samalla tavalla oppia tarkkailemalla japanilaisyritysten 

toimintaa.
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5.3 Sateenvarjostrategian ongelmat ja japanilaisten ratkaisut niihin

Sateevaijomerkkistrategian vaarat ovat samat kuin neljännessä luvussa todetut merkin siirron 

uhkat, eli merkin ydinarvojen hämärtyminen ja yrityksen maineen tahraantuminen. 

Menestyäkseen yrityksen täytyy välttää monia sudenkuoppia.

Sateenvarjostrategian epäonnistumista edesauttavat suurimmat häiriötekijät ovat: 

organisaation pysyvyys, merkin sopimattomuus uuteen tuotteeseen, nosteen puuttuminen, 

vaara negatiivisen ylitsevuotoilmiön esiintymiselle sekä merkin väärä laajentamisjärjestys. 

Kolme ensimmäistä häiriötekijää voivat johtaa sateenvarj omerkin ydinarvojen 

hämärtymiseen. Ylitsevuotoilmiö voi pahimmillaan saattaa sateenvarj omerkin 

kokonaisuudessaan negatiiviseen valoon tahraamalla yrityksen kaiken toiminnan.

Japanilaiset sateenvarjoyritykset pyrkivät eiliminoimaan nämä häiriötekijät seuraavasti:



Organisaation pysyvyys -> Orgaaninen kasvu, vahva yritysidentiteetti 

Pitkäjänteisyys
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Merkin sopimattomuus -> Ydinosaamisista lähtevä resurssipohjainen 

merkinsiirtostrategia

Merkin huono noste -> Y rityskuvamainonta

Ylitsevuotoilmiö -> Laatujohtaminen, asiakaslähtöinen Kaizen-periaate

Laaj entamisj ärj esty s -> Teknologiakartat ja -puut

Organisaation pysyvyys

Aaker (1996, 114) mainitsee yhdysvaltalaisten yritysbrandien heikkoudeksi verrattuna 

japanilaisiin kilpailijoihinsa huonon sitoutumisen organisaation eri osiin sekä työntekijöihin. 

Hänen mukaansa Japanissa, jossa yrityksen osia harvoin myydään, yrityksen on helpompi 

investoida sateenvaijobrandiin. Yhdysvalloissa yrityksen identiteetti hämärtyy 

yrityskauppojen seurauksena, mikä tekee yritysbrandiin sijoittamisesta vaikeasti 

perusteltavaa.

Japanilaisetkin ovat tosin epäonnistuneet laajentumisessa yrityskauppojen avulla. 

Esimerkkinä vaikkapa Matsushitan seikkailut filmiteollisuuden alalla. Yleisesti voidaan 

kuitenkin sanoa, että sisäinen kasvu on yksi japanilaisen sateenvaij ostrategian 

menestystekijöistä.

Aaker (1996, 113) mainitsee japanilaisyritysten merkinrakentamistoimenpiteiden olevan jopa 

ensisijaisesti suunnattu omille työntekijöille. Yritysten mielestä yrityksestä ylpeät työntekijät 

ovat motivoituneempia ja sisäistävät paremmin ryhmätyön tärkeyden. Lähes jokainen 

japanilainen yritys on Sonyn tavoin määritellyt omat arvonsa. Yleisimpiä painotuksen 

kohteita ovat: innovatiivisuus, menestyminen ja sosiaalinen vastuuntunto. Laadun merkitystä 

ei arvoissa useinkaan painoteta, sillä sitä pidetään Japanissa itsestäänselvyytenä (Aaker, 

1996,111). Tutkimuksessa, jossa vertailtiin viittätoista Euroopan markkinoilla toimivaa 

japanilaisyritystä yhtä moneen paikalliseen, 40% japanilaisista yrityksistä sanoi



asiakkaidensa olevan markkinoiden yläsegmenttiä, kun muun maalaisista yrityksistä 

varakkaimpaa kansanosaa piti segmenttinään vain 13%. (Keller, 1987, 180) Saman 

tutkimuksen mukaan japanilaiset ovat Euroopassa myös paikallisia pitkäjänteisempiä 

markkinointinsa ja asiakassuhteidensa suunnittelussa. Lyhyen tähtäimen voitto oli Kellerin 

mukaan eurooppalaisille yrityksille tärkeämpää (93%) kuin japanilaisille (40%). Kellerin 

mielestä japanilaiset tekevätkin markkinointi-ihmeen liittäessään itsensä laatuun ja 

statukseen. (Keller, 1987, 180)

Japanilaisille sateenvarjomerkeille yritys on tyypillisesti merkin keskeinen ominaisuus. 

Aaker (1996, 112) toteaa japanilaisyritysten uskovan kuluttajien haluun toimia menestyvien 

ja tunnettujen yritysten kanssa. Kuluttajille ei yrityksien mielestä riitä ainoastaan 

laadukkaiden tuotteiden käyttö, vaan tuotteelle tarjotaan lisäarvoksi menestyvän yrityksen 

tuoma arvovalta. Yrityskuvaa pyritään kohottamaan olemalla aktiivisesti mukana 

yhteiskuntaelämässä, tuoden esille yrityksen arvoja laajemmassa yhteydessä. Aakerin 

mukaan asiakkaat tuntevat suurempaa kiintymystä ja kunnioitusta yritystä kohtaan jonka 

arvomaailma on samanlainen asiakkaiden kanssa. Laatuongelmien vähäisyys ja merkin 

mieltäminen organisaatiota vapautuivat japanilaisyritykset laajentamaan merkkisateenvaijoa 

jatkuvasti uusille markkina-alueille.
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Heikko sopivuus

Merkin huono sopivuus (fit) uusille markkinoille voi neljännessä luvussa kuvatulla tavalla 

riippua kuluttajien mieltämän ydinosaamisen sopimattomuudesta uusille markkinoille. 

Huonon sopivuuden vaikutukset voivat olla lyhyellä tähtäimellä merkin laajennuksen 

epäonnistuminen ja pitkällä tähtäimellä merkin ydinarvon hämärtyminen.

Kapfererin mielestä (1992, 125) ainoa keino millä merkki voi saada sopivuutta aikaiseksi 

erilaisten tuoreryhmien välillä on taustayhtäläisyyksien tarkastelu laajasta perspektiivistä. 

Japanilaisten sateenvaijomerkkien tapauksessa taustayhtäläisyydet aiheutuvat merkin laajasta 

mieltämisestä ydinosaamisten ja yritysidentiteetin avulla. Kun merkillä ei ole vahvoja 

tuotemielleyhtymiä, voi kuluttaja hyväksyä sen monessa eri tuoteluokassa. Epäonnistujia 

löytyy tosin Japanistakin.



Kuuluisa merkin siirrossa epäonnistunut yritys Japanin markkinoilla on Toyota, joka alkoi 

valmistaa nimellään valmistaloja. (Hirao, haastattelu) Vaikka sopivuus olikin teknisesti 

kunnossa ydinosaamisen kannalta, ei Toyota-nimi tuonut nostetta uusilla markkinoilla. 

Sateenvarjomerkkien käyttämät teknologiakartat ja -puut eivät riitä siirron onnistumisen 

takeeksi, vaan merkin imagon on myös oltava linjassa uusien markkinoiden kanssa.

Heikko noste

Merkin heikko noste (leverage) uusilla markkinoilla voi olla seurausta siitä, että kuluttaja ei 

arvosta merkin panosta uusilla markkinoilla. Aaker ja Keller (1990, 36) ovat havainneet 

kuluttajien arvioivan merkinlaajennusta mm. merkin aikaisemman hintatason perusteella. 

Tämä johtaa heidän mukaansa siihen, että laadukkaaksi mielletyn sateenvarjomerkin 

tarjoamat yksinkertaiset tuotteet mielletään usein ylihintaisiksi käyttöarvoon nähden. Heikko 

noste voi olla myös seurausta siitä, että merkillä ei koeta olevan riittävästi asiantuntemusta 

uusilla markkinoilla. (Aaker & Keller 1990, 38) Pahimmillaan noste on negatiivista, jolloin 

kokonaan uuden merkin käyttö on merkin siirtoa parempi ratkaisu. Noste on siis vahvassa 

yhteydessä kuluttajalla olevaan käsitykseen merkin arvosta.

Japanilaisille sateenvaijomerkeille on tyypillistä suuri yritysimagomainonnan kautta luotu 

tunnettuus sekä vahvat laatukäsitykset. Kummatkin tekijät ovat olennaisia merkin arvon 

kannalta ja ovat tärkeitä nosteen saavuttamiseksi merkille. Lisäksi merkin vahva kytkeminen 

organisaatioon tuoteluokkasidoksen sijasta auttaa saavuttamaan nostetta. Puolestaan 

japanilaisten sateenvarjomerkkien pieni statusarvo haittaa nosteen saavuttamista 

ylellisyystavaramarkkinoilla.

Ylitsevuoto

Sullivan (1990, 309) on autoteollisuutta käsitelleessä tutkimuksessaan todennut, että 

sateenvarjomerkkiä käyttävää uutta tuotetta ei voi eristää sateenvarjon alla olevista muista 

tuotteista. Kuluttajalle välittyy jatkuvasti tietoa muiden kuluttajien kokemuksista, 

odottamattomista tapahtumista, sekä meneillään olevasta mainonnasta. Tällä informaatiolla 

voi olla sateenvarjomerkin muihin tuotteisiin joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus, jota 

yritys ei voi täysin kontrolloida. Sullivan nimittää tätä ilmiötä tutkimuksessaan ylitsevuodoksi
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(spillover). Vanha käytännön yritysjohdon nyrkkisääntö huonojen uutisten viisi kertaa 

nopeammasta leviämisestä tekee ylitsevuodosta ilmiön, jota ei voi sivuuttaa 

sateenvarjomerkkistrategian riskien tarkastelussa.

Sullivan (1990, 310) määrittelee ylitse vuodot kahteen luokkaan. Negatiivinen ylitsevuoto 

(negative spillover) tarkoittaa negatiivisen informaation völittämää kielteistä vaikutusta 

tuoteluokasta toiseen. Merkkienvälinen korvausvaikutus (intrabrand substitution effect) 

puolestaan tarkoittaa merkkien rinnakkaiselon tukevan toisiaan. Ylitsevuodon mahdollisuus 

tekee laadusta sateenvaijomerkin elinehdon, sillä virhe yhdessäkin tuotteessa voi kertaantua 

kaikkeen yrityksen toimintaan. Trout (1996, 45) on todennut, että merkin laajentaminen 

altistaa merkkiä entistä enemmän kielteisen julkisuuden tulvalle. Yhden merkkituotteen 

huonontunut imago voi kostautua toisten samaa merkkiä käyttävien tuotteiden 

kustannuksella.

Japanilaisyritysten keino ylitsevuodon välttämiseksi on yksinkertainen. Hyvä ja tasainen laatu 

takaa ettei epäonnistuminen pääse tahraamaan merkin mainetta. Laadunhallintaa helpottaa 

paitsi koko henkilöstön sitoutuminen yrityksen ”laatulupaukseen”, mutta myös käytössä 

oleva laatujohtamisen periaate. Mahdollisesti syntyvät virheet voidaan kaiken lisäksi koijata 

joustavan kaizen-jäijestelmän avulla.

Herbigin (1995, 39) mukaan japanilaisten yritysten panostus käyttäjätyytyväisyyteen on 

merkittävä. Kuluttajatutkimuksen rooli on hänen mukaansa erittäin merkittävä tuotteiden 

kehitystyössä. Japanilaiset yritykset antavat potentiaalisten käyttäjien arvioida uusia tuotteita 

käyttäjän näkökulmasta ja tekevät jatkuvasti muutoksia tuotantoonsa käyttäjäpalautteen 

perusteella. Tätä periaatetta kutsutaan kaizen-ajatteluksi. Periaate auttaa vähentämään uusien 

tuotteiden lanseeraukseen liittyviä riskejä, kun väärin asemoidun tuotteen ominaisuuksia 

voidaan vähitellen muuttaa vastaamaan kuluttajan vaatimuksia (Johansson & Nonaka 1996, 

114).

Johansson ja Nonaka (1996, 39) toteavat japanilaisten keskittyvän markkinatutkimuksessa 

siihen, minkälaisia tuotteita kuluttajat haluavat seuraavaksi. Vastauksen saaminen vaatii 

paljon käytännön havaintoja ja kuluttajien kanssa keskusteluja, ei kehittyneitä tieteellisiä 

metodeja. Kuluttajien äänen kuunteleminen lisää reagointialttiuden merkitystä yrityksen 

menestystekijänä, mikä tukee laaja-alaisen sateenvaij omerkin käyttöä.
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Roedder ym. (1998) kirjoittavat suurella merkillä voivan olla erityisiä lippulaivatuotteita. 

Näiden lippulaivatuotteiden he ovat tutkimuksessaan todenneet olevan jossain määrin 

immuuneja ylitsevuotoilmiölle. Immuniteetti koskee kuitenkin pääasiassa merkin siirtoja. 

Epäonnistunut linjanlaajennus voi heidän mukaansa vahingoittaa helposti myös 

lippulaivatuotteita. Tutkimuksessa vahvistetaan kuitenkin Sullivanin esittämät tulokset siitä, 

että tuotteen epäonnistuminen voi ylitsevuotoilmiön kautta vaikuttaa kuluttajilla oleviin 

uskomuksiin muista tuotteista, vaikkakin vaikutus on erilainen riippuen tuotteesta.

Väärä laajenemisjärjestys

Yksi sateenvarjomerkin elinehdoista on merkin oikea laajentamisjäijestys. Tauber (1988, 28) 

kirjoittaa merkkisuunnitelman (brand plan) laatimisen tärkeydestä yrityksen kannalta. 

Merkkisuunnitelman täytyy hänen mukaansa sisältää suunnitelmat sekä lyhyen että pitkän 

tähtäimen merkin siirroista ja linjanlaajennuksista. Yrityksen kannalta olennaista on olla 

harkitsemattomilla laajennuksilla sulkematta pois merkin tulevaisuuden 

laajenemismahdollisuuksia.

Rubinstein (1996, 279) osan samoilla linjoilla peräänkuuluttaessaan erityisen merkin 

kantakirjan (brand charter) laatimista organisaation avuksi. Kantakirja voi olla osana merkin 

mission määrittelyssä, mutta sitä voi käyttää muun muassa merkkivastuiden määrittelyssä 

organisaation sisällä tai merkinrakentamisen peruskivenä.

Japanilaisyritykset käyttävät uusille markkinoille laajenemisen suunnittelussa erityisiä 

teknologiakarttoja (Tatsuno 1990, 81-85). Teknologiakarttoja voidaan käyttää tuotteiden 

välisten synergioiden tunnistamiseen ja esimerkiksi lanseerausaikataulujen suunnitteluun. 

Oikean merkinlaajentamisjärjestyksen suunnittelun kannalta teknologiakartta voi olla avuksi 

esimerkiksi tuotteen elinkaaren pituuden arvioinnissa ja mahdollisten uudistuksien 

ennakoinnissa. Yhdistettynä vahvaan viestittyyn yritysidentiteettiin teknologiakartta voi 

toimia Rubinsteinin peräänkuuluttaman merkin kantakiijan kaltaisena peruskivenä.

Väärän laajentamisjäijestyksen seurauksena voi olla myös kannibalismi. Merkin sisäinen 

kannibalismi merkitsee merkin siirron negatiivista vaikutusta muiden samalla merkillä 

myytävien tuotteiden myyntiin. Sullivan (1990, 318) painottaa, että uusi tuote voi vaikuttaa



siihen, miten muut saman sateenvarjomerkin tuotteet mielletään. Hänen mukaansa merkin 

siirto voi antaa kuluttajille mielikuvan siitä, että uusi tuote korvaa toisen merkkiä käyttävän 

tuotteen. Sateenvarjomerkkien kannalta kannibalismi on riski etenkin lanseerattaessa paljon 

tuotteita saman tuoteluokan sisällä. Kannibalismin välttämiseksi on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota tuotteiden asemointiin.
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5.4 Japanilaisen sateenvarjomerkin johtamisprosessi

Japanilaisen sateenvarjomerkin johtaminen on yrityksessä jatkuvasti käynnissä oleva 

prosessi, jossa yhdistyvät yritystason strateginen suunnittelu, ydinosaamisesta lähtevä 

resurssienhallinta, sisäisen ja ulkoisen yritysidentiteetin ja -imagon rakentaminen sekä 

merkinlaaj ennusten suunnittelu.

Tavoitteena prosessilla on merkin sateenvaijovaikutuksen mahdollisimman suuri 

hyödyntäminen sekä uusissa että vanhoissa tuoteluokissa. Tämä edellyttää sekä merkin 

venyttämistä vastaamaan tulevaisuuden markkinoiden haasteita. Sateenvarjovaikutus 

merkitsee synergiaetuja uuden tuoteluokan ja muiden tuotteiden markkinoinnin välillä. Se 

merkitsee yrityksen kannalta sekä mainostehokkuuden kasvua että mahdollisuutta saavuttaa 

nopeammin suuri markkinaosuus.

Edellisessä luvussa esitetyn nojalla voidaan todeta japanilaisyritysten neljä tärkeää 

menestystekijää sateenvaijostrategian käytössä. Nämä menestystekijät ovat myös 

vaikuttimina sateenvarjomerkin johtamisprosessissa, ja ne ovat:

• Vahva strateginen yritysidentiteetti

-Joka auttaa yritystä hyödyntämään ydinosaamista läpi koko organisaation 

-Takaa organisaation pysyvyyden toimimalla ”liimalla” eri osastojen välillä 

-Toimii yhtenäisenyrityskuvan luomisen perustana sekä sisäisessä että 

ulkoisessa mainonnassa 

-Helpottaa liiketoimintojen laajaa määrittelyä

• Toiminnan pitkäjänteisyys

-Edellytys osrganisaation pysyvyydelle



-Välttämätöntä yritysidentiteetin kehittymiselle

• Ydinosaamislähtöinen resurssienhallinta

-Auttaa yrityksen sopivuuden ”venyttämistä” uusille markkinoille 

-Helpottaa oikean laajentumisjärjestyksen löytämistä 

-Antaa pohjan laadullisesti hedelmällisiin projekteihin 

-Luo synergiaetuja

• Asiakaslähtöisyys

-Pienentää ylitsevuotoilmiön todennäköisyyttä

-Ohjaa tuotekehitystä ja laajentumista oikeille alueille

-Vaikuttaa yritysidentiteetin kehittymiseen ja sitä kautta kaikkeen toimintaan

Dowling (1994, 140) kirjoittaa osuvasti identiteetin ja yrityksen käytännön toimintojen 

välisestä suhteesta. Hänen mielestään yritysidentiteetti on äärimmäisen tärkeä asia 

menestyksen kannalta, mutta tärkeämpää on se mitä organisaatio tekee. Tällöin 

avainasemassa ovat tuotteet, palvelut ja esimerkiksi osakkeenomistajien kanssa 

kommunikointi. Myös Avison (1996, 27) ehdottaa merkinrakentamistoimenpiteiden 

koordinoimista yrityksen muun toiminnan kanssa. Hänen mielestään tuotteiden tai 

palveluiden huono laatu voi viimekädessä horjuttaa merkkiuskollisten asiakkaiden 

luottamusta.

Sateenvarjomerkin johtamisen mallin rakentamisen karmalta Dowlingin ja Avisonin ajatukset 

on syytä ottaa vakavasti huomioon. Merkkiä ei voi johtaa irrallaan muusta maailmasta, vaan 

imagon ja identiteetin rakentamisen täytyy lähteä realististisesta ympäristöanalyysistä. Lisäksi 

merkinrakentamistoimenpiteiden tulee johtaa niiden päämäärien mukaiseen 

johdonmukaiseen käytännön toimintaan yrityksessä.

Markkinoinnin koordinointi yrityksen muiden toimintojen kanssa edellyttää japanilaistyylisen 

sateenvarjomerkin johtamisprosessin aloittamista kolmannessa luvussa esitetyllä tavalla 

liiketoimintojen määrittelemisellä. Määritelmään vaikuttavat tekijät ovat yrityksen 

identiteetti sekä yrityksen resurssit. Yrityksen resursseja ovat paitsi fyysiset edellytykset, 

mutta ennenkaikkea myös ydinosaaminen. Ennen liiketoimintojen määritelmän lopullista 

sinetöimistä on syytä varmentaa eri vaihtoehtojen onnistumisen edellytykset suorittamalla
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kokeellinen ympäristöanalyysi ja miettimällä liiketoimintojen määritelmän vaikutusta 

alemman tason strategioihin.

Kun liiketoimintojen määrittely on suoritettu, vuorossa on strateginen ympäristöanalyysi, 

jossa huomio kiinnitetään kilpailijoihin, asiakkaisiin, omaan yritykseen ympäristöön ja 

trendeihin. Mikäli tässä vaiheessa havaitaan epäjatkuvuutta ympäristöanalyysin ja 

liiketoimintojen määritelmän välillä, on syytä tarkistaa liiketoiminnan määrittelyn 

lähtökohdat.

Ympäristöanalyysiä seuraa prosessissa markkinoilla asemoituminen. Markkinoilla 

asemoituminen käsittää segmentoinnin, kohdantamisen sekä asemoinnin. Näiden pohjalta 

muodostetaan yritykselle tavoitemielikuva, eli identiteetti. Markkinoilla asemoitumisen 

päämäärä ilmentyy siis merkkituotemarkkinoinnin näkökulmasta merkin identiteettinä. 

Identiteettiin vaikuttavat markkinoilla asemoitumisen lisäksi myös sateenvaijomerkin 

nykyinen imago, nykyiset markkinat sekä yritysidentiteetti. Merkki-identiteetin 

hahmottamisella pyritään määrittelemään se päämäärä, jota kohden imagoa tulee kehittää. 

Lisäksi merkin identiteetti toimii pohjana merkin asemoinnille. Kolmas merkin identiteetin 

vaikutus on nykyisten markkinoiden määrittely.

Merkin asemointi toimii apuvälineenä merkin viestimiseksi kuluttajille ja 

kohdemarkkinoille. Asemoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi neljännessä kappaleessa 

esiteltyä Kapfererin mallia (1992, 39), jossa merkin omalaatuisia piirteitä tarkastellaan 

neljästä eri näkökulmasta. Tärkeintä on, että asemointi toimii merkin identiteetin 

viestittäjänä sekä suhteessa imagoon että nykyisille markkinoille.

Asemoinnin yhteydessä on myös syytä analysoida merkin imagon ja identiteetin sekä 

nykyisten markkinoiden välinen yhteensopivuus. Aaker (1996, 71) kutsuu kuluttajien ja 

yrityksen merkkikäsitysten ristiriitaa merkkiasemoinnin ansaksi (brand position trap). Ilmiön 

nimi viittaa merkin identiteetin liialliseen mieltämiseen asemointiväittämänä, mikä Aakerin 

mukaan johtaa tuotemielleyhtymien ylikorostumiseen. Balmer (1995, 40) on huomannut 

saman vaaran, ja toteaa yritysjohdon tehtäväksi keskittyä merkin vahvuuksiin ja 

todellisuuteen. Hänen mukaansa kuluttajilla merkistä olevaa imagoa vastaan puhuva 

yritysviestintä voi olla seurauksiltaan katastrofaalista.
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Prosessin seur aava vaihe on mahdollisten uusien potentiaalisten kohdemarkkinoiden 

määritteleminen. Tauber (1988,28) on todennut, että yritysjohdon täytyy päättää, kuinka 

laajasti tai suppeasti he haluavat määritellä merkin liiketoiminta-alueen. Hänen mielestään 

yritysjohdon on laadittava erityinen pitkän tähtäimen merkkisuunnitelma (brand plan).

Potentiaalisten kohdemarkkinoiden määrittelemiseksi yrityksen on syytä arvioida oman 

merkkinsä imagoa kuluttajan näkökulmasta. Neljännessä luvussa esitelty Kellerin (1993,3) 

kuluttajien merkkikäsitysten kolmiportainen malli voi olla tässä korvaamattomaksi avuksi. 

Koska merkin siirto perustuu brandiin liitettyjen positiivisten ominaisuuksien välittämiseen 

toiseen tuoteluokkaan voi siirron esteenä olla ominaisuuksien täydellinen sopimattomuus 

uuteen luokkaan (Aaker & Keller 1990, 28). Mikäli yrityksen merkkiin liitetään pelkästään 

attribuutti- tai hyötytason ominaisuuksia, on merkin siirto kauaksi nykyisiltä markkinoilta 

vaikeampaa ilman pitkäjänteistä imagon muokkaamista. Mikäli merkkiin puolestaan liitetään 

pääasiassa asennetason mielleyhtymiä, voi merkki olla hedelmällistä maaperää 

sateenvaijostrategian käyttöä ajatellen.

Sateenvarjomerkin siirtopotentiaalin arvioimiseksi täytyy yrityksen ensimmäiseksi tutkia 

oman merkkinsä joustavuutta ja rajoja. (Tauber 1988, 28) Hyviä työkaluja siirtopotentiaalin 

tarkastelussa ovat aiemmissa luvuissa mainitut oman merkin liikearvon arvioiminen, 

kuluttajilla olevien eri tasoisten imagokäsitysten hahmottaminen sekä huolellinen 

identitettianalyysi esimerkiksi Aakerin neljännessä luvussa esitetyn merkin identiteetin 

suunnittelumallin mukaisesti.

Tässä vaiheessa on syytä harkita myös mm. Johnsonin ja Scholesin (1997, 25) esittämää 

strategista venymistä potentiaalisten markkinoiden tarpeisiin. Sateenvaijomerkin kannalta 

tämä voi tarkoittaa tilanteesta riipuen merkin vahvistamista joko markkinointiviestinnällä tai 

vaihtoehtoisesti koko yrityksen panostusta potentiaalisen markkina-alueen kannalta 

olennaiseen ydinteknologian kehitykseen.

Mikäli merkillä on vähän mielleyhtymiä yksittäisiin tuotteisiin, mutta sen arvo esimerkiksi 

tunnettuuden, statustekijöiden, persoonallisuuden tms. mielleyhtymien kautta on suuri, 

kannattaa sateenvaijostrategian käyttöönoton harkitsemista jatkaa. Esimerkiksi Toyotan 

epäonnistuminen valmistalomarkkinoilla voi johtua juuri merkin imagon, identiteetin ja 

potentiaalisten markkinoiden suhteen väärinarvioinnista.
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Sateenvaijomerkin laajentamispotentiaalin arvioimisen seuraava vaihe sisältää valittujen 

potentiaalisten markkinoiden ja emomerkin olemassaolevien tuotteiden yhteensopivuuden 

arvioinnin. Tässä vaiheessa huomiota tulee kiinnittää mm. mahdolliseen synergiaan ja 

kohdemarkkinoiden riskiprofiiliin. Sopivuutta arvoidaan japanilaisyrityksissä ydinosaamisten 

kautta. Paitsi teknisen ydinosaamisen tarjoamiin synergioihin, on huomiota kiinnitettävä 

myös kuluttajilla oleviin käsityksiin yrityksen ydinosaamisesta. Riskiprofiilin arvioimisen 

kannalta on tärkeää määritellä nykyisten ja potentiaalisten markkinoiden välisen 

kannibalismin mahdollisuus sekä ylitsevuotoilmiön todennäköisyys.

Sopivuuden, nosteen ja emomerkin imagoon kohdistuvien positiivisten vaikutusten 

arvioimisessa voidaan käyttää Aakerin ja Kellerin (1990) kehittämää regressioanalyysiin 

perustuvaa testiä, jolla voidaan mitata kuluttajien asennetta kuvitteellisia merkin siirtoja 

kohtaan. Merkin tuotteelle tuottamaa lisäarvoa uusilla markkinoilla voidaan puolestaan 

mitata esimerkiksi conjoint-analyysillä. Moniattribuuttitekniikkaan perustuvan conjoint- 

analyysin tulosten perusteella on myös mahdollisuus esittää arvioita tulevista 

markkinaosuuksista (Anttila & Brade 1995, ref Anttila 1996).

Onnistuneen sateenvaijomerkin johtamisprosessin tuloksena kaikki merkki sateenvarjon alla 

olevat tuotteet nauttivat emomerkin sateenvaijovaikutuksen lisäarvoa. Lisäarvo voi 

tavoitteesta riippuen näkyä esimerkiksi markkamääräisen myynnin lisäyksenä, katteiden 

kasvamisena, organisaatiokulttuurin vahvistumisena, tuotekehitysprosessin tehostumisena tai 

merkin arvon vahvistumisena.

Onnistumista voidaan kuvata kahden tekijän, nosteen ja sopivuuden yhteisvaikutuksena. Jos 

sekä noste että sopivuus ovat kunnossa, pitäisi sateenvarjomerkin siirrolla olla edellytyksiä. 

Siirron lopullisen kannattavuuden arvioinnissa täytyy lisäksi ottaa huomioon saavutettavien 

synergiaetujen määrä suhteessa epäonnistumisen riskiin. Heikkoa nostetta markkinoilla voi 

parantaa panostamalla merkin arvoa kasvattaviin toimenpiteisiin. Sopivuuden 

saavuttamiseksi on syytä kiinnittää huomiota ydinosaamisalueiden kehittämiseen tai niiden 

aikaisempaa selkeämpään viestimiseen kuluttajille.

Lopullinen onnistumisen arvointi käsittää positiivisten tekijöiden ja mahdollisten 

negatiivisten vaikutusten laskemisen. Sateenvaij omerkin laajennuksen voidaan katsoa olevan



onnistunut, mikäli näiden yhteisvaikutus on positiivinen. Koska sekä positiiviset että 

negatiiviset vaikutukset voivat olla hyvinkin vaikeasti määrällisesti mitattavissa, on 

käytännössä turvauduttava laadulliseen analyysiin.

Onnistumiseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tavoitteista riippuen 

menestyminen joko markkinaosuuden tai katteiden kautta uudessa tuoteryhmässä, 

synergiaedut ja merkin imagon toivotun mukainen kehittyminen merkin siirron kautta. 

Negatiivisesti onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kannibalismi sekä merkin 

vaurioituminen joko imagon hämärtymisen tai merkin arvon pienenemisen kautta. 

Lopullisesti yrityksen sateenvarjomerkkistrategian onnistumisen määrittelee koko yrityksen 

pitkän tähtäimen menestys.
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5.5 Tutkielman teoreettinen viitekehys:

Kuvio K: Tutkielman teoreettinen viitekehys

JAPANILAISEN SATEENVARJOSTRATEGIAN JOHTAMINEN 

MERKKITAVARAMARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA

STRATEGINEN YMPÄRISTÖANALYYSI 
(kilpailijat, asiakkaat, oma yritys, ympäristö, trendit)

TUOTEMERKIN
IMAGO

MERKIN
ASEMOINTI

MERKIN
IDENTITEETTI

LIIKETOIMINTOJEN
MÄÄRITELMÄ

NYKYISET MARKKINAT

RESURSSIT 
-Y dinosaamisalueet 
-Fyysinen pääoma 
-Rahavarat

YRITYKSEN
IDENTITEETTI
-Kulttuuri
-Arvot
-Historia
-Missio

MERKIN ARVO YDINOSAAMINEN
SYNERGIA
EDUT

IMAGON & YTIMEN 
HÄMÄRTYMINEN UUSI TUOTERYHMÄ 4I

YLIVUOTO&
KANNIBA
LISMI

ONNISTUMINEN
-Positiivinen vaikutus > negatiiviset efektit 

-Yrityksen pitkän tähtäimen 
kokonaismenestyminen
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin japanilaisen sateenvaijomerkin 

johtamisen prosessia merkkituotemarkkinoinnin näkökulmasta. Samassa yhteydessä todettiin 

yritysidentiteetin, resurssienhal 1 innan, toiminnan pitkäjänteisyyden ja asiakaslähtöisyyden 

toimivan steenvarjomerkin onnistuneen johtamisprosessin menestystekijöinä.

Suoritetun käsitteellis-teoreettisen tutkimuksen avulla muodostettu teoreettinen viitekehys antaa 

työkalut, joiden avulla empiirisen aineiston työstäminen on mahdollista. Tutkimusprosessi 

koostuu aikaisemman tutkimuksen kohdeilmiötä jäsentäneiden kiijoitusten analysoinnista sekä 

näiden ajatusten synteesin tuloksena muotoillusta viitekehyksestä. (Järvinen & Järvinen 1994,9) 

Teorian avulla saadaan siis ilmiö, sateenvaijomerkin johtaminen, sidottua käsitteelliseen 

rakenteeseen.

Tässä luvussa käsitellään tutkielman empiirisen osan menetelmävalintoja. Aluksi esitellään 

erilaisia mahdollisia tutkimusotteita ja valitaan niistä tutkimusongelman kannalta sopivin. 

Seuraavaksi perustellaan tehdyt metodivalinnat ja esitellään yksityiskohtaisemmin käytettyä 

case-menetelmää. Lisäksi selostetaan tutkimuksen kulkua. Luvun lopussa tarkastellaan vielä 

saatujen tulosten luotettavuutta erilaisten mittareiden avulla.

6.1 Tutkimusote

Sopivan tutkimusotteen valitsemiseksi on syytä käydä läpi erilaiset mahdolliset vaihtoehdot. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mikään tutkimusote ei sinänsä ole parempi, vaan 

tutkimuskohde määrittää jokaiselle tutkimukselle yksilöllisesti oikean lähestymistavan.

Mäkisen (1980, 60) mukaan yrityksiä tutkivien tieteenalojen tulee valita tutkimuskohteensa 

todellisuudesta. Valituista todellisuuden ongelmista puolestaan riippuu millaisin keinoin ne ovat 

parhaiten selitettävissä. Oikea kysymys ei siis ole se, millaisia ovat yrityksen taloustieteen 

tutkimusmenetelmät, vaan millaisilla menetelmillä ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa.



Järvinen ja Järvinen (1994,9) ovat esittäneet seuraavanlaisen tutkimusotteiden luokkittelun. 

Järvisen ja Järvisen dikotomia jakaa “kaikki” tutkimusotteet matemaattiseen tutkimukseen ja 

reaalimaailmaa koskevaan tutkimukseen. Reaalimaailmaa koskeva tutkimus jakautuu edelleen 

käsitteel 1 is-teoreettiseen tutkimukseen, jonka metodeja on käytetty mm. tämän tutkimuksen 

vitekehyksen luomisessa, ja empiiriseen tutkimukseen.

Empiirinen tutkimus puolestaan jakautuu alalajeihin riippuen tutkimuksen ajallisesta 

kohdentamisesta sekä suhteesta olemassaolevaan teoriaan. Uutta todellisuutta luovan 

tutkimuksen kiinostus kohdistuu tulevien tapahtumien ennustamiseen. Nykyhetkeen ja 

menneisyyteen kohdistuva tutkimus on puolestaan kiinnostunut joko pätevien teorioiden 

luomisesta tai aikaisemmin luotujen teorioiden testaamisesta. (Järvinen & Järvinen 1994, 9)
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Kuvio L: tutkimusotteiden luokittelu

Empiirinen tutkimus

Teorioita luova 
tutkimus

Matemaattinen tutkimusReaalimaailmaa koskevat otteet

Teorioita testaava 
tutkimus

Uutta todellisuutta 
Konstruoiva tutk.

Kaikki” tutkimusotteet

Nykytodellisuutta 
Ja mennyttä 
Koskeva tutkimus

Käsitteellis-
Teoreettinen
tutkimus

Järvinen & Järvinen (1994)

Järvisen ja Järvisen (1994, 9) jaottelua ja Mäkisen (1980, 60) yrityselämän tutkimusta koskevaa 

neuvoa noudattaen tämän tutkielman empiirisen osan ongelma osoittautuu teorioita luovaksi 

nykytodellisuutta konstruoivaksi tutkimukseksi. Tällöin voidaan puhua esimerkiksi Uusitalon 

(1991, 62) käyttämien termien mukaan exploratiivisesta tutkimuksesta, jota ei käytetä niinkään 

teorian koetteluun kuin teoreettisten ideoiden kehittämiseen. Teorioita luovaan (tai



exploratiiviseen) tutkimukseen sopivia metodeja ovat mm. grouded theory, case-tutkimus, 

fenomenografia, kontekstualismi. (Järvinen & Järvinen 1994, 35)

Tutkimusotteen määritteleminen ainoastaan tutkimuksen tavoitteen kannalta ei kuitenkaan riitä. 

Tutkimusotteen valitsemiseen liittyy myöskin aineiston mittaamisen ongelma. Uusitalon (1991, 

78) mukaan mittaaminen on havaintojen yleensä numeerisesti ilmaistavissa olevaa arvon 

määrittämistä. Mittaaminen voi tapahtua joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista tutkimusotetta 

käyttäen.
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on selittää ja ennustaa ilmiöitä määrällisiä 

mittareita käyttäen. Tämä tutkimusote soveltuu mainiosti, kun halutaan koetella ja testata 

teorioita. Yinin (1989, 17) mukaan kvantitatiivinen tutkimus on sopiva, mikäli halutaan vastata 

tutkimuskysymyksiin, joissa esiintyvät sanat “kuka”, “mitä”, “kuinka moni” tai “kuinka paljon”.

Kvalitatiivisen tutkimusotteen tavoitteena on tutkittavien ilmiöiden ymmärtäminen. Analyysin 

aineisto on yleensä sanallisessa muodossa, mutta myös kuvallista aineistoa voidaan käyttää. Itse 

analyysi voidaan suorittaa jopa kymmenillä eri tavoilla. Yhteisiä piirteitä kaikille 

kvalitatiivisille tutkimustraditioille ovat mm. pyrkimys kenttätilanteiden käyttöön 

havainnoinnissa, halu kokonaiskuvan saavuttamiseen ilmiöstä, tutkijan asettautuminen sisäisen 

tarkkailijan rooliin, laajempien teemojen eristäminen tutkimusmateriaalista, tutkijan toimiminen 

“mittavälineenä”, pyrkimys ihmisten jokapäiväisen käyttäytymisen ymmärtämiseen sekä 

sanallinen analyysi. (Miles & Huberman 1994, 6-9)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoite on saavuttaa aineiston osalta teoreettinen edustavuus. 

Aineistossa tulee siis olla esillä tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet. Näinollen 

aineistoa on tarpeeksi, kun uudet tapaukset eivät enää tuo uusia piirteitä tutkittavaan ilmiöön 

(Uusitalo 1991, 80).

Tämän tutkimuksen tavoitteiden karmalta kvantitatiivinen tieto ei ole niin tärkeää kuin 

kvalitatiivinen informaatio. Kun kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset voisivat kertoa 

esimerkiksi kuinka moni yritys käyttää sateenvaijostrategiaa, mitkä ovat ne tuoteluokat, joissa 

sateenvaij ostrate gi aa käyttävät japanilaisyritykset ovat mukana tai kuinka paljon 

sateenvaij ostrategiaa käyttävä yritys käyttää varoistaan markkinointiin. Sen sijaan tutkimuksen 

kannalta olennaista on juuri kvalitatiivinen tieto, joka kertoo aiemmin pitkälti tutkimattoman



ilmiön taustasta ja dynamiikasta. Ilman kvalitatiivista otetta olisi yksinkertaisesti lähes 

mahdotonta vastata tutkimusongelmaan.

Edellä esitetyn perusteella tutkimusmetodin valinta on siis suoritettava sekä exploratiiviseen että 

laadulliseen tutkimukseen sopivien menetelmien joukosta. Yin (1989, 17-18) toteaa

exploratiivisen laadullisen tutkimuksen toteuttamiskeinoiksi historian tutkimuksen, case- 

analyysin sekä koejäijestelyt. Kaikissa näistä kolmesta esitetään kohdeilmiöstä “miten-“ ja 

“miksi-“muotoisia kysymyksiä.

Historian tutkimusta käytetään, kun tutkimuksen kohde ei ole saavutettavissa. Case-analyysin 

ero historiantutkimukseen on Yinin mukaan lähinnä siinä, että historiallisen aineiston lisäksi 

voidaan käyttää suoraa havainnointia ja haastatteluja ilmiön kartoittamiseksi. Kolmas 

vaihtoehto, koejärjestely, on mahdollinen ainoastaan mikäli tutkija voi manipuloida 

käyttäytymistä suoraan, tarkasti ja järjestelmällisesti. (Yin 1989, 17-20)

Yinin esittämistä kolmesta vaihtoehdosta on tämän tutkielman tavoitteiden kannalta paras case- 

analyysi. Tämä siksi, että kohdeyrityksistä on saatavilla ensi käden tietoa, mikä tekee puhtaan 

historia-analyysin käytön kannattamattomaksi. Pois laskuista voidaan sulkea myös kohdeilmiön 

tutkiminen koejärjestelyllä. Koska kysymys on monikansallisen yrityksen päätöksenteosta on 

koejärjestelyn kontrolli vaikeaa tai jopa mahdotonta.

6.2 Case-analyysimenetelmä

Case-tutkimukseen liitetään yleensä seuraavat piirteet (Yin 1989, 19, 23):

• Tutkimuksen kohteena on yksi tai muutama organisaatio tai yksilö.

• Tutkimuksen kohde on mahdollisimman luonnollisessa tilassa.

• Useiden aineistomenetelmien käyttö on tutkimuksessa mahdollista.

• Tutkimuksessa pyritään selvittämään jotakin ajankohtaista ongelmaa vastakohtana 

historialliselle tutkimukselle.

Tutkimuskohteen uutuus ja kontekstin hahmottamisen vaikeus tarkoittavat sitä, että case- 

tutkimuksessa kohteesta tulee pyrkiä muodostamaan kokonaisvaltainen näkemys. Tutkimusessa
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esitettävät kysymykset ovat pehmeitä ja yksiselitteistä totuutta ei voida kuvitella olemassa. (Yin 

1989, 18-20)

Kokonaisvaltaisen käsityksen luomisen kannalta tärkeää on myös, että tutkijan tiedot 

tutkittavasta asiasta ovat mahdollisimmat kattavat. Tutkijan tietoihin nimittäin perustuu hänen 

mahdollisuutensa joustavasti reagoida tutkittavien vastauksiin ja lukea niiden rivien välistä. 

Lisäksi case-tutkijan on oltava herkkä uusille havainnoille ja näkökohdille, vaikka ne olisivat 

hänen oma arvomaailmansa ja maailmankuvansa vastaisia. (Järvinen & Järvinen 1994, 49)

Yin (1989, 13) on luokitellut case-tutkimukset kolmeen osaa tutkimustavoitteiden mukaisesti:

• Kartoittavan eli deskriptiivisen casen tarkoituksena on antaa yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä

• Eksploratiivinen case, jota käytetään esimerkiksi surveyn esitutkimuksena

• Selittävä case, jonka avulla pyritään selittämään ilmiötä

Tämän tutkielman case-tapaukset ovat luonteeltaan osaksi sekä eksploratiivisiä että 

deskriptiivisiä. Tapausten avulla pyritään rakentamaan teoreettinen kuva japanilaisten 

sateenvarjomerkkien johtamisesta empiiristen havaintojen kautta. Samalla tarkoituksena on 

kuitenkin myös kuvailla sateenvarjomerkkejä ilmiönä.

Case-tutkimuksessa tavoitteena on tutkimuskohteen laaja-alainen ja syvällinen tarkastelu, joten 

tutkijan rajallisten resurssien vuoksi kahta useamman yrityksen sisällyttäminen tutkimukseen ei 

ole mahdollista. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kahden casen käyttöön, koska näin katsottiin 

saavutettavan kattavampi näkemys sateenvaijomerkin johtamisen prosessin 

säännönmukaisuuksista.

Yhtä yksittäistä case-tapausta voidaan käyttää, kun tutkittava tapaus on niin kutsuttu kriittinen 

(critical case). Tällöin tapaus on niin edustava, että sen avulla on mahdollista testata 

muodostetun teorian kestävyyttä. Yleisesti käytetään kuitenkin useampia case-tapauksia 

(multiple case design). Tällöin todistusaineistoa voidaan pitää vakuuttavampana kuin yhden 

tapauksen tutkimuksissa. Jo kahdella tutkimuskohteella ja niiden yhtäläisyyksiä vertailemalla 

kyetään perustelemaan ongelmanratkaisuja paremmin kuin yhden kriittisen casen perusteella. 

(Yin 1989, 46-48, 52-54)



Yin (1989, 84) määrittelee kuusi eri lähdettä case-tutkimuksessa käytettävälle aineistolle. Nämä 

ovat dokumentit, arkistot, haastattelut, suora havainnointi, sisäinen havainnointi sekä fyysiset 

artefaktit. Hänen mielestään useiden tiedonlähteiden käyttäminen samanaikaisesti on erittäin 

suositeltavaa. Yinin esittämät lähteet ovat samat, jotka Uusitalo (1991, 81) on esittänyt yleisesti 

kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruumuodoiksi.

Tässä tutkielmassa on pyritty samanaikaisesti mahdollisimman monen tietolähteen käyttöön. 

Tutkielman keskeisen empiirisen aineiston muodostavat vapaamuotoiset teemahaastattelut, 

jotka suoritettiin maaliskuun lopun ja huhtikuun alun aikana. Haastettalujen lisäksi käytössä on 

ollut yritysmateriaalia, kuten vuosikertomuksia ja mainoksia. Lisäksi kohdeyritysten toimintaa 

on pyritty tarkkailemaan sekä haastattelutilanteissa että niiden ulkopuolella.

Vapaamuotoisten haastettelujen (open-ended interview) käyttöön haastettelumuotona päädyttiin 

siitä syystä, että Yinin (1989, 89-90) esittämistä kolmesta eri haastettelumuodosta sen avulla 

pystytään parhaiten selvittämään vastaajien toiminnan taustalla olevia tarkoitusperiä. Muut 

haastettelumuodot, kysymyksiltään tarkennettu haastattelu (focused interview) sekä 

muodollinen kysely (formal survey) voisivat jättää jotain olennaista ilmiöstä selvittämättä.

Suoritettujen haastettelujen pohjana käytettiin teemahaastattelulomaketta (liite 1), johon oli 

kirjattu tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja ja niihin liittyviä alakysymyksiä. Tämä 

lomake toimitettiin etukäteen haastateltaville. Itse haastattelutilanteessa lomake toimi 

keskustelun pohjana kuitenkin niin, että kysymysrunkoa tai kysymysten muotoa muutettiin 

tilanteen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan pyrittiin kyselemään vastaajan mielipiteitä eri 

asiakokonaisuuksien taustoista ja vuorovaikutuksesta. Haastetteltavan rooli ei ollut mekaanisesti 

vastata kysymyksiin, vaan hän toimi Yinin (1989, 89) termiä käyttäen eräänlaisena 

informoi) ana.

Laadullisen aineiston analyysi eroaa kvantitatiivisesta aineistosta siinä mielessä, että siinä ei ole 

useinkaan löydettävissä sellaisia mitattavia tekijöitä, joiden tiivistäminen tunnuslukumuotoon 

olisi mahdollista. Kvantitatiivisen aineiston käsittelyssä korostuukin tutkijan mielikuvitus ja 

intuitio. Sen sijaan standardiratkaisujen merkitys on vähäinen. Lisäksi aineiston keruu ja sen 

varsinainen käsittely tapahtuvat jossain määrin päällekkäin. (Valkonen 1981, 13)
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Tässä tutkimuksessa tehty case-aineiston analyysi jakaantuu kahteen osaan, kuteen laadullisen 

aineiston analyysi yleisemminkin. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu havaintojen pelkistäminen 

(eli analyysi), jossa aineisto hajotetaan käsitteellisiin osiin, jotka voidaan myöhemmässä 

vaiheessa koota ja joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä. Toisessa vaiheessa eli 

arvoituksen ratkaisussa (synteesi) otetaan pelkistämisessä luodut käsitteelliset kokonaisuudet 

tarkastelun alle. Pelkistetyn aineiston perusteella annetaan tutkittavalle ilmiölle merkitys. 

(Uusitalo 1991, 23)

Case-tutkimusmenetelmä on saanut osakseen myös kritiikkiä. Yin (1989, 21) toteaa yleisimmän 

kritiikin johtuneen tutkimuskurin puutteesta. Hänen mielestään tutkija on ollut case-analyysiä 

suorittaessaan usein liian laiska, mikä on aiheuttanut vääristymiä tutkimustuloksissa. Yin 

painottaakin huolellisuuden tärkeyttä tutkimusta suorittaessa, mutta muistuttaa vääristymiä 

olevan myöskin esimerkiksi survey-tyyppisissä kyselytutkimuksissa.

Toinen case-tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki on Yinin (1989, 21) mukaan kysymys 

yleistettävyydestä. Yksittäisen case-tapauksen yleistäminen on kuitenkin yhtä pätevää kuin 

yksittäisen koejärjestelynkin. Tarvittaessa yleistettävyyttä voidaan kummassakin tapauksessa 

parantaa toistamalla tutkimus, kunnes riittävä tarkkuus tuloksissa saavutetaan. Yin teroittaa 

myös, että sekä case-tapauksista että koejärjestelyistä yleistettäessä täytyy muistaa tuloksien 

olevan yleistettävissä ainoastaan teorian toimivuuteen, mutta ei populaatioihin.

Kolmas case-tutkimuiksia kohtaan esitetty kritiikki koskee tutmimusmenetelmän 

epäkäytännöllisyyttä. Case-tutkimus kestää kauan ja tulokseksi saavutetaan suuri määrä 

vaikeaselkoista tekstiä. Yin (1989, 21) myöntää kritiikissä olevan perää, mutta toteaa 

tutkimusraportointirn olevan vaihtoehtoisiakin lyhyempiäkin mahdollisuuksia.
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6.3 Teemahaastattelujen kyselylomake

Kaikille teemahaastetteluun osallistuneille lähetettiin hyvissä ajoin ennen haastattelua 

kysymyslomake (liite 1), joka sisälsi haastettelussa käsiteltäviä teemoja ja niihin liittyviä 

kysymyksiä. Lomake oli laadittu käyttäen hyväksi teoriaosassa esille tulleita seikkoja 

sateenvarjomerkin johtamisen prosessista. Teemahaastattelujen tarkoituksena oli venata 

teoriaosassa esitettyä sateenvarjomerkin johtamisen viitekehysmallia sateenvarjomerkin



johtamisprosessiin käytännössä. Lomaketta käytettiin ohjeellisena etenemistapana haastattelulle. 

Yksittäiset kysymykset toimivat lähinnä haastattelijan tukirunkona ohjaamassa etenemistä. 

Tarvittaessa läpi käytyä teemoja syvennettiin lisäkysymyksin.

Lomaketta käytiin teemoittain läpi kummassakin kohdeyrityksessä kummankin haastateltavan 

kanssa kuitenkin niin, että toisen haastateltavan osalta painotettiin enemmän strategisia 

kysymyksiä ja toisen osalta merkinlaajennusprosessia. Saman lomakkeen käyttäminen katsottiin 

kuitenkin tarpeelliseksi, koska haastatteluilla oli myös toisiaan todentava reliabiliteettia lisäävä 

tehtävä.

Empiriaosan tarkoituksena oli antaa syvällisiä vastauksia yrityksen käytännön toiminnan osalta 

esitettyhin tutkimuksen alatavoitteiden mukaisiin kysymyksiin. Yksittäisiin kysymyksiin 

vastaamisen ohella pyrittiin myös koko merkinjohtamisprosessin ymmärtämiseen, mikä osaltaan 

vaikutti teemahaastattelulomakkeen suunnitteluun.

Haastateltaviksi valittiin kohdeyrityksistä seuraavat henkilöt:

Canon Oy:

Tom Ljungell

• Johtaja (markkinointi ja jälleenmyynti)

• Työskennellyt vuodesta 1991 Canon Oy:n palveluksessa markkinointitehtävissä

Jari Heino

• Markkinointipäällikkö (foto-ja videotuotteet & henkilökohtaiset toimistotuotteet)

• Työskennellyt vuodesta 1995 Canon Oy:n palveluksessa markkinointitehtävissä

Sony Finland:

Jouko Paananen

• Toimitusjohtaja

• Toimitusjohtajana vuodesta 1992

• Ennen nykyistä tehtäväänsä neljän vuoden ajan Sonyn kuluttajaliiketoiminnasta vastaavana 

maahantuoja Helectron Oy:ssä
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Peter Rydberg

• Markkinointipäällikkö (Nordic & Suomi, videonauhurit ja DVD-soittimet)

• Työskennellyt yrityksessä markkinointitehtävissä vuodesta 1992 lähtien

• Ennen Sonylle tuloa neljän vuoden kokemus vastaavista tehtävistä Hedengeren Oy:n 

palveluksessa

Haastattelut Canon Oy:ssä ja Sony Finlandissa suoritettiin maalis-huhtikuun 1998 aikana. 

Kaikkien haastattelujen kesto oli noin yksi tunti. Kohdeyritykset valittiin sillä perusteella, että 

ne mahdollisimman hyvin edustaisivat monessa eri tuoteluokassa tuotteitaan markkinoivia 

japanilaisia sateenvaijoyrityksiä. Kysymyksessä on kaksi suurinta mainostajaa Suomessa 

toimivista sateenvarj oyrityksi stä (Gallup-Media, 1998).

Haastateltavat valittiin tavoitteena saada mahdollisimman hyvä läpileikkaus yritysten 

merkinjohtamisprosessista. Toinen haastatelluista edusti kummassakin tapauksessa selkeästi 

strategista näkemystä merkin johtamiseen. Toisella haastatelluista oli puolestaan viimeaikaista 

kokemusta sateenvaij omerkin laajennusprosessista.

6.4 Aineiston keruu

Aineiston keruu tapahtui tammikuun-huhtikuun aikana. Yritysmateriaalia pyrittiin keräämään ja 

havainnoimaan koko kevään ajan aluksi sopivien kohdeyritysten löytämiseksi ja lopuksi 

johtopäätösten vetämisen tueksi. Haastatteluaineiston keruu yrityksissä Sony Finland Oy ja 

Canon Oy tapahtui maalis-huhtikuun aikana. Aineiston keruu toteutettiin teemahaastattelujen 

avulla. Yhteensä teemahaastettaluita suoritettiin kahdessa kohdeyrityksessä kummassakin kaksi 

kappaletta. Yhteensä haastateltiin siis neljää henkilöä. Haastateltavien valinnassa pyrittiin 

saamaan mahdollisimman kattava kuva yrityksen strategisesta merkin johtamisesta ja erityisesti 

merkin laajentamisesta. Kummastakin case-yrityksestä haastateltiin kaksi henkilöä, joista toinen 

edusti markkinoinnin strategisesta suunnittelusta ja toinen on ollut viime aikoina mukana 

merkkiä käyttävän uutuustuotteen lanseerauksessa.

Kummassakin kohdeyrityksessä ensimmäiseksi suoritettiin merkin strategisesta johtamisesta 

vastaavan haastattelu. Näin pyrittiin hahmottamaan yrityksen merkkiä ja



merkinrakentamisprosessia koskevat ominaispiirteet. Lanseerauksessa mukana olleen 

haastattelun tarkoituksena oli sekä varmentaa aiemman haastattelun havaintoja, mutta myös 

saada tarkempi kuva siitä minkälaiset asiat vaikuttavat merkinlaajennusprosessiin.

Haastattelut nauhoitettiin kasetille ja haastattelujen tulokset purettiin välittömästi haastattelujen 

jälkeen myös paperille. Tällä pyrittiin varmistamaan haastattelujen mahdollisimman oikea 

tulkinta analyysin myöhemmässä vaiheessa.
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6.5 Tulosten luotettavuus

Tulosten luotettavuus voidaan jakaa sekä sisäiseen että ulkoiseen luotettavuuteen. 

Tutkimusaineistossa oleva tieto yksittäisen tutkittavan osalta voi olla joko oikea tai virheellinen. 

Puhuttaessa yksittäisten havaintojen kohdalla olevista virheistä, ollaan kiinnostuneita ainoastaan 

ainaisten niinsanotusta sisäisestä luotettavuudesta, erotuksena aineiston edustavuutta mittaavaan 

ulkoiseen luotettavuuteen. Sisäiseen luotettavuuteen vaikuttavat mittausvirheet voidaan jakaa 

neljään päätyyppiin. (Valkonen 1981, 53)

1. Satunnaisvirheet eli reliabiliteettia alentavat virheet

2. Validiteettia alentavat virheet

3. Muuttujien keskiarvoon vaikuttavat virheet

4. Luokituksen karkeudesta aiheutuvat virheet

Näistä kvalitatiivisen aineiston kyseessä ollessa voidaan kiinnittää huomio kahteen 

ensimmäiseen virheluokkaan. Tällöin nousee esiin kysymys reliabiliteetin ja validiteetin 

määrittelystä sekä merkityksestä.

Valkonen (1981, 67) on todennut validiteetin määrittelevän tutkimuksen kyvyn antaa tietoa 

mitatusta asiasta. Kvalitatiivisen tutkimuksen ollessa kyseessä Valkosen määritelmän 

soveltaminen voi olla vaikeasti mitattavista. Siksi kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä 

validiteetilla voidaankin tarkoittaa Uusitalon (1991, 81) mielestä myös tutkimuksesta ilmi 

käyvää tutkijan päättelyprosessia, jota lukija voi seurata läpi koko tutkimuksen.



Tässä tutkimuksessa on loogisuuden vaatimukseen pyritty vastaamaan esityksen 

mahdollisimman johdonmukaisesti etenevällä rakenteella. Teoreettinen viitekehys rakennettiin 

aikaisemman kirjallisuuden varaan. Empiirinen tutkimus puolestaan rakennettiin viitekehyksen 

varaan niin, että haastatteluissa kysyttiin viitekehyksen toimivuuden kannalta olennaisia asioita. 

Tutkielman rakenteen loogisuus on testattu antamalla ulkopuolisten tutustua tutkimusraporttiin 

ja esittää kommentteja työn kulun aikana ja sen jälkeen.

Reliabiliteetillä tarkoitetaan, että tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia. Toisin sanoen 

tutkimuksen täytyy olla toistettavissa niin, että tulokset ovat samoja. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa reliabiliteetin voidaan katsoa merkitsevän käytössä olevia yksiselitteisiä 

luokittelu-ja tulkintasääntöjä. (Uusitalo 1991, 84)

Tässä tutkielmassa yksiselitteisyyteen on pyritty tekemään tutkimusprosessista mahdollisimman 

läpinäkyvä. Kun sekä lähteet että niistä tehdyt johtopäätökset ja näiden perustelut ovat tekstissä 

mahdollisimman hyvin näkyvissä, voidaan puhua Uusitalon tarkoittamasta analyysin 

toistettavuudesta. Lisäksi lähdeaineisto on todennettavissa paitsi kirjallisena, mutta 

haastatteluiden osalta myös äänitetallenteina.

Reliabiliteettia lisää myös se, että tutkija suoritti itse kaikki aineistona olevat haastattelut. 

Tällöin samat luokittelusäännöt ovat olleet käytössä sekä aineiston keruun että analyysin aikana. 

Samasta tutkijasta johtuvaa systemaattista virhettä on pyritty vähentämään käyttämällä 

mahdollisimman laajaa aineistoa case-analyysin pohjana.

Reliabiliteetin kannalta tutkimuksen heikkoutena on näytteen pienuus. Yhteensä kahden 

yrityksen ja neljän haastateltavan käyttäminen empiirisen tutkimuksen kohteena sinänsä ei 

oikeuta kovinkaan laajaan yleistettävyyteen. Kuitenkin kaikkien haastateltavien pitkä kokemus 

merkkien markkinoinnista sekä saatujen tulosten yhdensuuntaisuus antavat aihetta olettaa 

ilmiön kuvauksen luotettavaksi.

Ulkoisen luotettavuuden vaatimuksen mukaisesti on arvioitava myös aineiston edustavuus 

ilmiön kannalta. Uusitalo (1991, 81) toteaa kvantitatiivisen aineiston tilastollista edustavuutta 

vastaavan kvalitatiivisen tutkimuksen puolella aineiston teoreettisen merkittävyyden. Täten 

aineiston tulee edustaa tutkimuskohteen olennaisia piirteitä.
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Tutkielmassa käytettyjen kohdeyritysten valinta on suoritettu pyrkien saavuttamaan 

mahdollisimman kattava kuva suomessa toimivien japanilaisten sateenvaijomerkkien 

toiminnasta. Esimerkeiksi on valittu saman organisaation puitteissa mahdollisimman eri 

monessa tuoteryhmässä tuotteita Suomessa markkinoivia yrityksiä. Näin on pyritty 

saavuttamaan tarkastelun alle mahdollisimman lähellä japanilaisten emoyritysten 

todellisuutta oleva tilanne. Koska osa kansainvälisistä japanilaisista sateenvarjomerkeistä ei 

harjoita suomessa sateenvaijostrategian mukaista markkinointia, voisi näiden yritysten 

mukaan ottaminen vääristää tuloksia.
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

7.1 CASE I: Canon Oy

Tutkimukseen haluttiin Canon Oy:tä käsittelevän casen avulla tuoda Suomessa toimiva 

tyyppiesimerkki sateenvarjostrategiaa käyttävästä japanilaisyrityksestä. Canon Oy sopii tämän 

tutkimuksen kohderyhmäksi erittäin hyvin juuri siksi, että se toimii merkin ainoana edustajana 

maassamme. Yrityksen markkinoiman laajan tuotevalikoiman katsottiin antavan hyvät 

edellytykset merkin siirtojen ja sateenvarjostrategian strategisten ulottuvuuksien tutkimiselle.

Casen pohjana käytetyt haastattelut suoritettiin maalis-huhtikuun 1998 aikana. Haastateltaviksi 

valittiin johtaja Tom Ljungell (Markkinointi ja jälleenmyynti) sekä markkinointipäällikkö Jari 

Heino (Foto- ja videotuotteet & henkilökohtaiset toimistotuotteet). Haastateltavien valinnalla 

haluttiin saada mahdollisimman kattava kuva sateenvaijomerkin johtamiseen vaikuttavista 

tekijöistä. Edellinen haastatelluista edusti näkemystä merkin strategisesta johtamisesta. 

Jälkimmäisellä puolestaan oli puolestaan strategisen näkemyksen lisäksi erinomainen tuntuma 

yksittäisten merkin siirtojen projekteihin.

Nauhoitettujen haastattelujen lisäksi casen kirjoittamisen tukena käytettiin Canonin 

julkaisemaan yritysmateriaalia, WWW-materiaalia sekä viimeaikaisia sanoma- ja 

aikakauslehtiartikkeleita. Yritysaineiston avulla pyrittiin sekä ennen että jälkeen haastattelujen 

saamaan syvyyttä analyysiin.

7.1.1 Kohdeyritys Canon Oy:n kuvaus

Canon Oy on vuonna 1980 perustettu japanilaisen 60-vuotta vanhan informaatioteknologian 

alalla toimivan Canon INC:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Emoyrityksen 75 

tuhannesta työntekijästä Suomen tytäryhtiön palveluksessa on 540. Suomen toiminnot 

muodostavat siis henkilöstöllä mitattuna Canonin maailmanlaajuisesta toiminnasta noin 7 

promillea. Canon INC:n liikevaihto oli vuonna 1996 noin 110 miljardia Suomen markkaa. 

(Canon Fact Book 1997/1998) Samana vuonna Canon Oy:n liikevaihto ylitti ensimmäisen 

kerran miljardin Suomen markan rajan ollen siis hieman alle sadasosa koko yrityksen



liikevaihdosta, (http://www.canon.fi) Canon -tuotemerkin arvo oli vuonna 1996 21 Mrd Suomen 

markkaa (Ljungell, haastattelu). Suomessa Canon Oy oli markkamääräisesti mitattuna 50 suurin 

mediamainostaja noin 10Mmk:n panostuksella vuonna 1997 (Gallup-Mainostieto, 1998).

Canon Oy:n tehtävänä on toimia kaikkien Canonin tuotteiden myynti- ja markkinointiyhtiönä 

Suomen alueella. Myynnissä oleva tuotevalikoima kattaa laajan alueen aina taskulaskimista 

värikopiokone- ja tulostinjärjestelmiin. Tytäryhtiöllä ei ole omaa valmistustoimintaa. Yrityksen 

toimitusjohtajana toimii Seppo Mervola. Canon INC:n organisaatiossa Suomen Canon Oy 

sijoittuu Euroopan markkinointitoimintoihin, joita kontrolloidaan Hollannissa toimivasta Canon 

Europa N.V.:stä käsin.

Canon Oy:n organisaatio

Canon Oy:n organisaatio toimii emoyrityksen kanssa linjassa matriisiorganisaationa, jossa 

markkinointi on keskitetty. Haastetteluiden perusteella organisaatiota voi kuvailla raskaaksi, 

mutta virtaviivaistumassa olevaksi. Tuotelähtöisen mallin tueksi on otettu käyttöön eri 

toimintojen välisiä virtuaalitiimejä tiedonvaihdon parantamiseksi ja turhan byrokratian 

välttämiseksi. Lisäksi ihmisiä pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään organisaatiossa. 

Erityisesti toiminta IVY-alueella on antanut tähän mahdollisuuksia. (Heino & Ljungell, 

haastattelut)

Tehokkuutta organisaation toimintaan on pyritty saamaan aikaan myös toimintoja 

yhdistelemällä. Tom Ljungell toimii samanaikaisesti sekä myyntitoimintojen että markkinoinnin 

johdossa. Jäijestely on myöskin laajemmin käytössä organisaatiossa.

”Sehän on aina niin tällaisessa isossa firmassa, että jos myynti-ja markkinointipuoli on erillään 

toisistaan, niin tiedonkulku on kankeeta ja on vaikea ymmärtää toisen osaston senhetkistä 

tilannetta. Tämä yhdistäminen on toimiva malli.” (Heino, haastattelu)

Canonilla järjestetään kuukausitasolla suunnittelupalavereja, jossa markkinointi- ja 

myyntitoimintoja koordinoidaan aina kuukaudeksi eteenpäin. Pidemmällä tähtäimellä 

markkinointipäälliköt sovittavat kampanjat niin etteivät ne osu päällekkäin. Lisäksi esimerkki 

koordinoinnin lisäksi harjoitettavasta yhteistyöstä ovat yhteiskampanjat eri tuoteosastojen 

välillä. (Heino, haastattelu)
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Suomen ja Japanin organisaatioiden vertailua

Canon Oy:n ja emo-organisaation välillä on myös eroja. Ljungellin mukaan Suomessa toiminnan 

painopiste on Japania enemmän merkin rakentamisessa. Japanilaiset ovat hänen mukaansa 

enemmän teknologialähtöisiä. Brandi ikäänkuin rakentuu puhtaasti osaamisen ja tuotteen kautta. 

Ljungellin mielestä tämä voi johtua siitä että Suomessa tuotte on annettu ja ainoastaaan 

palvelujen tuottaminen on mahdollista.

Merkin rakentamisen painottamisen eron lisäksi Ljungell näkee eron päätöksentekoprosessin 

aikajänteessä. Vaikka pitkäjänteisyys on yhteistä sekä Suomen että Japanin Canonilla, 

päätösprosessi on Suomessa Japania lyhyempi.

”Pidän japanilaisista siksi, että kun he miettivät asioita he tekevät sen perusteellisesti. Kun asia 

on kerran kunnolla mietitty siihen ei tarvitse enää palata. Suomesa ei mietitä niin pitkään ja 

välillä mennään hutiin”(Ljungell, haastattelu)

Muutoin Suomen ja Japanin Canonin organisaatiot ovat pitkälle samanlaisia. Canonin 

organisaatio vaihtelee maittain. Euroopassa on pääosin japanilaisia johtajia, jolloin toiminta on 

myös japanilaisen näköistä.

”Japanilaisen läsnäolo johtotehtävissä yrityksessä leimaa kovasti sitä organisaatiotani)ungell, 

haastattelu)

Canonin merkin ja organisaation identitetti ovat lähellä toisiaan. Tämä näkyy myös siinä, että 

merkillä on merkitystä henkilöstön keskuudessa.

”Työntekijät aika pitkälle ylpeitä siitä että he ovat canonilaisia” (Tom Ljungell, haastattelu)

Merkinrakentamisen ja henkilöstön välistä yhteyttä kuvaa Ljungellin 

merkinrakentamisprosessille asettama tavoite. Hänen mielestään tavoitteena on merkin ja 

yrityksen arvomaailmoiden täydellinen yhteensulautuminen.



”Brandinrakentamisessa on onnistuttu, kun työntekijät ovat valmiita tatuoimaan merkin 

otsaansa. Brandin ja yrityksen arvomaailman sulautuminen näkyy siinä, että henkilökunta kokee 

brandin edustavan sitä mitä itse haluaa elämällään tehdä.”(Ljungell, haastattelu)
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7.1.2 Sateenvarjomerkin johtamisen prosessiin vaikuttavat tekijät Canon Oy:ssä

Tässä kappaleessa käsitellään sateenvarjomerkin johtamiseen Canonissa vaikuttavia tekijöitä. 

Aluksi luodaan katsaus tytäryhtiön ja emoyrityksen väliseen suhteeseen. Seuraavaksi tutkitaan 

yritysfilosofian merkitystä tytäryhtiön ohjauksessa sekä merkin ja yrityksen imagoiden ja 

identiteettien välistä suhdetta.

Tytäryhtiön ja emoyrityksen välinen suhde

Canon Oy:n toiminta tytäryhtiönä on pitkälle itsenäistä. Tuotteet on annettu, mutta kulloiseenkin 

tilanteeseen valitaan Suomessa sopivat toimintamallit. Esimerkiksi mainoskampanjoiden osalta 

tämä näkyy siinä, että Suomessa saadaan varsin pitkälle päättää mitä kulloinkin mainostetaan ja 

mitkä ovat markkinoinnin painopistealueet.

”Verrattuna amerikkalaisiin kilpailijoihimme (Suomen markkinoilla) Canon Oy on 100% 

tytäryhtiö, joka toimii kuin tytäryhtiö. Voimme itse päättää mitä tehdään ja millä tavalla 

tehdään. Emme ole millään tavalla keskusjohtoisia, meidän pääkonttorimme on Hollannissa 

Amsterdamissa” (Ljungell, haastattelu)

Lähes kaikki Canon Oy:n mainoskampanjat ollaan toteutettu Suomessa, vaikka mahdollisuus 

myös yleiseurooppalaisen materiaalin hyödyntämiseen olisi. Tom Ljungellin mukaan tällä 

pyrittään siihen, että käytettävä materiaali olisi mahdollisimman laadukasta ja 

tarkoituksenmukaista. Tämä silläkin uhalla, että resursseja joudutaan mainonnan levittämisen 

sijasta kohdistamaan enemmän niiden tuotantoon. Tämä toimintatapa toimii esimerkkinä 

paikallisuuden periaatteen toteuttamisesta yrityksessä.

”Japanilaiset yritykset poikkeaa esimerkiksi amerikkalaisista yrityksistä aika tavalla. 

Japanilaisyritykset antavat enemmän sijaa paikalliselle kulttuurille ja markkinatilanteelle 

toteuttaa asetettuja tavoitteita. Jos tietyt tavoitteet tulee täytettyä kannattavuuden ja voluumin



kasvun osalta, niin ihan viimeinen tuotekonsepti markkinoida, siihen auetaan varsin väljätkin 

pelivarat”(Heino, haastettelu)

Yrityksen arvot ja filosofia

Vaikka tytäryhtiöllä onkin vapaat kädet operationaalisissa toiminnoissa, emoyritys on kuitenkin 

selkeästi ilmaissut kulloisetkin strategiset tavoitteet ja arvojen muodossa niiden saavuttamiseksi 

käytettävissä olevat keinot. Canon on esimerkiksi sanoutunut irti tuotekehitysperiaatteissaan 

mm. puolustusvälinevalmistuksesta, toisten yritysten teknologioiden kopioimisesta ja kestävän 

kehityksen vastaisesta toiminnasta. (Canon Story, 1997)

”Meillä aika hyvin Canonilla (Suomessa) aina emoyhtiöstä Japanista lähtevä visio on saatu 

levitettyä koko organisaatioon että se valuu euroopan pääkonttorin kautta meille ja meidän 

ylimmälle johdolle, joka viestittää tuoteryhmiä johdon tavoitteista. Tuotemarkkinointiryhmä 

pyrkii kampanj asuunnittelussa ottamaan nämä asiat huomioon, että toiminta vie firmaa samaan 

suuntaan.” (Heino, haastattelu)

Canonin yritysidentiteetti käsittää monitasoisen järjestelmän, joka koostuu kattofilosofiana 

toimivasta Kyosei-yritysfilosofiasta. Kyosei, joka suoraan käännettynä tarkoittaa yhdessä 

elämistä viittaa toimimiseen yhdessä yhteisen hyvinvoinnin puolesta, harmoniassa yhteiskunnan 

kanssa. Filosofian kanssa yhdenmukainen määritelmä Canonin perustehtäväksi on:”Tarjota 

laadukkaita ratkaisuja ihmisten väliseen viestintään - kestävän kehityksen periaatetta 

kunnioittaen.” (Rekrytointiesite, 1996)

CANONIN PERUSARVOT:

1. Meillä on yhteiset tavoitteet

2. Kasvamme ja kehitymme Canonin mukana

3. Ratkaisemme asiakkaiden ongelmat laadukkaalla kokonaispalvelulla

4. Meidän on ansaittava asiakkaan luottamus

5. Haluamme olla ykkösiä siinä mitä teemme

6. Haluamme tuottaa tulosta nyt ja huomenna
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Lähde: Rekrytointiesite (1996)



Kyosei ja siihen liittyvät arvot, periaatteet ja visiot ovat Tom Ljungellin mukaan valuneet 

organisaatioon vuosien saatossa. Hänen mukaansa ideologian tuloksia ovat sitoutuminen 

organisaatioon mikä näkyy henkilökunnan pienenä vaihtuvuutena. Lisäksi Ljungellin mukaan 

esimerkiksi markkinoinnin projekteihin on helpompi saada ihmisiä mukaan, kun yhteiset 

tavoitteet ja toimintatavat ovat selvillä. Ideologian merkitys on tärkeä myös 

markkinoinnillisesti.

”Yleensä kun puhutaan brandi toi m innasta keskitytään aivan liikaa mediapuoleen ja 

mainontapuoleen. Pitäisi miettiä brandin rakentamiseen vaikuttavia asioita huomattavasti 

laajemmin. Meillähän on tämä Kyosei.” (Ljungell, haastattelu)

Ljungellin mukaan merkin viestimiseen vaikuttavat myös ne kaikki vajaat 100.000 

asiakaskäyntiä, joita Suomessa tehdään Canonin myynti- ja huoltohenkilökunta suorittavat. 

Kyseessä on hänen mielestään erittän laaja kontaktipinta merkin rakentamisen kannalta ja juuri 

siksi onkin tärkeää että koko Canon Oy:n henkilöstö Suomessa ymmärtää yritystä ja merkkiä 

ohjaavat arvot ja sen suunnan johon ollaan menossa.

”Pyrimme siihen, että toiminta viestii samoja arvoja, joita yrityksessä arvostetaan. Merkin 

identitetti ja yrityksen identiteetti ovat siis pitkälle linjassa keskenään. Tänä päivänä merkin 

toiminta ja yrityksen toiminta imago- ja identiteettitasolla on hyvin yhdensuuntaista, koska 

merkkiä on rakennettu pitkäjänteisesti kovalla intensiteetillä.” (Ljungell, haastattelu)

”Kyosein ja markkinoinnin välinen yhteys lähtee aika paljon ihmisistä. Jos organisaatio 

Kyosein puitteissa toimii niin lopputuotos tuotteina ja viestintänä on sen mukainen. 

Yritysfilosofioiden ja missioiden täytyy olle purettu paikallisesti paikalliseen kieleen ja 

käytännönläheisesti muokattuja, mutta niillä täytyy olla joku sellainen asia joka vie alkuperäisen 

mission suuntaan. Tekemisellä se ohjataan.” (Heino, haastattelu)

”540-henkilöön mahtuu aina kaikenlaisia, mutta pääosin porukka kuitenkin mieltää asiat 

(Kyosei) oikein. Tilanne, jossa kaikki tekisivät samaan suuntaan työtä olisi ideaalinen.” 

(Ljungell, haastattelu)

Tällä hetkellä Canonin pitkän tähtäimen visio on kehittyä maailman johtavaksi 

multimediatoimittajaksi. Tavoitetta kohden edetään käyttämällä välitavoitteita. Esimerkiksi
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vuoden 1997 osalta tällaisia olivat mm. uusien multimedialiiketoimintojen kehittäminen, 

avainteknologioiden kehittäminen sekä laadun parantaminen. (Canon Story 1997)

Merkillepantavaa on yritysfilosofian yhteys asetettuihin tavoitteisiin. Kyosei näyttää ikään kuin 

toimivan ylilyöntien estäjänä strategian toteuttamisessa. Esimerkiksi tavoite 

markkinajohtajuuden saavuttamisesta voi saada lisäväriä filosofian taholta.

”Canonin tavoitteena on markkinajohtajuus, mutta toki pääfilosofiana on filosofiamme 

mukaisesta kestävän kehityksen periaate jonka mukaan kaikkien tuoteryhmien pitäisi olla 

kannattavia. Pelkästään markkinaosuuksia ei olla lähdetty ostamaan.” (Heino, haastattelu)

Mission historia, nykyisyys ja tulevaisuus

Canonin missio on kehittynyt 60-luvulta lähtien. Aluksi missio oli valmistaa kameroita. 60- 

vuotta sitten alkoi kameratuotanto, jolloin tavoite oli mahdollistaa ihmisille hyvien 

korkealaatuisten kuvien ottaminen. Tänä päivänä voidaan katsoa palatun aika paljon 

alkulähteille siinä millä pystytään erottautumaan kilpailijoista, eli kuvan laatuun. Canonin 

vahvuus on kuvan hallitseminen, ottaminen ja siirtäminen hyvin hallinnassa. Tämän taidon 

linkkaaminen informaatio- ja toimistojärjestelmiin on merkittävä kilpailuetu. Vuosikymmenten 

jälkeen kopio- ja valokuvatoimintojen välinen yhteistyö on taas erittäin tärkeää firman sisällä. 

(Heino, haastattelu)

”Moni tuntee Canonin alunperin kameroiden kautta. Canonin kameroiden laatu ikäänkuin 

siirtyy brandin mukana muihin tuotteisiin. Se on sellaista synergiaa, jota halutaan 

hyödyntämään. Canon sai kameranvalmistajana heti hyvän laatumielikuvan Suomeen. Mikäli 

silloin Canon olisi tullut huonolaatuisena Suomeen, voisi nykyinen tilanne olla toinen. 

Olisimme aivan toisessa asemassa tällä hetkellä, kun nyt voimme käyttää hyväksi laatua ja 

laajentaa sitä kaikkiin muihin tuoteryhmiin” (Ljungell, haastattelu)

Tänä päivänä pelkkää kuvan laadun käsitettä ollaan haluttu laajentaa laajemminkin ihmisten 

väliseen viestintään. Tässä ollaankin yrityksessä olevan näkemyksen mukaan onnistuttu ainakin 

Suomessa hyvin. Meneillään olevassa merkkitutkimuksessa halutaan varmistus siitä minkälaisia 

muutoksia viestintästrategiaan mahdollisesti tulisi tehdä. (Heino, haastattelu)

86



Tulevaisuudessa Canonin brandi voi kehittyä aloille, joita tällä hetkellä ei voida edes kuvitella. 

Kuitenkin koko ajan voidaan nähdä merkin muuttumaton ydin. Jari Heinon ja Tom Ljungellin 

mukaan kymmenenkin vuoden päästä lanseerattava uusi tuote liittyy edelleen kommunikointiin 

ja ihmisten väliseen viestintään. Heinon mielestä voidaan palata jopa yhä enemmän merkin 

alkujuurille, jolloin kuvan merkitys kasvaa. Myös merkkiin liitettävät ominaisuudet pysyvät 

pääosin nykyisinä. Kymmenenkin vuoden jälkeen merkkiin liitetään käsitteet: Hyvä design, 

haluaa erottautua, erittäin laadukas, innovatiivinen, helppokäyttöinen, pieni kevyt, kompakti, 

liikuteltava. (Heino & Ljungell, haastattelut)

Ympäristön analysointi ja resurssien tunnistaminen kilpailukeinoina

Strategiseen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä olennaisia Canon Oy:ssä ovat muutokset 

ympäristössä. Kaksi tiukasti seurattavaa tekijää ovat nykyisten liiketoiminta-alueiden potentiaali 

ja kasvunäkymät. Yritys haluaa olla mukana alueilla, joilla on odotettavissa kasvua. Kilpailussa 

menestymisen kannalta kysymys onkin Canonin kannalta siitä, onko sillä resursseja 

menestykkääseen kilpailuun kasvavilla alueille. Tähän vastataan sillä että joka vuosi on uusia 

innovaatioita saatavilla kaikissa tuoteryhmissä, joten tavallaan kyllä sekin ohjaa toimintaa missä 

tuoteryhmissä meillä tulee kilpailijoihin verrattuna selkeästi ainutlaatuisia tuotteita. 

Ainutlaatuisista innovaatioista pitää huolta tuotekehitysosasto. Tämän vuosikymmenen aikana 

Canon on ollut USA:n kärkipäässä patenttihakemusten tekijänä. (Heino, haastattelu)

Pelkkä uutuus, kasvu ja riittävät resurssit eivät riitä edellytykseksi Canonin mukanaoloon. 

Jokaisessa tuoteryhmässä markkinoiden täytyy olla kannattaakseen tarpeeksi suuret, että 

toiminta kannattaa. Näin on etenkin Suomen kaltaisella pienellä markkina-alueella. (Heino, 

haastattelu)

Ympäristössä tapahtuvista muutoksissa seurataan Canonilla kasvupotentiaalin ja kilpailijoiden 

lisäksi yleistä arvomaailman kehitystä ja tietenkin yleistä taloudellista tilannetta. Lisäksi 

seurataan arvomaailman kautta tapahtuvaa yleistä toiminnan muutosta. Esimerkiksi 

etätyöskentelyn lisääntyminen vaikuttaa suoranaisesti siihen miten toimitaan, mitä myydään ja 

miten myydään. Ympäristöanalyysissä ei keskitytä pelkästään Suomeen, vaan se tapahtuu 

globaalisti. Esimerkiksi amerikkalaisten trendien toimintaa mietitään Suomessa ja yritetään sitä 

kautta ymmärtämään mitä asiat ovat vallalla tällä hetkellä. Koska Suomi on poikkeava maa 

monessa suhteessa esimerkiksi kännyköiden yleisyyden vuoksi, niin trendien ymmärtämisen
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kannalta on tärkeää tiedostaa miten uudet asiat toimivat tässä ympäristössä. (Ljungell, 

haastattelu)

Merkin ja yrityksen imago sekä identiteetti

Canonin menestys kansainvälisillä markkinoilla perustuu laatuun ja edelläkävijyyteen. 

Laatuaspekti on Ljungellin mukaan tärkeä, sillä jos se hyväksytään, niin sitä ei kysenalaisteta. 

Lisäksi se antaa tukea, kun tuotetta myytäessä ei tarvitse erikseen markkinoida merkkiä. Tähän 

liittyy myös se näkökohta, että merkkiä voidaan rakentaa tuotteiden kautta, minkä vuoksi 

puhdasta yrityskuvamainontaa tarvitaan suhteellisen vähän. Sen sijaan tuotteella voi olla 

pienempi osa mainoksessa, jolloin rakennetaan voimakkaammin Canonia tai sitten voidaan 

tuotetta tuoda voimakkaammin esille.

Laatu kaikissa muodoissaan käsittäen tuotteiden laadun lisäksi myös kaikkien muiden 

toimintojen laadun aina asiakastilaisuuksista painotuotteisiin on siis Canonille tärkeä elinehto 

(Ljungell, haastattelu)

Edelläkävijyys puolestaan tarkoittaa vaatimusta jatkuvasta kehittymisestä. Tämä tarkoittaa 

kehityksen etulinjassa olemista kaikilla niillä aloilla, joihin Canon lähtee mukaan. Edelläkävijän 

roolin avulla Canonilla on myös mahdollisuus ikäänkuin toimia tienviittana tulevaisuuteen.

”Canonilla brandina ja merkkinä on tehtävänä muokata se markkina. Mehän ei vain voida 

odottaa mitä markkinoilla tapahtuu. Mun mielestä markkinoimalla Canonin kehittämiä 

innovaatioita muokataan kuluttajan tarvetta, sillä kuluttaja ei aina tiedä mitä se esimerkiksi 

tarvitsee kolmen vuoden päästä”(Heino, haastattelu)

Laadun ja edelläkävijyyden lisäksi Canonin brandi in Suomessa halutaan Ljungellin mukaan 

ladata myös ihmisläheisyyden ja vaivattomuuden arvot. Tähän liittyy myös Suomessa käytössä 

oleva mainoslause:”Mahdollisuuksia viestiä paremmin.” (Heino, haastattelu) Samalla pyritään 

korostamaan huolto- ja palvelutoiminnan suurta merkitystä yrityksen toiminnassa. Hänen 

mielestään voikin sanoa, että huolto on myynnin ja markkinoinnin ohella keskeinen Canon Oy:n 

toiminnan peruspilari (Ljungell, haastattelu).
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Keskeinen osa Canonin tavoitteiden saavuttamisen arviointia on imagotekijöiden jatkuva 

mittaaminen. Identitettiä pyritään kehittämään kilpailutilanteen mukaan. Toimintaa myös 

verrataan kilpailijoiden toimintaan.

”Viestinnällisessä toiminnassa kun tiedetään missä mennään ja minne halutaan, niin keinot on 

helppo keksiä” (Ljungell, haastattelu)

Sateenvarjostrategian hyödyt ja haitat

Tom Ljungellin mukaan tärkeää kilpailijoihiin verrattuna on Canonin profilointi niin, että 

merkkiin tuodaan latausta, että ihmiset haluaa ostaa Canonia. Sateenvarjostrategian käyttö 

tämän tavoitteen toteuttamisessa voi olla sekä hyödyksi että haitaksi. Sillä on myös omat 

haasteensa ja riskinsä.

Sateenvaijostrategian hyödyt: (Ljungell, haastattelu)

• Synergiaedut, vähemmän vahvat tuoreryhmät hyötyvät brandista

• Myyjän kannalta helpompi myydä kokonaista tuotepalettia

• Merkin tuoma laatutakuu (myös uusille tuoteryhmille)

• Viestinnällinen volyymi

Sateenvarjostrategian haasteet:

• Täytyy pystyä luomaan tiettyjä liiketoiminnallisia kärkialueita ja liittää niihin tietynlaisia 

viestejä

• Paletin hallinta on haasteellista

Sateenvarjostrategian riski:

• Jos myy tuotteita, joiden tuottamisessa on huono, niin merkin arvo voi vahingoittua

• Laatuongelmat kuluttajatuotteissa business to business -tuotteita vaarallisempia, koska 

kontaktipinta on laajempi

Sateenvarjostrategian haitat:

• Koordinointi vaikeaa. Parhaan tehon irti saaminen resursseista hankalaa.

• Suuri määrä en tuoteryhmiä voi sirpaloida viestiä liikaa, mikäli viestintä ei säily yhtenäisenä

• Paljon rahaa kiinni varasoissa ja hallinnossa jolloin kokonaisuuden hallinta vaikeampaa
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Samanlaisia hyötyjä ja haittoja kävi ilmi myös Jari Heinon haastattelussa. Hänen mielestään 

ehdoton vahvuus sateenvaijostrategian käytössä on kattava tuotesalkku, jota voidaan taijota eri 

kohderyhmille. Tämä helpottaa erityisesti asiakas- ja ratkaisulähtöisyyttä asiakassuhteissa. 

Suurimmaksi heikkoudeksi hän näkee puolestaan koordinoinnin hankaluuden. Hänen mielestään 

sateenvarjostrategian suurin uhka epäonnistuneiden tuotteiden sijasta on strategisen 

kokonaisnäkemyksen katoaminen.

”Voi olla, että jos on paljon tuoteryhmiä ja jos jokainen markkinointiryhmä näkee vain oman 

tuotteensa tärkeänä ja ei osata viestittää läpi organisaation sitä mitkä ovat ne painopistealueet ja 

strategisesti tärkeimmät tuoteryhmät ja mitkä tuoteryhmät tuovat rahat taloon, niin homma voi 

pirstaloitua ja pahimmassa tapauksessa viestintäkin voi olla eri näköistä, jolloin asiakkaan on 

vaikea hahmottaa sitä mikä se Canon-kasvo oikein on” (Heino,haastattelu)

Ratkaisuksi hän uhkakuvan hälventämiseksi näkee ylimmän johdon selkeän viestityksen siitä, 

että tuoterajojen yli täytyy toimia synergiassa ja samalla nähdä se voima joka suuressa määrässä 

eri tuotteita piilee. Lisäksi Heino näkee viestinnän pirstaloitumisen estämiseksi olennaisena 

ulkoisten seikkojen kuten mainonnan yhdenmukaistamisen.

Canonin sateenvaijostrategian yhdenmukaisuus joutunee Ljungellin mielestä koetukselle 

tulevaisuudessa juuri vision mukaisesti multimediamarkkinoille siirtymisen seurauksena.

”Tämä on haaste, koska joudutaan laajentamaan brandia tähän suuntaan. Kysymys on pitkälle 

siitä, että joudutaan lähtemään ratkaisuihin, jossa on yksi yhtenäinen Canon, jolla on lisäksi eri 

argumentteja kuluttajille ja b to b-asiakkaille. Argumentit eivät kuitenkaan saa missään nimessä 

olla tietenkään ristiriitaisia” (Ljungell, haastattelu)

Myös Heino näkee asian samalla tavalla. Hänenkin mielestään voi olla mahdollista pitää samaan 

aikaan yllä useampaakin erilaista mielikuvaa kohderyhmästä riippuen. Hänen mukaansa 

brandista markkinoilla oleva mielikuva on viime vuosina jopa jo osittain jakaantunut kahtia. 

Kuluttajamarkkinoilla näkyvät Canonin kamerat, tulostimet sekä henkilökohtaiset 

toimistotuotteet. Yritysasiakkaat puolestaan näkevät Canonin toimistoautomaation ja 

yritystoimistojäijerstelmien toimittajana ja isompana ratkaisutoimittajana.



”Kun on näin kattava salkku, niin tarvitseeko kulutta]atuotteita ostavalla olla ihan samanlainen 

käsitys merkistä kuin yritysasiakkaalla? Sekin on kysymys, koska meillä on ihan erilaiset 

markkinat” (Heino, haastattelu)

Synergiedut merkkinoinnissa

”Tuoteryhmiä Canonin sateenvarjon alla voisi olla paljon enemmänkin. Laajentuminen sellaisiin 

tuotteisiin, jotka eivät toisi minkäänlaista synergiaa, ei tunnu Suomessa järkevältä, sillä 

markkinat ovat niin pienet.” (Ljungell, haastattelu)

Canonilla synergia tuoteryhmien välille saadaan aikaan koordinoimalla koko tuotepaletti niin, 

että eri toiminnot tukevat toisiaan. Koska viimekädessä tuotteet, osastot ja palvelut yrityksen 

sisällä riitelevät keskenään tavoitteena on minimoida suurimmat päällekkäisyydet. Päämääränä 

on välttää tilanne, jossa kaikilla tuoteryhmillä olisi samaan aikaan mainontaa ja tarjouksia 

kaikkialla. Vaikka Canon Oy:llä synergiaa pyritään saamaan aikaan markkinoinnin 

suunnittelussa ja toteutuksennsa sekä yhteismainonnan kautta, niin eri tuoteryhmien välillä on 

sisäistä kilpailua tuotteiden myynnissä jälleenmyyjille. Operatiivisella puolella on päätetty antaa 

vapaat kädet toimintaan. (Ljungell, haastattelu)

Hyvä esimerkki ympäristön analyysistä ja omien resurssien ja synergiaetujen tiedostamisesta on 

yhteistyö Hewlett-Packardin kanssa. Asiakaspalautteen kautta tullut tarve tietokoneympäristön 

liittämisestä Canonin kokonaisuuteen oli sysäyksenä yhteistyölle. Tuloksena projekti, jossa 

pyritään ottamaan haltuun koko toimiston projektinhallinta. Tulostinvalmistajana Canonin pahin 

kilpailija Suomessa tulee toimimaan tietokoneiden toimittajana Canonin myymiin 

toimistojärjestelmiin. Kun omia voimavaroja tietokonevalmistajana ei ollut, mutta 

laajennuksesta nähtiin olevan synergiaetuja, niin päätettiin etsiä yhteistyökumppani joka 

parhaiten sopisi kuvioon. (Ljungell, haastattelu)

Järjestely HP:n kanssa oli tarpeen, koska itse PC puuttuu vielä Canonin valikoimista. Se ei 

kuitenkaan Ljungellin mielestä ole mielekäs, koska ala on kovasti kilpailtu. Esimerkiksi 

Suomessa Canon Oy on markkinajohtaja kaikilla muilla tuoteryhmillään paitsi printtereillä. 

(Ljungell, haastattelu) Liian kilpailuille markkinoille lähtemisen voisi katsoa vaarantavan 

nykyisen vahvan mielikuvan.
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Markkinoinnin ja tuotekehityksen välinen yhteys

Canonin markkinointistrategia ja tuotteiden kehitys ovat vahvassa yhteistyössä. Yhteys on 

kaksisuuntainen. Toisaalta, viestit asiakkailta kantautuvat tuotekehitykseen. Toisaalta, 

markkinoinnista vastaavat saavat ennakkotietoja tulevista teknologioista ja strategisista 

tulevaisuuden suuntaa näyttävistä tuoteryhmistä hyvinkin pitkää aikaa ennen tuotteiden 

markkinoilletuloa.
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”Eri maissa meillä on markkinoinnissa teknisiä erityisasiantuntijoita enenevässä määrin. Palaute 

loppuasiakkailta vyörytetään Euroopan pääkonttorin kautta aina Japaniin. Toisaalta saadaan 

hyvät osviitat ja suuntaviiivat siitä mihin tuoteryhmään tullaan panostamaan tai mikä ei tule 

olemaan meidän pääpainopistealue. Ihan hyvin pystyy miettimään esimerkiksi kolmisen vuotta 

eteenpäin.. Siinä ei tule yllätyksiä, että kesän jälkeen tulee täysin uusi innovaatio ja todetaan että 

kolme vuotta ollaan viestitty väärää juttua.” (Heino, haastattelu)

Vaikka mainonnassa pyritään mahdollisimman suureen yhtäläisyyteen on se edelleen 

tarkoitushakuisesti kaksijakoista. Tämä johtuu erilaisten mainosten erilaisista päämääristä. 

Lyhyen tähtäimen toiminta tapahtuu jälleenmyyjämainonnan puodeissa. Tällöin mainostetaan 

tuotteita, joita halutaan myydä välittömästi. Toinen mainonnan tyyppi on Canonin itsensä 

allekirjoittama mediamainonta jolla tähdätään merkin rakentamiseen. Tällöin mainostetaan 

useimmiten uusia alkavia tuoteryhmiä. Käytännössä sateenvaijomerkin rakentamisen ja toivotun 

mielikuvan rakentamisen tavoitteiden vuoksi mainostetaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole 

tärkeitä myyntikatteiden kannalta, mutta tästä kolmen vuoden päästä ne muodostuvat 

merkittäväksi. Samoja tuotteita on yleensä pääkampanjatuotteina kaikkialla Länsi-Eurropassa 

(Heino, haastattelu). Ne käyvät myös korostetusti ilmi Canonin julkaisemasta yritysmateriaalista 

(Canon Story, 1997/1998)

Esimerkkinä strategisesta markkinoinnista on esimerkiksi nuorille viestiminen aika ajoin 

tietyissä kampanjoissa. Tällöin tavoitteena ei välttämättä pelkästään ole tuotteen myyminen 

kohderyhmälle vaan myös merkin imagon nostaminen kohderyhmässä. Lisäksi mainonnalla voi 

olla myös muita tavoitteita, kuten kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen tietynlaisiin 

tuotteisiin. (Heino, haastattelu)



”Vaikka esimerkiksi IXUS-L1 APS-kamerakampanjassa, joka suunnattiin varsin nuorille eivät 

ne myynnilliset kampanjat olleet ekana, vaan saada Canonista ja toisaalta myös 

valokuvaamisesta nuoriso kiinnostumaan. Ehkä heillä ei ole itse varaa ostaa sitä kameraa, mutta 

toisaalta saada kiinnostumaan valokuvauksesta että se on yksi tällainen aito hyvä yhteinen 

harrastus tehdä tässä stressiyhteiskunnassa oli jalompi tavoite. Toisaalta kieltämättä myyntikin 

oli tavoite.” (Heino, haastattelu)

Strategisia kohteita varten Canon Oy:n johdolla on markkinointibudjetti, jota käytetään 

kilpailutilanteen mukaan tuotteiden markkinointiin. Laaja tuotevalikoima on haaste, mutta 

samalla myös meidän vahvuus muihin kilpailijoihin nähden. Johtuen siitä, että meillä on 

tuotteita kuluttajista BtoB-puoleen saadaan kosketus kuluttajaan jo nuoresta iästä lähtien. 

(Ljungell, haastattelu)

Merkin arvon ja tuotteiden teknisten ominaisuuksien välinen suhde

Vaikka Canonin rooli merkkinä onkin aina liitetty tekniseen korkealaatuisuuteen, on merkki 

siltikin kilpailuetuna teknisiä ominaisuuksia suurempi. Erityisesti näin on laajentamisen 

kannalta, joissa edlläkävijän maineessa oleva merkki voi saada uuteen tuoteluokkaan uutta 

imua.

”Merkki tuo enemmän lisäarvoa tuotteelle kuin tuotteen tekniset ominaisuudet. Merkki imee 

tuotteen mukanaan ja antaa takuun laadusta.” (Ljungell, haastattelu)

Vaikka Suomessa kuluttajat erittäin ovat erittäin tietoisia teknologioista ja heidän voi katsoa 

omaksuvan monimutkaisia tuotteita ja teknologioita, niin Canonilla uskotaan merkin ylivoimaan 

ominaisuuksia vastaan. (Heino, haastattelu)

”Uskaltaisin kuitenkin väittää, että jos on kaksi samanlaista tuotetta, niin kuluttaja maksaa 

brandista samaan aikaan enemmän. Joskus on nähty, että huonommallakin tuotteella on pystytty 

myymään saman verran tai enemmänkin kuin kilpailija. Että kyllä se brandin merkitys on kova.”

Sateenvaijomerkin alla voi olla jopa tuotteita, joita ei tarvitse mainostaa ollenkaan. Tällaisia 

löytyy Jari Heinon mukaan etenkin kameratuotteiden laajassa valikoimassa. Nämä tuotteet 

mielletään Canonin kameroiden maineen perusteella hyviksi. Nämä tuotteet voivat pärjätä
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erittäinkin hyvin. Tietyn tyyppinen kuluttaja ei aina ajattele tuoteominaisuutta. Hän ajattelee että 

se on kamera, se on Canon, sen täytyy olla hyvä. Edelleenkin on semmoista aika paljon. (Heino, 

haastattelu)

Reagointikyky

Nopealiikkeisillä huipputekniikan markkinoilla markkinoinnin operatiivinen johtaminen vaatii 

nopeita liikkeitä. Canon Oy:ssä käytännön markkinointisuunnitelmia laaditaan vuodeksi 

eteenpäin lokakuussa. Lisäksi vaikuttaa tuotteiden lopullinen markkinoille tulon päivämäärä, 

mikä voi aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin ihan viikkojenkin säteellä (Heino, haastattelu)

”Apua siitä että perussuunnitelmat on hyvin tehty, mutta syklin nopeus eri tuoteryhmissä 

aiheuttaa että juuri lanseerattu tuote voi olla jo kolmen kuukauden päästä vanha ja se joudutaan 

vetämään markkinoilta pois. Tämä kertoo siitä, että enää ei hyvin lanseerattua tuotetta myydä 

hyvin kahta vuotta vaan se voi olla puolessa vuodessa vanha tai ei enää kilpailukykyinen” 

(Heino, haastattelu)

Joskus tuote joudutaan vetämään jopa viime hetkellä pois markkinoilta, koska todetaan että se 

ei ole kilpailukykyinen. Tämä voi tapahtua nopeastikin, sillä tilausjärjestelmä päämiehelle päin 

on aika joustava. Nykyään toimitaan pienillä varastoilla ja tilausjärestelmä mahdollistaa 

tuotestrategian muuttamisen jopa kolmen kuukauden aikajänteellä. (Heino, haastattelu)

Pitkän tähtäimen suunnittelu ja mielikuvien muokkaaminen

Vaikka markkinat liikkuvat nopeasti, on merkin johtamisen kannalta olennaista harjoittaa myös 

pitkän tähtäimen suunnittelua. Canon Oy:ssä kaikkein pisimmän aikavälin suunnitelmat 

laaditaan viiden vuoden tähtäimellä. Tällöin on yleensä kyse tavoitteiden asettamisesta merkin 

mielikuvan muuttamisesta haluttuun suuntaan. Koska mielikuvat muuttuvat hitaasti, tarvitaan 

työssä pitkäjänteisyyttä. (Ljungell, haastattelu)

”Voitaisiin sanoa tänä päivänä, että olemme IT-toimittaja, mutta kukaan ei usko sitä 

käytännössä. Ei saa luvata jotain, mitä ei ole.” (Ljungell, haastattelu)
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Merkin mielikuvan muokkaaminen käsittää sekä ulkoisen että yrityksen sisäisen mielikuvan 

muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Sisäisen ja ulkoisen mainonnan yhdistäminen on Canon 

Oy:ssä kuitenkin aika pientä. Tom Ljungellin mukaan yrityksessä pidetään erikseen sisäisiä 

tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on viestiä muutoksesta. Sisäinen toimivuus ei ole myöskään 

juuri koskaan ulkoisen viestinnän tavoitteena. (Ljungell, haastattelu)

Canonin kaltaiselle sateenvaijostrategiaa käyttävälle yritykselle on tärkeää merkin yhtenäisyys. 

Canon Oy:ssä pyritään asiaa katsomaan niin, että asiakkaalle on vain yksi Canon. Sisäisesti 

yrityksellä voi olla tuoteryhmiä tai osastoja, mutta toiminta lähtee siitä, että ulospäin merkki 

pyrkii toimimaan yhtenäisesti. (Ljungell & Heino, haastattelut)

”Asiakkaalle ei saa tulla sellaista fiilistä, että tämä tuote on tuon tai tämän myyntiyksikön tai 

tuoteryhmän tuote. Asiakkaan pitää kokea, että Canon pitää hänestä huolta” (Ljungell, 

haastattelu)

Yhdenmukaisuuteen pyritään esimerkiksi yhtenäoistämällä viestinnän ulkoasua. Tähän pyritään 

yhä enenevässä määrin myös luomalla euroopanlaajuisia ohjeita siitä, millä tavoin merkki eri 

yhteyksissä esitetään (Ljungell & Heino, haastattelut)

”Lisäksi nykyään enemmän yhdistetään eri tuoteosastojen kampanjoita, kun esimerkiksi 

halutaan puhua digitaalisista input- tai output-välineistä. Tuotteita on yhdistetty näyttämään, että 

meillä on kattava valikoima tuotteita tarjolla. Loppukäyttäjällehän se on ihan yhdentekevää, 

sillä hänelle on vain yksi ja sama Canon” (Heino, haastattelu)

Vaikka Canonin puolelta viestintä on yhtenäistä, niin kuluttajien mielikuva Canonista vaihtelee 

maakohtaisesti ja kohderyhmittäin. Merkillä on yksinkertaisesti Suomessa erilaista painoarvoa 

esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa kuin multimedia-ammattilaisten joukossa. Tämä 

asettaa merkin rakentamiselle valtavia haasteita. (Ljungell, haastattelu)
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7.1.3 Sateenvarjomerkin laajentamisen prosessi Canon Oy:ssä

Tässä kappaleessa käsitellään sateenvarjomerkin laajentamisen prosessia Canon Oy:ssä. Aluksi 

käydään läpi prosessin pääkohdat ja kulku. Seuraavaksi esitellään joitain laajennusprosessin



ongelma- ja erityiskohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi kahden päällekkäisen tuotelinjan välinen 

kannibalismi ja merkin vaurioituminen epäonnistuneen laajennuksen seurauksena.

Canon Oy:n itsenäisyys tytäryhtiönä antaa mahdollisuuksia tuotteiden lanseerauksen laaja- 

alaiseen suunnitteluun. Lanseeraukset tapahtuvat kilpailutilanteen mukaan. Lisäksi päämiehen 

kanssa keskustellaan tuotteiden sopivuudesta Suomen markkinoille. Suomessa on myynnissä 

lähes koko Canon INC:n tuotevalikoima. Kuitenkin esimerkiksi IVY-alueella markkinoidaan 

ainoastaan osaa tuotepaletista. Tällöin kysymyksessä ovat yleensä perustuotteet.

”On maakohtaista, koska lanseerataan tuotteita. Ennemminkin kysymys on siitä, koska saadaan 

kertoa uutuustuotteista.” (Ljungell, haastattelu)

Tom Ljungell esitti haastattelussa jäsenneltynä pitkälle saman suuntaisen käsityksen merkin 

laajentamisprosessin kulusta. Mielenkiintoista prosessissa on erityisesti merkin venyttämisen 

käyttäminen uuden tuoteryhmän sovittamiseksi merkin sateenvarjon alle. Kyseessä on pitkän 

tähtäimen strateginen näkemys merkin laajentamiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi.

Merkin laajentamisprosessi Canon Oy:ssä (Tom Ljungellin mukaan):

1 )Oman tilanteen hahmottaminen

2) Tavoitemielikuvan asettaminen (kohderyhmässä)

3) Ympäristöanalyysi&kilpailijoiden käyttäytymisen ennakointi

4) Merkin venyttämisen keinojen miettiminen uusia haasteita vastaavaksi

5) Suunnitteluvaihe on loppu, kun tiedetään mitkä arvot halutaan liittää Canonin brandiin.

6) Mitä tavoitteiden asettaminen tarkoittaa henkilöstön kehittämisen, tuotepalettipäätösten yms. 

kannalta

7) Mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa

8) Homma on onnistunut, jos viiden vuoden päästä kuluttajalla on päässään suunnitteluvaiheessa 

tavoitteeksi asetetut arvot.

Esimerkiksi tällä hetkellä on tavoitteena että ihmiset alkaisivat mieltää Canonin luotettavana 

informaatioteknologian toimittajana. Ljungellin mukaan käytännön tasolla yksinkertainen 

tavoite voi sisältää monimutkaisiakin arvoja, mutta perustavoitteen tulee ohjata kaikkea 

toimintaa.
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”Prosessi on pitkä ja haastava. Viiden vuoden kuluttua on pystyttävä sanomaan että päätökset 

ovat oikeita.” (Ljungell, haastattelu)

Jari Heino kuvasi osuvasti laajentamisprosessin kulun loppuvaihetta. Erityisen mielenkiintoista 

on tuotteen strategisen merkityksen tiedostamisen tärkeys resurssien kohdentamisen perusteena. 

Ljungell in esittämä strateginen merkinlaajennuksen prosessi ja Heinon kuvaama uuden tuotteen 

lanseerausprosessi näyttävät olevan saman asian pitkän ja lyhyen tähtäimen kuvaukset.

”Jos lähdetään uuteen tuoteryhmään tai uuden tyyppiseen tuotteeseen niin lähdetään siitä mikä 

on se tuotekonsepti jota tarjotaan ja verrataan sitä nykyisin markkinoilla oleviin tuotteisiin ja 

mietitään miten ne nykyisin markkinoilla olevat tuotteet muuttuu siitä mitä ne nyt on 

esimerkiksi vuoden kuluttua kun oma tuote tulee markkinoille. Sitten tehdään johtopäätökset 

siitä tuleeko oma tuote olemaan kilpailukykyinen vai olisiko se ehkä nyt kilpailukykyinen, mutta 

ei vuoden päästä.”(Heino, haastattelu)

Tärkeä asia tuotteen lanseerauksessa Canonilla on käsityksen muodostaminen sen roolista 

merkin strategisessa kehityksessä. Mikäli tuote on todettu kilpailukykyiseksi keskustellaan vielä 

päämiehen kanssa siitä paljonko tuotteeseen tullaan panostamaan resursseja tulevina vuosina. 

Mikäli kyseessä on yksittäinen tuote, joka ikäänkuin johtaa tuotekehityksen umpikujaan, niin ei 

ole aihetta suuriin markkinointitoimenpiteisiin. Toisaalta mikäli tuotetta seuraa joukko muita 

samansuuntaisia tuotteita tai tuorteryhmä muuten on painopistealueena päämiehen strategiassa, 

voidaan siihen satsata markkinointiresursseja tarvittaessa paljonkin. (Heino, haastattelu)

Seuraavaksi laaj entami sprosessissa mietitään tarkemmin kilpailijatilannetta uusilla 

markkinoilla. Tärkeitä tekijöitä ovat markkinoiden koon lisäksi mahdolliset vahvat kilpailijat. 

Tässä vaiheessa arvioidaan Canonin kilpailukyky kokonaisuutena kilpailijoita vastaan. Lisäksi 

pohditaan sitä tuleeko uusi liiketoiminta-alue korvaamaan mahdollisesti jonkin nykyisistä 

toiminnoista. Mikäli näin on, aloitetaan hyvissä ajoin valmistautuminen esimerkiksi sisäisen ja 

ulkoisen kouluttamisen keinoin uuteen liiketoiminta-alueeseen. Strategisesti tärkeästi koettu 

tuote otetaan huomioon voimakkaasti etukäteen myös markkinoinnissa. (Heino, haastattelu)

Canonin laajentuminen uusiin tuoteryhmiin multimediavision sisällä taijoaa useita eri 

mahdollisuuksia. Sopivien markkinoiden valitseminen riippuu pitkälle paitsi Canonin omasta



ydinosaamisesta ja synergiasta, mutta myös edellisessä luvussa esitellyllä tavalla uusien 

markkinoiden potentiaalista ja kilpailutilanteesta niillä. Tom Ljungellin mukaan synergiaa 

tuottavissa aloissa Canon voisi esimerkiksi matkapuhelimissa olla vahva brandi, mutta 

Suomessa se tuskin pärjäisi Nokialle ja Ericssonille. (Ljungell, haastattelu)

Edellinen viittaa vahvasti siihen, että teoreettisessa viitekehyksessä esitelty käsite merkin 

heikosta nosteesta uusilla markkinoilla kilpailijoihin verrattuna voi toimia jopa vision mukaisen 

ja teknisen ydinosaamisen sekä merkin historian kannalta toiminnallisesti sopivan laajennuksen 

esteenä. Sen sijaan laajennuskohteita merkille voidaan hakea alueilta, joilla merkki voi nopeasti 

saavuttaa tärkeän jalansijan markkinoilta.

”Näyttöpuoli on jo Japanssa myynnissä ja jakelukanava Suomessa on jo täysin hallussa, joten 

laajentaminen tuntuu kiinnostavalta. Erityisesti litteäruutunäyttöihin laajentaminen toisi 

synergiaetuja Canonin siirtyessä asteittain kohti roolia multimediayrityksenä. Se sopisi 

yhteensopivuuden esimerkiksi digitaalisen kuvauksen, näytön ja tulostuksen välille. Merkin 

siirto näyttöihin voisi olla erittäin mielekäs myös Suomessa. Mikäli näyttö tulisi markkinoille, 

olisi sen tärkein ominaisuus luultavasti kuvan laatu.”(Ljungell, haastattelu)

Sateenvaijomerkin laajentamisprosessin kulku Canonilla noudattaa pitkälle viitekehyksessä 

ennakoitua mallia huomioon otettavien asioiden osalta. Toimenpiteiden keskinäinen järjestys 

eroaa hieman viitekehysmallissa esillä oheistä, mikä voi johtua toimenpiteiden osittaisesta 

päällekkäisyydestä toiselämässä. Keskeiset osat: oman toiminnan hahmottaminen, 

ympäristöanalyysi, tavoitteena olevien arvojen määrittäminen sekä merkin venyttäminen uusra 

arvoja ja markkinoita vastaavaksi ovat kuitenkin linjassa viitekehysmallin kanssa.

Erityisen merkillepantavaa on toiminnan prtkäjänteisyyden näkyminen kaikessa 

markkinoinnissa. Prosessi alkaa yrityksen tahtotilan määrittelyllä ja päättyy uusille 

kohdemarkkinoille siirtymisen vaatimiin käytännön toimenpiteisiin. Arvojärjestelmä ei 

kuitenkaan huku prosessiin, vaan alkuperäiset arvot ja tarkoitusperät ovat luettavissa lehtien 

mainoskampaj oissa j a nähtävissä yrityksen henkilökunnan toiminnassa.

Canonilla sateenvarjomerkkistrategian toteuttamisen kannalta nähdään ensiarvoisen tärkeänä 

merktn vahvuus. Erityisesti pitkällä tähtäimellä toimittaessa positiivinen merkkimielikuva on 

tärkeä ydinosaaminen yrityksen menestyksen kannalta.
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”Tuote on meille ei kiinnostava asia. Brandin pitää olla niin vahva, että tulee tuote mikä 

tahansa, niin sitä pitää sateenvarjon alla pystyä myymään. Brandin rakentaminen tuotteen kautta 

ei tarkoita, että moteissa ollaan kiinni. Hyvän brandin pitää kestää esimnerkiksi vuosi ilman 

hyviä tuotteita. Siinä suhteessa tuotteet tulee ja tuotteet menee. Se on faktista elämää meidän 

maailmassa. Brandi on ja pysyy” (Ljungell, haastattelu)

Kannibalismi

Canon Oy:n kaltaisissa korkean teknologian yrityksissä kannibalismi liittyy usein korvaavien 

teknologioiden markkinoille tuloon. Tällöin yrityksen on päätettävä missä määrin se painottaa 

vanhoja ja uusia tuotteita markkinoinnissaan. Perimmäinen ongelma on se, että vanhat tuotteet 

ovat useimmiten kovilla katteilla myytäviä portfolioanalyysin termejä käyttäen lypsylehmiä. 

Toisaalta, alalla uusien tuotteiden katteet ja myyntimäärät eivät ehkä ole yhtä suuria, mutta 

mainonnassa ne tuntuvat houkuttelevimmilta.

Ongelmia voi myös aiheuttaa myös se, että odotus uudesta teknologiasta tyrehdyttää vanhan 

teknologian kaupan. Canonilla on tästä kokemusta mm. APS-kamerajäijestelmän osalta. 

Useiden valmistajien kanssa yhteistyössä lanseeratun kameran lanseerauksen epäonneksi koitui 

paitsi yhteistyön ontuminen valokuvien kehityspalveluiden kanssa, mutta myös kuluttajien 

odotus tuloillaan olevia täysdigitaalikameroita kohtaan. (Ljungell, haastattelu)

Yksi suojautumistapa teknologian odotukseen perustuvaa kannibalismia vastaan on tiedon 

panttaaminen. Esimerkiksi Canonin emoyritys säännöstelee tarkkaan hetkeä, jolloin uusista 

tuotteista saa tiedottaa markkinoille. (Ljungell, haastattelu)

Teknologian odotukseen perustuvan kannibalismin lisäksi harmia voi aiheuttaa myös kahden 

päällekkäisen tuoteryhmän samanaikainen markkinoillaolo. Esimerkiksi vaikkapa kopiokoneista 

on samaan aikaan markkinoilla sekä analogisia että digitaalisia malleja. Kopiokonetapauksessa 

imagoa ollaan muovattu digitaalisuuden suuntaan viestinnällä kyselemällä vanhoilta asiakkailta 

valmiutta siirtyä uuteen teknologiaan. Edelleen on saatettu tehdä vähintäänkin yhtä suuret 

ponnistelut vanhan tuoteryhmän hyväksi, sillä se voi olla yrityksen kannalta taloudellinen 

lypsylehmä. (Heino, haastattelu)



”Harvoin tapahtuu niin, että tuotesegmentti loppuu kuin veitsellä leikaten. Hiipuminen tapahtuu 

vuosi vuodelta. Kun ei enää mainosteta, niin myynti hiipuu väghitellen ja uuden tuotteen 

kysyntä puolestaan kasvaa.”(Heino, haastattelu)

Päällekkäisyydestä johtuvan kannibalismin estämisessä käytetään Canonilla sekä segmentointia 

että hinnoittelupolitiikkaa. Uudet tuotteet suunnataan yleensä aikaisille omaksujille. 

Uutuustuotteet voivat olla myöskin kalliimpia kuin vanhaan teknologiaan perustuvat 

vaihtoehdot. Joskus kun tuotteet suunnataan samoille kohderyhmille ja hintaero pidetään isona, 

niin asiakkaat vielä jonkin aikaa ohjautuvat vanhojen tuotteiden ostajiksi. Toisaalta pidetään 

tärkeänä koko ajan viestiä uuden teknologian tulosta, sillä kuluttajaa pitää valmistella pitkän 

aikaa siihen mitä on tulossa.(Heino, haastattelu)

Tuoteryhmien päällekkisyydestä ei Canonilla aiheudu sisäisiä ristiriitoja tuotepäälliköiden 

välillä, mutta vaikeuksia voi sen sijaan aiheutua jälleenmyyjien ja loppuasiakkaiden taholla. 

Esimerkiksi jälleenmyyjä haluaa helposti lähteä myymään uusia tuotteita eroittautuakseen 

kilpailijoista. Uudet tuotteet kiinnostavat myös asiakkaita. Vaikka markkinointistrategioilla 

voidaankin vaikuttaa tuotteiden väliseen päällekkäisyyteen, päättävät lopullisen vauhdin yksin 

markkinavoimat. (Heino, haastattelu)

Merkin vaurioituminen

Sateenvaijomerkin käytön uhkakuvat piirtyvät imago-ongelmiin. Hallitsemattomien 

tapahtumien vaikutukset yrityksessä kohdistuvat aina imagoon. Koska vaurioituneen imagon 

korjaaminen on usein mahdotonta, on ainoa keino estää vaurioita auheuttavat tapahtumat. 

Tällaisia ovat lyhyellä tähtäimellä yksittäiset kriisit ja pitkällä tähtäimellä merkin 

epäjohdonmukainen rakentaminen tai organisaation tehoton toiminta.

”Suurin mahdollinen katastrofi merkin kannalta voisi olla, mikäli kuluttajamarkkinoilla 

ehdittäisiin myydä suuri määrä tuotetta, joka myöhemmin osoittautuisi vialliseksi. 

Laaduntarkkailu takaa sen, että tällaista ei laajemmassa skaalassa voisi koskaan tapahtua. On 

liikaa pisteitä matkalla, jossa viallinen erä jäisi kiinni. Laadullisesta flopista toipuminen kestää 

todella kauan.”(Ljungell, haastattelu)
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Canonin tuotemerkin imagon kannalta suurimmat uhkakuvat eivät siis ole laadullisissa 

ongelmissa. Omaan laatujärjestelmään uskotaan ja mahdollisten rajujen virheiden vaaraa 

pidetään pienenä. Tämä pienentää osaltaan ylitsevuodon riskiä. Sen sijaan tiedostetaan merkin 

ytimen hälventymisen vaara. (Ljungell & Heino, haastattelut)

”Merkkiä ei ehkä vahingoitakaan yksi epäonnistunut tuote jossa on tuotevika, jos siitä 

informoidaan asiallisesti kuluttajille. Enemmän vahinkoa on organisaation toiminnasta. Jos 

firmassa hoidetaan jotain asiakasta huonosti, niin se eteenpäin menevä viesti on pahinta. Jos 

henkilökunta ei ole motivoitua ja jos henkilökunta ei toimi niin että asiakkaat ovat tyytyväisiä, 

niin ne pystyy romuttamaan brandin aika nopeastikin.”(Heino, haastattelu)

Canonilla yrityksen henkilökunta on siis merkin imagon tuki ja turva. Henkilökunnasta riippuu 

sekä laatujärjestelmien toimivuus valmistuksen, mutta myös palvelujen ja markkinoinnin 

puolella. Edellytys henkilöstön toiminnan johdonmukaisuudelle puolestaan on yhtenäinen visio, 

joka muodostuu Kyosein kaltaisen ideologian ja kaiken siihen liittyvän johtajuuden avulla. 

Koska yritys ei voi luvata jotain muuta kuin mitä se on, on sen ensin muutettava organisaatiota 

ja tuotteita visioiden ja toiminnan avulla sellaiseen suuntaan että lupaus voidaan asiakkaille 

antaa.

Epäonnistuneet lanseeraukset

Myös Canonilla on kokemuksia epäonnistuneista lanseerauksista. Esimerkiksi 

monitoimilaitteiden (fax, kopiokone ja printteri samassa kuoressa) konseptista tieto ei ole 

mennyt perille pohjoismaissa. Syinä tähän voi olla epäselkeä viestintä, jossa Tom Ljungellin 

mukaan on ehkä kikkailtu liikaa. Kamera-tuoteryhmässä epäonnistunut siirto on jo edellä 

mainittu vuosi sitte lanseerattu APS, joka järjestelmänä ei ole menestynyt. Odotus 

digitaalisuudesta on pysäyttänyt kaikkien valmistajien myynnin ja ontunut yhteistyö valokuvien 

kehittäjien kanssa haittasi kaupankäyntiä. Uuden lanseerauksen vastavoimia ei yksinkertaisesti 

otettu tarpeeksi huomioon.(Ljungell & Heino, haastattelut)

Kummatkin lanseerauksista on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti oman 

ydinosaamisalueen ja merkin vaikutuspiirin sisällä. Näyttää siltä, että markkinat eivät ole olleet 

valmiina uusiin tuotteisiin. Kummankin kampanjan osalta syy on sekä viestintäongelmissa että 

tuotteissa. Kehittyneempien digitaalikameroiden odotus vesitti APS-kamerajäijestelmän, vaikka
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lähes kaikki valmistajat olivat sen kehittelyssä ja lanseerauksessa mukana. APS:n kaltainen 

innovaatio olisi loppunut nopeasti, jos mitään standardeja ei olisi ollut. Toisaalta, 

yhteisymmärrykseen saavuttamiseen valmistajien välillä mennyt aika ilmeisesti ajoi ohi 

valitusta teknologiasta. Monitoimilaitteiden hitaan myynnin nousun osalta ongelma voi 

puolestaan olla tuotteen sopimattomuudessa nykyisten toimistojen hankintarutiineihin. Fax, 

printteri ja kopiokone menevät yksinkertaisesti harvoin rikki samaan aikaan aiheuttaen kerralla 

kalliimman laitteen hankintatarpeen.

Syynä joidenkin lanseerausten epäonnistumisiin voi olla se, että Suomessa 

lanseerauspäätösvaiheessa ei tehdä tutkimuksia. Sen sijaan lanseerauspäätöksen jälkeen ennen 

lanseerausta tehdään sopivien kohderyhmien kartoitusta ja lisäksi mediatoimiston kanssa 

kohderyhmien tunnistamiseksi. Lisäksi testataan mainonnan tehoa. Esimerkiksi yksi lähiaikojen 

kampanjoista ”hyllytettiin” viime metreillä mainonnan huonojen testitulosten vuoksi. (Ljungell, 

haastattelu)

Suuressakin mittakaavassa toteutettu mainonnan tehon tutkiminen voi jättää huomiotta tuotteen 

pienen kysynnän markkinoilla. Toisaalta epäonnistumiset edustavat vain pientä osaa kaikkien 

lanseerausten kokonaismäärästä, joten resurssien uhraaminen markkinatutkimukseen voi olla 

taloudellisesti aiheetonta. Harvojen epäonnistumisien vastapainoksi löytyy myös esimerkkejä 

joissa onnistunut tuote ja kohdalleen sattunut aikaisempi osaaminen edesauttavat menestystä.

Ihanteellinen tilanne uuden tuoteryhmän lanseerauksessa on Jari Heinon mielestä esimerkiksi 

digitaalisen videokameran tulo markkinoille. Perinteiset videokamerat oli tarkoitettu 

pääasiallisesti kotikuvaukseen. Uudella tuotteella on sen sijaan aivan erilaiset 

käyttömahdollisuudet yrityksen kuvaustarpeisiin.

”Kun bisnespuolella on jo osaamista yritysten jakelukanavista ja nyt tulee tuoteryhmä 

kuluttajapuolelta, joka sopiikin yrityskäyttöön. Kun on valmis myynti ja jakelu, valmiit 

asiakassuhteet ja voidaan taijota uusi ratkaisu, niin tilanne on ideaalinen.”(Heino, hastattelu)
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7.1.4 Yhteenveto

Canon Oy on suomalainen yritys, jossa on paljon piirteitä japanilaisesta yrityskulttuurista. 

Merkillepantavaa kaikessa yrityksen toiminnassa on Kyosei-ideologian vahva sisäistäminen.



Tämä kävi ilmi tehdyistä teemahaastatteluista, yrityksen tuottamasta mainosmateriaalista, 

myynnissä olevien tuotteiden ominaisuuksista sekä jopa kehitteillä olevien uusien tuotteiden 

piirteistä.

Verrattaessa Canon Oy:stä tehtyjä havaintoja esimerkiksi emoyrityksen tai muiden Canonin 

tytäryrityksien WWW-sivuihin tai muuhun materiaaliin, on ilmeistä että samat teemat toistuvat 

läpi linjan. Erikoiseksi ilmiön tekee se, että omien sanojensa mukaan emoyhtiön suora kontrolli 

on vähäistä (Ljungell ja Heino, haastattelut).

Merkin rakentamisen kannalta juuri Kyosein rooli on keskeinen, sillä se varmistaa palvelun ja 

toiminnan yhtenäisyyden maantieteellisestä alueesta tai tytäryrityksen tuotevalikoimasta 

riippumatta. Kun isossa organisaatiossa pelkkä viestinnän ja logotyyppien yhtenäistäminen ei 

riitä yhtenäisyyden saavuttamiseksi, käyttää Canon tehokkaasti yritysfilosofiaa ja siihen liitettyjä 

arvoja, perusperiaatteita sekä visioita viestittämään toivottuja käyttäytymismalleja ja 

tulevaisuuden kehityssuuntia. Sama yritysfilosofia toimii myös merkinsiirtojen pehmentäjänä 

erityisesti imago-ongelmien kannalta.

Canonin tuotevalikoiman laajentuminen edellyttää myös jatkuvaa merkin laalentamista. Koska 

teknologinen kehitys on korkean teknologian alalla nopeavauhtista, on merkin siirtoja uusille 

tuotealueille vaikeaa toteuttaa pelkästään tiedossa olevien tuoteominaisuuksien perusteella. 

Siksi tarvitaankin merkin laajennuksen tueksi myös koko yrityksen tuotekehitystä palveleva 

visio tulevista painopistealueista.

Markkinoinnin suunnittelijoilla oleva pitkän tähtäimen näkemys siitä mihin teknologia on 

kehittymässä ja mihin yritys on teknologian kehityksellä pyrkimässä on Canonin markkinoinnin 

menestystekijä. Johdonmukainen merkin laajentaminen ei ole mahdollista ilman yrityksen 

pitkän tähtäimen visioiden ja resurssienhallinnan ymmärtämistä. Toisin sanoen, toiminnan ja 

suunnittelun pitkäjänteisyydellä saavutetaan sateenvaijomerkin johtamiselle tärkeä resurssien 

kohdentaminen tukemaan tulevaisuuden tavoitteiden toteutumista.

Sateenvaijomerkki Canon asettaa uusille tuoteryhmille tiettyjä vaatimuksia. Ensinnäkin jokaisen 

uuden tuoteryhmän on rakennettava osaltaan tietä kohti yrityksessä kulloinkin olevaa visiota. 

Brandia rakennetaan tuotteiden kautta (Ljungell, haastattelu), jolloin olennaista on tuoteryhmän 

sopivuus sekä merkin historiaan että tulevaisuuden visioon.
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Toiseksi uuden Canon-tuoteryhmän on ainakin Suomen pienillä markkinoilla nautittava 

jonkinlaista synergiaa yrityksen muiden toimintojen kanssa (Ljungell, haastattelu). 

Sateenvaijomerkki voi menestyä sellaisissakin tuoteryhmissä, jotka yksittäisessä tuoteryhmässä 

toimivan kilpailijan kannalta ovat kannattamattomia. Tämä johtuu synergiaeduista sekä 

markkinoinnissa, huollossa että mainonnassa.

Kolmas tärkeä asia Canonin sateenvaijomerkin alaiselle tuoteryhmälle on kilpailutilanne uusissa 

tuoteryhmissä on suotuisa. Liian kilpailluille ja erikoistuneille markkinoille lähteminen voi olla 

riskialtista. Esimerkiksi Canon-merkkisten matkapuhelimien lanseeraus Suomessa tai Ruotsissa 

ei Ljungellin mukaan luultavasti onnistuisi, sillä hallitsevien kotimaisten merkkien imago on 

niin vahva. Canonin sateenvaijostrategian heikkoutena voi joissain tuoteryhmissä olla kilpailija, 

jolla on jo valmiina vahva mielikuva toimimisesta tietyssä tuoteryhmässä menestyksellisesti. 

Samasta syystä Canon ei ole ottanut PC-koneita valikoimiinsa.

Sateenvaijomerkin johtamisprosessin vaaratekijöihin, kuten kannibalismiin, merkin 

ylitsevuotoon tai merkin imagon hälventymiseen Canonilla käytetään pehmeitä taktiikoita. 

Uuden ja vanhan tuoteryhmän välisiä päällekkäisyyksiä hoidetaan hintapolitiikalla ja tuotteiden 

asemoinnilla. Laatuongelmien muodostumisen estämisessä laadunvalvontaprosessilla on 

keskeinen rooli. Merkin imagon vesittymistä vastaan paras lääke on yhtenäinen yrityskulttuuri, 

jonka vaikutus pitää huolen siitä että uudet lanseeraukset eivät pääse sekoittamaan Canonin 

viestinnällistä palettia pois nykyhetken ja vision välillä olevalta polulta.

Kaikenkaikkiaan Canon Oy näyttää olevan hyvä esimerkki japanilaisen sateenvaijomerkin 

toiminnasta missä tahansa maailmassa. Usein japanilaisyritysten yhteydessä toistuva ajatus ”Act 

Globally, Think Locally” näkyy myös Canon Oy:n tavassa toimia. Globaalit tuotteet ja 

toimintamallit sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin ja huomiota kiinnitetään mekaanisen 

tehtävän toteuttamisen sijasta emoyrityksen idean kääntämiseen paikalliselle kielelle 

suomalaisia silmälläpitäen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Canonin sateenvaijomerkkistrategian menestystekijöitä ovat 

vahva yritysidentiteetti, ydinosaamisiin perustuva hallittu kasvu, korkeatasoinen tuotekehitys, 

toiminnan pitkäjänteisyys, asiakkaiden tarpeiden ennakointi, hyvä laatu sekä 

resurssienhallinnasta saavutettavat synergiaedut.
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7.2 CASE П: Sony Finland Oy

Tutkimuksen toisella casella haluttiin työhön toinen esimerkki merkistä, joka markkinoi 

Suomessa mahdollisimman monessa eri tuoteryhmässä. Sony Finland oli itseoikeutettu valinta. 

Se oli japanilaismerkeistä toiseksi suurin mainostaja maassamme vuonna 1997 9,3Mmk:lla heti 

Canon Oy:n jälkeen (Gallup-Media, 1998). Lisäkiinnostavuutta Sony Finlandiin tuo sen 

toimiminen Sony-nimen alla Suomessa Sony Musicin rinnalla.

Casen pohjana käytetyt haastattelut suoritettiin maalis-huhtikuun 1998 aikana. Haastateltaviksi 

valittiin toimitusjohtaja Jouko Paananen sekä markkinointipäällikkö (Nordic ja Suomi) Peter 

Rydberg (videonauhurit ja DVD-soittimet). Haastateltavien valinnalla haluttiin saada 

mahdollisimman kattava kuva sateenvaijomerkin johtamiseen vaikuttavista tekijöistä 

yrityksessä. Edellinen haastatelluista edusti näkemystä merkin strategisesta johtamisesta. 

Jälkimmäisellä puolestaan oli puolestaan strategisen näkemyksen lisäksi erinomainen tuntuma 

yksittäisten merkin siirtojen projekteihin sekä lisäksi kokemusta pohjoismaisen 

markkinointipäällikön roolissa yhteistyöstä päämiehen tuotekehityksen kanssa. Kummallakin on 

lisäksi useamman vuoden kokemus Sonyn toiminnasta.

Nauhoitettujen haastattelujen lisäksi casen kirjoittamisen tukena käytettiin Sonyn julkaisemaa 

yritysmateriaalia, WWW-materiaalia sekä viimeaikaisia sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita. 

Yritysaineiston avulla pyrittiin sekä ennen että jälkeen haastattelujen saamaan syvyyttä 

analyysiin.

7.2.1 Kohdeyritys Sony Finlandin kuvaus

Maailmanlaajuisella vuonna 1946 perustetulla Sony INCllä (vuoteen 1958 asti Tookyo 

Tsuushin Koogyoo) on neljä pääliiketoiminta-aluetta: Japani, Amerikka, Eurooppa ja muut 

alueet. Yhtiön liikevaihto kokonaisuudessaan vuoden aikana oli markoiksi muutettuna 198 

miljardia, josta Euroopan osuus oli noin 30%. Euroopan toiminnoista elektroniikan myynnin 

osuus on 80%. Loput myynnistä muodostavat yhtiöön kuuluvat viihdeteollisuuden yksiköt. 

(Sony in Europe, 1997)



Yhtiön Euroopan päämaja on Amsterdamissa. Euroopan päämajan alainen pohjoismainen 

tytäryhtiö Sony Nordic A.S. toimii Kööpenhaminassa, jonne on keskitetty tiettyjä 

ydintoimintoja, kuten hallintoa ja logistiikkaa. Eri maissa toimivilla yksiköillä ainoastaan 

myynti-ja markkinointitehtäviä ja välttämätön hallintokoneisto. (Paananen, haastattelu)

Sony Finland on tanskalaisen Sony Nordic AS:n sivuliike, kuten kaikki muutkin pohjoismaiset 

maakohtaiset toiminnot. Sony Finlandin liikevaihto oli vuonna 1997 kokonaisuudessan 415 

miljoonaa markkaa. Koko liikevaihdosta kuluttajatuotteiden osuus oli samana ajanjaksona 

350Mmk. (Rydberg, haastattelu)

Työntekijöitä Sony Finlandissa on kaikkiaan 35. Toimitusjohtajana toimii Jouko Paananen. 

Sony Finland on toiminut emoyhtiön tytäryhtiönä keväästä 1992 lähtien. Ennen Sony-merkin 

maahantuonti kuului Helvar Oy:n omistamalle Helectron Oy:lle. Ennen Helvaria 60-luvulla 

Sony-merkin maahantuojana toimi muutaman vuoden ajan Eri Oy. (Paananen, haastattelu)

Toimintaa tanskalaisen yhtiön sivuliikkeenä ei koeta erilaiseksi verrattuna omaan tytäryhtiöön. 

Toimitusjohtaja Paanasen mielestä ainoa käytännön ero on se, että hallituksen kokouksia ei ole 

ja erillisiä tilinpäätöksiä ei tarvitse laatia. Toiminta on hänen mielestä Sonyn ideologian 

mukaisesti erittäin paikallista, vaikka suuri osa toiminnoista onkin keskitetty. Esimerkiksi 

markkinoinnissa käytetään lähes pelkästään yhteiseurooppalaisia kampanjoita. (Paananen, 

haastattelu)

Sony Finlandin organisaatio

Sony Finlandin organisaatio noudattaa koko konsernin organisaatiokulttuurin mallia ollen 

erittäin matala. Yhtiössä ei suvaita ”nurkkahuoneiden herroja”. Edes markkinointipäällikköjä eri 

maissa ei ole, sillä markkinointia on keskitetty alueille. Maat eivät tee omia aktiviteettejä, vaan 

niitä tehdään euroopanlaajuisella tasolla. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

”Sonyn organisaatio on hyvin erityyppinen kuin muissa kilpailevissa organisaatioissa. 

Tuotepäällikön ja Euroopan johtajan välillä on Suomen toimitusjohtaja ja esimies Köpiksessä” 

(Paananen, haastattelu)
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Esimerkiksi markkinointiorganisaatio Sony Nordicin sisällä on rakennettu niin, että jokaisessa 

tuoteryhmässä on yksi pohjoismainen tuotepäällikkö, joka toimii samanaikaisesti myös omassa 

maassaan saman alueen tuotepäällikkönä. Pohjoismainen tuotepäällikkö vastaa tuoteryhmän 

markkinoinnista koko pohjoismaiden alueella. (Paananen & Rydberg , haastattelut)

Sonyn perinteisiin kuuluu myös, että maan toimitusjohtaja vastaa aina henkilökohtaisesti 

kuluttajatuotteiden markkinoinnista. Näin tarve moniportaiseen organisaatioon vähenee 

entisestään. Matalan organisaation lisäksi Sonyn perinteisiin kuuluu avoimmuus. Avoin 

organisaatio tarkoittaa mm. sitä, että työntekijät saavat kaiken tiedon yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta.

Matalan organisaation mahdollistaa matriisiorganisaation maailmanlaajuinen käyttö. 

Toimitusjohtaja Paananen kuvaa käytössä olevaa matriisia sanalla ”hillitön”. Suomen tasolla 

organisaation pienuus liikevaihtoon nähden on saavutettu sekä pohjoismaisten toimintojen 

yhdistämisellä että toimintojen ulkoistamisella. Esimerkiksi huolto on ulkoistettu kokonaan 

ammattitaidon ylläpitämiseksi suppealle verkostolle ulkopuolisia yrittäjiä. Toimintojen 

yhdistämisestä esimerkiksi käy se, että yksi eurooppalainen mainostoimisto hoitaa koko 

Euroopan. Toimisto tekee suurella budjetilla mainospalat, jotka paikallistetaan. Maissa voidaan 

kaikki näinollen kaikki rahat käyttää toistoon. Samat mainokset takaavat myös, että viesti on 

sama kaikkialla ja toistoa on riittävästi. Myös printin valmistelu on pitkälle keskiteltty. 

(Paananen, haastattelu)
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7.2.2 Sateenvarjomerkin johtamisen prosessiin vaikuttavat tekijät Sony Finlandissa

Tytäryhtiön ja emoyrityksen välinen suhde

Vaikka toimintavapaus paikallisilla organisaatiolla onkin suuri, toimitusjohtaja Paananen näkee 

ainakin suuressa osassa myyntiyhtiöitä yhtäläisyyksiä lähestymistavassa liiketoimintoihin. 

(Paananen, haastattelu)

”Avoimuuden ja yrittäjyyden ilmapiiri on maailmanlaajuinen jollakin tavalla. En osaa selittää 

miten se on syntynyt, mutta uskon että meidän yrityksessä managementin sitoutuminen yritystä 

kohtaan on niin poikkeuksellisen syvä, että se pystyy välittämään arvoja eteenpäin” (Paananen, 

haastattelu)
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Erojakin organisaatioissa löytyy, vaikka yhteinen organisaatio muiden pohjoismaiden kanssa 

yhtenäistää myös toimintatapoja. Esimerkiksi Suomessa ollaan oltu muita pohjoismaita edellä 

tulospalkkauksessa. Samanlaisia piirteitä on nähtävillä myös Euroopan tasolla. Joillain alueilla 

ollaan edellä tietyissä asioissa, ja muut seuraavat perässä. Yhdentymistä Euroopan tasolla 

tapahtuu kuitenkin koko ajan. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

Japanin pääkonttorin suora käskyvaltavaikutus ei Eurooppaan kovinkaan suorasti kulkeudu. 

Tuotantoa on siirretty Eurooppaan ja jokaisessa maassa toimitaan pitkälle paikallisten 

olosuhteiden mukaan. Lisäksi japanilaisten johtajien määrä Euroopan organisaatioissa on 

erittäin pieni. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

Suomen toimintojen vaikutus yrityksen euroopanlaajuisiin mainoskampanjoihin on pieni. 

Toivomuksia voidaan tehdä etukäteen, mutta lopullinen toteutus on aina yhteisen formaatin 

mukainen. Ainoa liikkumavara on mainostekstien muuttaminen paikallisiin oloihin sopivaksi. 

Mikäli yhteismainos ei kelpaa, niin voidaan tehdä myöskin omia kampanjoita. Tähän ei 

kuitenkaan resurssisyistä mielellään lähdetä, sillä mainosten toisto halutaan asettaa paikallisen 

sopivuuden laadun edelle.(Rydberg, haastattelu)

Yrityksen arvot ja filosofia

Sonyssä ei suoranaisesti puhuta yritysarvoista. Läpi organisaation ulottuvaa arvo-ohjelmaa ei 

ole. Hengen muodostuminen on paikallista perusperiaatteen ”Business is Local” -mukaisesti. 

Silti kaikessa sisäisessä viestinnässä arvot ovat sisäänrakennettuna. (Paananen, haastattelu)

”Joku isoista johtajista on sanonut, että Sonyn matriisiorganisaatio on hallittu kaaos. Tämä 

liittyy myös siihen, että kun samaa viestiä tulee monesta eri suunnasta, kuten esimerkiksi 

ohjelmajulistukset aina vuoden alussa, niin ne menevät läpi. Perusviestejä organisaatiossa on 

liikkeellä koko ajan” (Paananen, haastattelu)

Esimerkkejä perusviesteistä ovat teemat, kuten Nono Oghan lanseeraama ”Digital Dream 

Kids”, joka maalaa lähitulevaisuuden vision Sonystä ja tulevaisuuden digitaalisesta maailmasta. 

Sonyn ikuiseksi tavoitteeksi on määritelty unelmien toteuttaminen. Lisäksi hauskuus, yrittäjyys 

ja avoimmuus toistuvat teemoina Sonyn sisäisessä viestinnässä. (Paananen, haastattelu)
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”Digital dream kids-jutut näyttää jäävän johdon omiksi johtotähdiksi. Toki ne on tärkeitä, niin 

se että olleen siirrytty kokonaan digitaalisuuteen, niin on tärkeä, mutta ei me lähdetä 

toitottamaan meidän jälleenmyyjille slogania. Tuotteet puhuvat omasta puolestaan.”(Rydberg, 

haastattelu)

Yrityksen arvomaailma näkyy ulkopuoliselle parhaiten Sony-aiheisessa kirjallisuudessa. Sekä 

perustajajäsen Akio Meritan kirjoittamassa Made in Japan-kiijassa (1986) että vuonna 1996 

julkaistussa yhtiön 50-vuotishistoriikissa käydään kummassakin läpi yhtiön historian käänteitä 

ikäänkuin opettavaisina tarmoina ja esimerkkeinä hyvästä toiminnasta. Kirjoista voi lukea 

ajatuksia globaalisen lokalisaation periaatteesta, henkilöstöhallinnon peruslinjasta, 

yritysidentiteetistä ja monista muista Sonyn historian aikana tärkeiksi osoittautuneista 

aihepiireistä.

Mission historia, nykyisyys ja tulevaisuus

Historian saatossa Sonyn missio on aina ollut tuoteryhmistä riippumaton ja suorastaan maailmaa 

syleilevä. Jo alkuvaiheen historiaa lukiessa omaperäisyyden, yrittäjyyden ja uusille 

tuntemattomille alueille laajenemisen perinne huokuu perustajien edesottamuksissa. Sony- 

merkin käyttöönoton jälkeen 50-luvun loppupuolella keskeinen tavoite on ollut ollut myös 

merkin jatkuva rakentaminen teknisen taidon kehittämisen rinnalla. (Morita ym., 

1986;Sony:Genryuu, 1996)

Sonyn missio tänä päivänä on saada ihmiset kinnostumaan Sonystä. Päämissioon liittyy kaksi 

alatavoitetta, jotka ovat Sonyn nostaminen suoran kilpailun yläpuolelle sekä Sonyn 

vahvistaminen jännittävänä ja stimuloivana viihdebrandina. Kahden alatavoitteen yhteisenä 

päämääränä on puolestaan Sonyn tekeminen jännittävimmäksi ja uskottavimmaksi 

tuotevalinnaksi. (Paananen, haastattelu)
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Kuvio N: Sonyn Missio

SONYN MISSIO
Saada ihmiset (myös nuoret) innostumaan Sonystä

Nostaa Sonyn brandi 
suoran kilpailun 

yläpuolelle

Vahvistaa Sonyn asemaa 
jännittävänä, ja 
stimuloivana 
viihdebrandina

Tehdä Sonystä jännittävin ja uskottavin 
tuotevalinta

Lähde: Paananen, haastattelu

Ihmisten innostuksen herättäminen Sonya kohtaan merkitsee yrityksen kannalta myös katsetta 

tulevaisuuteen. Sony tarjoaa laajan valikoiman tuotteita myös lapsille ja nuorille. Myös 

asiakaskunnasta suuri osa muodostuu näistä tulevaisuuden aikuisista. Tämä on seikka, joka 

tekee nykypäivän missiosta myös tulevaisuuden mission. Sony-ihmisten kasvattamisella 

tavoitellaan pitkän tähtäimen markkinaosuuksia. (Paananen, haastattelu)

”Kun katsoo meidän käyttäjäprofiilia verrattuna esimerkiksi Philipsiin, joka on vahva 50- 

vuotiaiden keskuudessa. Se on ihan kivaa seuraavat 5-10 vuotta. Me ollaan nyt 5-vuotiaissa 

vahvoilla, niin tulevaisuutta ajatellen me ollaan turvallisemmassa tilanteessa" (Paananen, 

haastattelu)

Toinen päämission alatavoitteista on nostaa Sony merkkinä muun kilpailun yläpuolelle. Tässä 

Toimitusjohtaja Paananen katsoo onnistutun varsin hyvin. Peter Rydbergin mielestä käytännön 

osoitus merkin voimasta on esimerkiksi se, että Sony on lähtenyt digitaalisille 

videolevysoitinmarkkinoille DVD-laitteella, joka on Suomessa huomattavasti kilpailijoitaan 

kalliimpi. Vaikka tuote on kilpailijoita teknologisesti edistyksellisempi, niin myös merkki 

selittää suuren osan tuotteen menestyksestä kilpailijoihin verrattuna. (Paananen & Rydberg, 

haastattelut)
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Toinen päämission alatavoitteista liittyy osaltaan sateenvarj omerkin imagon 

laajentamispyrkimyksiin. Merkin vahvistaminen jännittävänä ja kiinnostavana viihdebrandina 

viittaa Sonyn rooliin, josta englanniksi käytetään nimeä ”total entertainment company”. Tämä 

viittaa siihen, että laitetuotannon lisäksi yritys on mukana kattavasti myös sisällöntuotannossa. 

Alatavoiteen tarkoituksena on siis vahvistaa ihmisten tietoisuutta Sonyn toiminta-alueesta ja 

osaamisesta. (Paananen, haastattelu)

”Tämän elektroniikka-alan tragedia on pitkälle se, että tehdään hienoja mustia laatikoita 

halvalla ja tehokkaasti ja sitten joku kolmas puoli rahastaa niistä. Tätä välttääkseen Sony on 

aikanaan hankkinut elokuva-ja musiikkibisnekset” (Paananen, haastattelu)

Päämission ja kahden alatavoitteen lopullinen päämäärä on tehdä Sonystä jännittävä ja 

uskottava tuotevalinta tuoteryhmästä riippumatta. Sekä imagoa, että osaamista laajentamalla 

pyritään tekemään tuotteista samanaikaisesti sekä uskottavia että jännittäviä. (Paananen, 

haastattelu) Mallia tarkasteltaessa on pantava merkille yhtäläisyydet viitekehyksessä esitettyyn 

malliin, jossa uuteen tuoteryhmään toimintaa laajentaessa merkillä tulee olla sekä imagosta 

johtuvaa nostetta että ydinosaamisista johtuvaa sopivuutta.

Tulevaisuudessa mission muodostumiseen vaikuttaa teknologioiden toisiinsa sulautuminen sekä 

sisällön ja laitteiden käytön rajojen hälveneminen. Samalla hälvenevät myös 

ammattielektroniikan, kuluttajakäytön tuotteiden ja sisältötuotteiden rajat. Kaiken tämän 

viestiminen tulee tulevien vuosien aikana muodostumaan tähdelliseksi Sonyn toiminnassa. 

(Paananen, haastattelu)

Ympäristön analysointi ja resurssien tunnistaminen kilpailukeinoina

Sony Finlandin kannalta ymäristöanalyysi ja resurssien tunnistaminen merkitsee pitkän 

tähtäimen ennakointia. Vaikka Sony pystyykin aloittamaan uutuustuotteiden markkinoinnin 

kilpailijoitaan nopeammin, niin silti viive ympäristöhavaintojen tekemisestä reagointiin voi olla 

pitkäkin riippuen siitä riittävätkö muutoksiin markkinointitoimenpiteet vai tarvitaanko 

tuotannon muutoksia. (Paananen, haastattelu)



Hyvä esimerkki harjoitettavasta ympäristöanalyysistä on markkinointipäällikkö Rydbergin lista 

asioista, joita täytyy ottaa huomioon tehtaalle esitettävien tuotteiden ominaisuus- ja 

hinoittelutoiveiden tekemiseksi kahden ja puolen vuoden päähän. Lyhyin ajanjakso, jolla 

muutoksia voidaan tehdä on esimerkiksi kuvanauhureissa puolitoista vuotta.

Tehtaalle esitettäviin toivomuksiin vaikuttavat järjestyksessä: (Peter Rydbergin mukaan)

1. Edellinen mallisto

2. Huomispäivän tekijät, ympäristötekijöiden muuttuminen (uudet mediat, tekniset 

vaatimukset)

3. Lehdissä olleet testit, niissä esiin tulleet asiat

4. Jakeluteiden ajattelu (määrätyt tuotteet vain määrätyille myyjille, ei tavarataloissa videoita)

5. Kilpailijat

Kilpailijoiden huomioonottaminen on vähäistä, sillä Sonyn rooli edelläkävijänä aiheuttaa sen 

että muut seuraavat enemmänkin Sonyn siirtoja. Lisäksi kopioiminen on Sonyn periaatteiden 

vastaista. (Rydberg, haastattelu)

'Tehköön he mitä tekevät. Me tehdään tällä tavalla. Voi kuulostaa ylevältä, mutta se on meidän 

rooli markkinoilla olla edelläkävijä” (Rydberg, haastattelu)

Edelläkävijyys on yritykselle myös taloudellisesti kannattavaa, sillä uudet standardeiksi 

muuttuvat innovaatiot merkitsevät pitkällä tähtäimellä yhtiölle myös tekijänoikeustulija. 

Esimerkiksi jokaisesta valmistetusta MiniDisc-levykkeestä maksetaan tietty summa 

kehittäjälleen Sonylle. Tämä osaltaan vahvistaa Sonyn resursseja kilpailla 

maailmanmarkkinoilla. (Paananen, haastattelu)

Sony Finlandissa ei niinkään uskota kulutta)atestauksen rooliin ympäristöanalyysissä.

Sen sijaan otetaan huomioon otetaan käytännön kokemukset, mikäli niitä on saatavilla. 

Esimerkiksi DVD-lanseerauksessa otettiin oppia Amerikan kokemuksista. (Rydberg, 

haastattelu)

Sonyn perinne on japanilaistyylisesti arvata kuluttajien mieltymykset etukäteen. Näin tehtiin 

esimerkiksi korvalappustereo)en lanseerauksen yhteydessä. Tällä hetkellä toiminta on kuitenkin 

kulutta)alähtöisemnää kuin aikaisemmin. Esimerkiksi emoyritys teki vuonna 1997 tutkimuksen
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kuvanauhureiden eurooppalaisista käyttötavoista, minkä perusteella on kehitetty tuotteita. 

Lisäksi myyntiyhtiöitä kuunnellaan yhä enemmän valikoimiin ja hintoihin liittyvissä asioissa. 

Paikallisia olosuhteita voisi siltikin aina ottaa huomioon paremmin. Teknisesti tuotteiden 

räätälöinti olisi mahdollista johtuen joustavasta tuotantojäijestelmästä ja valmiista arsenaalista 

teknologioita joita voidaan tarvittaessa ottaa laitteiden ominaisuuksiksi kilpailutilanteen 

mukaan, mutta valmistuksen mittakaavaetujen vuoksi se ei ole järkevää.(Rydberg, haastattelu)

Sony Finland näkee pahimmiksi kilpailijoikseen lähes kaikissa tuoteryhmissä toimivat 

Panasonicin ja Philipsin. Näiden lisäksi joissakin tuoteryhmissä vastustajana on vahvoja 

erikoitujia. Tiukassa kilpailutilanteessa ongelmaksi on osoittautunut Suomen 

erityisvaatimuksiin vastaaminen esimerkiksi televisioiden ja kännyköiden tuoteryhmissä, joissa 

on mukana kotimaisia pelureita. Paikalliseen markkinaympäristöön vastaaminen on Sonyn 

eurooppalaisessa markkinointiympäristössä vaikeaa. Paikallinen räätälöinti koetaan 

pullonkaulaksi. (Paananen, haastattelu)

Toinen ongelma räätälöinnin lisäksi on mainosresurssien riittämättömyys. Merkkituotteen 

mainosbudjetistä valuu suuri osa merkin rakentamisen kannalta toissijaisiin kohtaisiin, koska 

Suomessa jakelukanavan markkinointituki vie suuren määrän rahaa. Todellinen strateginen 

liikkumavara markkinoinnilla on viimekädessä pieni.(Paananen, haastattelu)

”Kun rajallisilla resursseilla pitää hoitaa brandin rakentamista, niin täytyy muistaa että tappiota 

ei saa tehdä. Kaiken markkinointikommunikaation pohjalla on taloudelliset lainalaisuudet. 

Kaikki rahat on välittömästi ansaittava hienojen kamppanijoiden jälkeen, ja se asettaa hienoille 

strategioille puitteet. Ei voi tehdä asioita, joihin ei ole varaa. Se unohdetaan usein. 

Markkinointi-ihmiset ovat usein syntyneet sillä tavalla, että he ovat tottuneet siihen että rahaa 

vain tulee.” (Paananen, haastattelu)

Merkin ja yrityksen imago sekä identiteetti

Sateenvaijomerkin suuri haaste on kaiken yrityksen viestinnän yhtenäistäminen ja kaikkien 

tuoteryhmien kokoaminen saman sateenvaijon alle. Yhtenäistämisen vuoksi tehdään paljon 

konkreettisia toimenpiteitä lähtien yritysidentiteettistrategioista, joiden tehtävä on logojen ja 

sloganeiden yhtenäistäminen. Tätä Visuaalisen ilmeen ja kommunikaation kautta pyrittään
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luomaan Sonylle kattoimago, jota sitten pyritään rakentamaan haluttuun suuntaan. Kaiken 

perustana toimii yhtiön logo, joka on samalla myöskin yrityksen kiijoitettu nimi. (Paananen, 

haastattelu)

Mielenkiintoinen historiallinen yksityiskohta on se, että Sonyn logoa ei merkin historian aikana 

vuoden 1958 jälkeen ole muutettu kertaakaan. Merkki myös alunperin luotiin käytettäväksi 

monessa eri tuoteluokassa. Yksi yhtiön perustajista, Akio Morita, kieltäytyi pyynnöistä 

huolimatta liittämään nimeen ”-electric” ' -jälkiliitettä, koska hänen mukaansa kukaan ei 

pystynyt sanomaan toimiko yritys muutaman vuoden jälkeen jollain tyystin muulla alalla. 

(Sony:Genryuu, 1996)

Vaikka merkin viestinnällisessä yhtäläisyydessä tapahtuu välillä rönsyilyäkin, on onnistumisen 

aste identiteettikaton luomisessa suuri. Esimerkiksi belgialaisessa radiokaupassa on samanlaiset 

kyltit kuin suomalaisessakin, ja kaikki huoltoautot maasta toiseen ovat saman näköiset. 

Toimitusjohtaja Paanasen mukaan kurinalainen peruslinja auttaa identiteettikaton 

rakentamisessa kuluttajan mieleen. Kun merkki on ankkuroitu mielikuviin, niin alkaa 

mielikuvan kehittäminen. Prosessia kuvaa seuraava kuvio jossa yläosa muodostaa aktiivisesti 

yllä pidettävän kattobrandin ja alhaalla olevat osat tuotelinja- tai tuotekohtaisia malleja tai 

alabrandeja. (Paananen, haastattelu)
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Kuviossa yläpäässä ovat laajat kohderyhmät ja alapäässä pienet kohderyhmät. Ylhäällä on 

paljon pidemmän tähäimen tarve viestiä brandia kuin alapäässä, jossa oston tarve on välitön. 

Isossa kohderyhmässä brandi on koko ajan esillä. Edettäessä pienempiin kohderyhmiin tulee 

tuoteryhmäkohtaisten viestien mennä läpi. Lähtökohtana on kuitenkin että Sonyn perusimagon 

tulee kaikissa kohdryhmissä olla koko ajan sama.(Paananen, haastattelu)

”Tavoitteena on se, että Sony on se luontainen valinta, ostitpa sä sitten korvalappustereot tai 56- 

tuuman television tai PC:n jatkossa” (Paananen, haastattelu)

Paitsi että kattobrandi toimii Sonyssä tuotelinjoja yhdistävänä tekijänä, niin se on samalla myös 

koko yrityksen yhdistävä tekijä. Paanasen mielestä Sony yrityksenä on aika paljon paitsi Sonyn 

merkin, mutta myös henkilökunnan ja johdon näköinen. (Paananen, haastattelu)

Sony-merkkiin halutaan liittää monia eri asioita. Ensisijaisesti Sony haluaa kuitenkin viestiä 

olevansa tekninen edelläkävijä ja innovaattori. Tämän vuoksi ainakin mainostettavan 

lippulaivatuotteen tulee olle ylivoimainen muihin kilpailijoihin verrattuna. Tämän lisäksi pieni 

koko on yksi Sonyyn läheisesti liitetty adjektiivi. Toimitusjohtaja Paananen kuvaa Sonyn 

osaamista pieneksi tekemisen taidoksi. (Paananen, haastattelu) Peter Rydberg kertoo, että 

kaikkien Sonyn tuotteiden ei kuitenkaan tarvitse olla pieniä. Esimerkiksi televisioissa ja 

videoissa pienuus ei ainakaan tähän asti ole ollut tärkeää. Monissa muissa tuoteryhmissä 

pieneksi tekemisen taito on sen sijaan elinehto. (Rydberg, haastattelu)

”Sonyllä on yksi sellainen perusongelma, että meidän imago on pitkälle perustunut 

innovaattorin ja edelläkävijän rooliin. Tämä ei ole keinotekoista, vaan ihan oikeasti olemme 

sitä. 50-vuotta sitten, kun herrat Ibuka ja Morita perustivat yrityksen he lähtivät siitä, että 

meidän pitää tehdä omat uniikit tuotteet. Me ei olla mitään seurailijoita, vaan kaksi perusasia 

mitä he sanoivat olivat ”We shall create our own unique products” ja ”Search for the 

difference”. Toisaalta Sonyllä on tällainen imago, mutta High End tuotteiden markkinat ovat 

pienet. Meidän on pakko olla massamarkkinoilla mukana. Tässä on haaste, miten pidetään 

imago ylhäällä ja samalla ollaan massamarkkinoilla mukana" (Paananen, haastattelu)

Vaikka innovaattorin rooli voi olla vaikeakin, niin sitä voidaan hyödyntää markkinoinissa myös 

muiden tuotteiden hyväksi. Vahva imago myy myös tuotteita joita ei mainosteta. Sonyllä



tuotemainonta jakaantuu kahteen osaan. Sony Finlandin mainonnassa esitellään selkeästi 

kärkituotteita, joiden myynnillinen rooli ei ehkä välttämättä ole suuri. Näillä pyritään 

rakentamaan tietä tulevaisuuden teknologioille ihmisten mielissä. Erillistä yrityskuvamainontaa 

ei harjoiteta, vaan tuotemainonnalla tähdätään merkin kokonaisvaltaiseen tukemiseen. 

Innovaatiomainonnan lisäksi jälleenmyyjät haijoittavat yksin tai yhteistyössä Sonyn kanssa 

Sonyn tuotteiden mainontaa. Tällöin tavoitteena on aina välitön myynti ja myyntiväittämänä 

useimmiten hinta. (Paananen & Rydberg, haastattelu)

” Me mainostetaan minidisciä, maailman ensimmäistä suoraa kuvaputkea, johon kukaan muu ei 

pysty. Nämä on ne kohteet johon kukaan muu ei pysty. Imago tuo mukanaan myös sen, että 

tavarataloista menee meidän kasettaja ihan eri tavalla”(Rydberg, haastattelu)

"Merkkiä laajennetaan etukäteen niin, että uudet tuotteet sopivat palettiin. Esimerkki 

laajennuksesta on keväällä lanseerattava DVD, joka toimii samalla myös sisällöntuotantopuolen 

vauhdittajana erityisesti elokuvapuolella. Samalla DVD-levyä voidaan käyttää tulevaisuudessa 

PC:n massamuistina."(Paananen, haastattelu)

Digitaalinen DVD-videolevy on myös osa Sonyn vision toteuttamista. Sonyn tämän hetkinen 

slogan "Digital Dream Kids" voidaan kääntää monella tavalla. Toimitusjohtaja Paananen näkee 

yhtenä mahdollisena käännöksenä "lapset joilla on digitaalinen unelma”. Hän näkee selkeän 

viittauksen tietokonesukupolveen ja haluun tarjota tuotteita ihmisille, jotka ovat pienestä lähtien 

olleet tekemisissä tietokoneiden kanssa. Tavoitteena on tätä kautta kasvattaa pienestä pitäen 

Sony-ihmisiä. (Paananen, haastattelu)

"Digital Dream Kids”-visio auttaa myös yritystä laajentumaan johdonmukaisesti. Peter Rydberg 

arvioi, että toisilla merkeillä lanseeraukset eivät ole lähellekään yhtä johdonmukaisia kuin 

Sonyll, mistä on kiittäminen juuri visiota digitaalisuudesta. Hän ei täysin allekiijoitetta 

tavoitetta Sony-ihmisten kasvattamisesta, mutta myöntää että joillain merkin siirroilla lasten 

suosimiin tuoteryhmiin voidaan alustaa mahdollisia myöhempiä lanseerauksia. Yhtenä 

esimerkkinä hän mainitsee pelikonsoli Play Stationin, jonka avaaman tien jatkoksi USA:ssa on 

jo lanseerattu Sony-merkkinen multimediatietokone. (Rydberg, haastattelu)
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Sateenvarjostrategian hyödyt ja haitat

Sonyssä katsotaan sateenvarjomerkin käytöstä saatavan aikaan kolmenlaisia hyötyjä. Näitä ovat 

synergiaedut, mittakaavaedut ja hajauttamisesta koituvat hyödyt. Haitaksi sen sijaan koetaan 

jossain määrin se, että pääbrandi asettaa joskus rajoituksia yksittäisten tuotteiden mainonnan 

konseptille. Sen sijaan merkin vaurioitumisen riskiä yksittäisen tuotteen mainonnan vuoksi ei 

pidetä kovinkaan suurena haittana. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

”En rasitteita löydä. Ollaan yksi maailman arvostetuimpia tuotemerkkejä. Se ei missään 

tapauksessa voi olla rasite, vaan sen täytyy helpottaa asiaa.”(Rydberg, haastattelu)

Yksi suuri syy Sonyn käyttämään sateenvarj ostrategiaan on käytettävissä olevien resurssien 

rajallisuus. Rahat eivät yksinkertaisesti aina riitä jokaisen tuotteen erilliseen mainontaan, vaan 

on katsottu hyödylliseksi rakentaa kaikki tuoteryhmät sisälleen sitova sateenvarjobrandi, jonka 

alla olevia tuotteita voidaan tarpeen mukaan mainostaa myös erikseen. (Paananen, haastattelu)

”Brandin pitää olla kaiken katto ja pohja ja brandin sisälle on rakennettu brandeja. Lähes 

kaikkiin tuoteryhmiin on tehty alabrandi, joka liittyy käytössä olevaan teknologiaan. 

Tuoteryhmästrategiaan ja markkinatilanteeseen riippuen on pakko hioa alabrandin viestiä ihan 

niin kuin muussakin bisneksessä. Millä tavalla tämä tehdään, niin yksi ongelma Suomen 

kentässä on, että budjetti pirstoutuu tautisen moneen osaan.”

Sateenvarjostrategialla siis haetaan ensisijaisesti markkinoituun synergiaetuja ja sen hyödyksi 

koetaan tuoteryhmien markkinointikustannuksissa saatavat kustannussäästöt. Toisaalta laaja 

tuotepaletti toimii yrityksen karmalta myös markkinoiden diversifiointikeinona, jolloin yrityksen 

heikko ajoittainen menestys jossain tuoteryhmässä korvaantuu jonkin muun tuotelinjan 

menestyksellä. Kyseessä on siis eräänlainen henkivakuutus. (Rydberg, haastattelu)

Sateenvarjomerkkistrategian hyötyihin liittyvät myös markkinoinnissa saavutettavat 

mittakaavaedut. Mahdollisuudet esimerkiksi yhteismarkkinointiin jälleenmyyjien kanssa ovat 

paremmat. Tämä on erityisen tärkeää Suomen kaltaisessa maassa, jossa jakelukanavaan



pääseminen edellyttää keskusliikkeille ja ketjuille tuijottavia suuria markkinointitukia. 

(Rydberg, haastattelu)

Sateenvaijostrategian haitaksi koetaan se, että joissain tapauksissa uuden tuotteen 

viestintäkonseptia on jouduttu muuttamaan, koska alkuperäinen suunnitelma on ollut 

ristiriidassa pääbrandin kanssa. Tällöin sateenvarjomerkki on siis toiminut uusien tuotteiden 

markkinointia jossain määrin rajoittavana tekijänä. Riskinä ei tässä tapauksessa niinkään pidetä 

päämerkin vaurioitumista väärän tuotemainontakonseptin kautta kuin uuden tuotteen 

lanseerauksen epäonnistumista ja resurssien riittämättömyyttä. (Paananen, haastattelu)
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Synergiaedut markkinoinnissa

Sonyssä syntyy synergiaa monella tasolla aina valmistuksesta logistiikkaan. Sony Finlandin 

kannalta tärkeimmät synergiat syntyvät jakelukanavien lisäksi markkinoinnissa. Tällöin merkki 

koetaan suurimmaksi aseeksi, jolla tuetaan kaikkien tuotteiden mainontaa. Samalla saavutetaan 

merkin avulla myös hajautuksesta johtuvia etuja. Merkkiä voidaan pitää yllä vaikeidenkin 

aikojen yli, niin että huonosti menevien tuoteryhmien kennattavuus ei kärsi liikaa, koska joku 

tuoteryhmistä on kuitenkin aina kannattava ja mainosrahansa takaisin ansaitseva (Rydberg, 

haastattelu).

”Tuotekategorioiden laajuus on meillä sellainen ja koska olemme kärjessä kaikissa 

tuoteryhmissä, voimme aina iskeä siellä missä imua löytyy. Jos Suomessa automyynti on 

alhaalla ja autosoittimia ei myydä ollenkaan, niin TV:tä myydään Olynpialaisten aikana 

enemmän” (Rydberg, haastattelu)

Markkinoinnista johtuvien synergioiden lisäksi tuoteryhmien välillä on toisiaan tukevia 

synergiaetuja, jotka voivat olla joko historiallisesta perspektiivistä johtuvia tai teknisistä 

seikoista johtuvia. Esimerkkinä historiallisesta perspektiivistä johtuvasta synergiaedusta on se, 

että pelikonsolilla on oma synergiansa tietokoneiden kanssa, joita odotetaan Sonyltä myös 

Euroopan markkinoille. Pelikonsolin käyttäjien on helpompi siirtyä Sonyn tietokoneiden 

käyttäjäksi. (Rydberg, haastattelu)

Esimerkkeinä teknisistä synergioista ovat erilaiset toistensa kanssa yhteensopivat jäijestelmät, 

jotka suunnitellaan hyvin pitkälle asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi Sony on ainoa



valmistaja, jolla on valikoimassaan täydellinen digitaalinen kotiteatterijäijestelmä. 

Järjestelmässä on varauduttu yhteensopivuuteen muihin valmistajan laitteisiin ja myös 

tulevaisuuden haastaisiin teknisten ominaisuuksien kuten liitäntöjen avulla. (Rydberg, 

haastattelu)

Sonyn toimiminen myös sisällöntuottajana tuo uudenlaisia synergioita liiketoimintojen välille 

myös Suomessa. Sonyn tytäryhtiö Egmont Finland tuo markkinoille DVD-filmit Suomessa 

samanaikaisesti Sonyn soittimen kanssa. Lisäksi jokaisen uuden soittimen mukana asiakas saa 

yhden yhtiön filmin. Tässä tapauksessa harjoitetaan paljon yhteistyötä, koska DVD:tä on 

mahdotonta myydä ilman ohjelmistoa. DVD-soitin luo synergioita jatkossa myös monella 

muulla tavalla. (Rydberg, haastattelu)

”DVD tuo ihan oman juttunsa, ja odotan äärettömällä innolla kannettavaa DVD:tä syyskuussa. 

Kämmenessä pidettävällä laitteen voi ottaa mukaan kaverille ja kattoa leffan yhdessä, kuunnella 

CD:tä, kytkeä sen tietokoneeseen ja toistaa CD-romppuja. Siihen voi liittää myös videolasit, 

jotka toistaa kuvan ja äänen.”(Rydberg, haastattelu)

DVD on siis paitsi esimerkki ohjelmistosynergiasta, niin myös ydinteknologian tuottamista 

synergioista. Sonyn strategian kannalta ydinteknologiasynergia on ohjelmistosynergiaa 

tärkeämpää. Kun Suomessa synergian ohjelmistopuolen kanssa annetaan tulla omia teitään, niin 

ydinteknologia-synergiaa käytetään markkinoinnissa laajemmin. Periaatteena on kuitenkin se, 

että synergioita ei lähdetä epätoivoisesti hakemaan, vaan niiden annetaan syntyä luonnostaan. 

(Paananen, haastattelu)
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Markkinoinnin ja tuotekehityksen välinen yhteys

Sateenvaijomerkin synergioiden aikaansaamiseksi on tärkeää pystyä koordinoimaan sekä 

merkinjohtamistoimenpiteet että tuotekehitys. Vaikka kummankin toimintaa ohjaavat yrityksen 

arvot, periaatteet, missiot ja sama visio, niin synergioiden aikaansaamiseksi myös alemman 

tason yhteistyö on tarpeen.

Sony Finlandin yhteydet tuotekehitykseen tapahtuvat pohjoismaisen markkinointijohtajan 

kautta. Palaute kantautuu tuoteryhmittäin Euroopan päämajaan, josta ollaan yhteydessä



Japaniin. Toisinaan ollaan suoraan yhteydessä tuotekehityspuoleen Japanissa ja Euroopassa. 

(Paananen & Rydberg, haastattelut)

Koska Sony luo yhden koko Euroopan kattavan valmiston, niin yhden maan mielipiteellä ei ole 

suunnittelussa kovinkaan suurta painoarvoa. Siksi pyritäänkin viemään Eurropasta 

tuotekehitykselle yksi yhtenäinen viesti siitä minkälaisia tuotteita halutaan. Yhteiseen 

kannanmuodostukseen sisältyy myös aina jonkin verran lobbausta. (Paananen & Rydberg, 

haastattelut)

Uudet tuotteet esitellään tuotepäälliköille lähes lopullisessa mudossaan puolta vuotta ennen 

lanseerausta, jolloin on mahdollisuus muuttaa vielä joitain yksityiskohtia, kuten ominaisuuksia 

tai hintatasoa. Jo valmiita tuotteita voidaan jatkokehittää vuoden syklillä siitä kun uudet mallit 

tulevat markkinoille. (Paananen, haastattelu)

Esimerkiksi markkinointipäällikkö Rydberg oli haastattelun jälkeen lähdössä 

ennakkokatsastamaan vuoden 1999 mallistoa, josta hän on jo vuotta aikaisemmin esittänyt 

toiveita koskien eri jakeluteihin tarkoitettuja tuotteita sekä teknisiä ratkaisuja. Hän on 

tyytyväinen tapaan, jolla hänen toivomuksiaan on kuunneltu. Mallisto on aika pitkälle hänen 

toivomustensa mukainen. (Rydberg, haastattelu)

”Viime vuosina systeemi muuttunut aika paljon. Ennemmin tuotteet oli aika paljon sitä mitä 

insinöörit Japanissa keksii ja mallistot oli aivat liian kalliita ja ominaisuuksia oli liikaa ja 

kukaan ei osannut käyttää.” (Rydberg, haastattelu)

Pitkällä tähtäimellä yhteydenpito tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä toimii myös hyvin. 

Markkinoijilla on hyvissä ajoin etukäteen tieto siitä minkälaisia tuoteryhmiä markkinoille on 

tulossa ja mitä strategista osaa kulloinenkin uusi tuoteryhmä näyttelee tuotepaletissa. (Rydberg, 

haastattelu)

Tuotekehitys-ja valmistustoimintoihin myös luotetaan Sony Finlandissa. Maailman parhaiden 

insinöörien uskotaan työskentelevän juuri Sonyn palveluksessa. Lisäksi uskotaan yhtiön kykyyn 

tuottaa laadukkaita innovaatiotuotteita myös tulevaisuudessa. (Paananen & Rydberg, 

haastattelut)

120



Merkin arvon ja teknisten ominaisuuksien välinen suhde

Sonyn brandin arvo näkyy tuotteista saatavissa olevassa kilpailijoita kovemmassa hinnassa. 

Tuotteet myös ovat yleensä astetta kalliimpia. Useimmiten tavoitteena kuitenkin on 

korkeamman hinnan sijasta suurempi myynnin volyymi. Hinnoittelu tapahtuu periaatteella, jossa 

valitaan alin mahdollinen hinta, joka jättää suunnitellun katteen. Suunniteltuun katteeseen 

vaikuttavat sekä tehtaan että jälleenmyyjien haluama kate. (Rydberg, haastattelu)

Joskus hinnoittelu voi johtaa tilanteisiin, jossa tuotteet myydään loppuun. Näin on käynyt 

esimerkiksi keväällä tapahtuneen DVD-lanseerauksen yhteydessä. Markkinointipäällikkö 

Rydberg arvelee hinnan voineen olla korkeampikinm, sillä tuote on melkein loppunut 

huolimatta sen kilpailijoita huomattavasti kalliimmasta 5000mk:n hinnasta. Hän arvelee että 

kohderyhmänä olevat elokuvaharrastajat olisivat ostaneen tuotteen jopa 1.500mk kalliimmalla. 

Hän kuitenkin muistuttaa siitä, että muita maita korkeampaa hintaa on vaikea periä tuotteiden 

harmaatuonnin mahdollisuuden vuoksi. (Rydberg, haastattelu)

Pitkän tähtäimen suunnittelu ja mielikuvien muokkaaminen

Sony Finlandissa nähdään mission ja visioiden vaikutus pitkäaikaisen suunnittelun 

apuvälineenä. Vaikutus tuotteisiin voi olla jopa kymmenen vuoden pituinen. Sen sijaan nopeasti 

liikkuvilla markkinoilla ei mielellään lähdetä tekemään yli vuoden aikajänteellä arvioita 

esimerkiksi myynnin kehityksestä. Aikaisemmin päämies vaati Suomenkin toiminnoilta jopa 

viiden vuoden budjetointijännettä, mutta nyttemmin tällaisia pitkän tähtäimen taloudellisia 

suunnitelmia laaditaan vain ulkomaiden päämajoissa. (Paananen, haastattelu)

”On täysin idioottimaista tässä bisneksessä laatia yli vuotta pidemmälle meneviä myyntiarvioita. 

Visiot toki on aina tiedossa. Seuraavan viiden vuoden aikana yksi avainsana on digitaalisuus. 

(Paananen, haastattelu)

Sony Finlandin pitkän tähtäimen suunnitteluun kuuluvat olennaisena osana myös strategiset 

tuotteet, joilla joko luodaan brandille henkinen silta uusille markkinoille tai otetaan käyttöön 

joku useiden eri tuotelinjojen kannalta tulevaisuudessa tärkeä teknologia. Tällaisia strategisia 

tuotteita tuetaan kohdentamalla niihin voimakkaita markkinointipanostuksia. Ristiintukeminen, 

eli strategisten tuotteiden alikatteella myyminen voitollisten tuotteiden tuottojen kustannuksella
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ei ole mahdollista matriisiorganisaatiossa. Tarvittaessa kuitenkin tuotteen tukemiseksi voidaan 

tinkiä katteista muihin tuoteryhmiin verrattuna. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

Tieto strategisista tuotteista saadaan hyvissä ajoin päämieheltä. Tälläkin hetkellä Sony 

Finlandilla on tietoja siitä minkälaisia uusia teknologioita ja tuotteita seuraavan viiden vuoden 

aikana lanseerataan ja miten ne vaikuttavat nykyään markkinoilla olevien tuotteiden myyntiin. 

(Rydberg, haastattelu)

Maailman mittakaavassa Sonyn tuotepaletti on harvinaisen laaja. Suuren tuotevalikoiman 

pitkäjänteinen kehittäminen vaatii tuotekehitykseltä uusien tuoteryhmien kehittämisen lisäksi 

myös nykyisten tuoteryhmien jatkuvaa kehittämistä. Toimintojen koordinoiminen vaatii erittäin 

suurta pitkäjänteisyyttä. Tuotekehitys yrityksessä toimiikin erittäin pitkällä aikajänteellä. Tämä 

takaa sen, että markkinatilanteen vaatiessa suuri määrä teknologioita on tarvittaessa 

kaupallistettavissa. (Rydberg, haastattelu)
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Mielikuvien muokkaaminen strategisten tuotteiden avulla tapahtuu kulloisenkin vision 

mukaisesti. Esimerkiksi tällä hetkellä maahantuojan oma mainonta keskittyy tiukasti 

digitaaliteknologiaan perustuvien tuotteiden mainontaan merkin imagon kehittämiseksi 

haluttuun suuntaan. (Paananen & Rydberg, haastattelu)

Tällä hetkellä merkin imagoa halutaan kehittää niin, että digitaalisuuden lisäksi korostuisi 

käyttömukavuus. Merkin imagossa säilyvät kuitenkin aina tietyt perusainekset. Voidaankin 

sanoa, että 5-10 vuoden kuluttua Sony mielletään kaikissa sen tuoteryhmissä edelleenkin 

korkealaatuisena ja lisäarvoa tuovana ainutlaatuisena tuotteena. Tuotteet ovat myös jo 50 vuotta 

kestäneen tradition mukaisesti itse tehtyjä sonymaisia tuotteita. (Paananen & Rydberg, 

haastattelut)

”Ihmisten pitää viiden vuoden päästä ajatella, että Sony osaa tehdä hienoja ja laadukkaita 

tuotteita, joita muut ei osaa ja joita on helppo käyttää. Päästäisiin siitä syndroomasta, että 

hienoja kamoja, mutta ei voida käyttää.”(Paananen, haastattelu)

7.2.3 Sateenvarjomerkin laajentamisen prosessi Sony Finlandissa



Sonyn uusille markkinoille siirtymisen syynä ovat niiltä saatavat kypsiä markkinoita 

korkeammat katteet. Uudet tuoteryhmät ja tuotteet lanseerataan aina ensin Japanissa, sitten 

Amerikassa ja vasta sen jälkeen Euroopassa. Periaatteena on, että tuoteryhmät ovat samat 

kaikkialla maailmassa. Tuotemallit suunnitellaan aina paikallisten markkinoiden mukaisesti. 

Yksittäisen tuotteen ollessa kyseessä sanelee lanseerauksen paikallinen kysyntätilanne. 

(Paananen, haastattelu)

”Tällä alalla on aina päästävä rahastamaan jostain hyvästä uudesta konseptista niin kauan kuin 

Mee Too seuraajat tulevat peliin mukaan.Yksi tuotekehityksen lähtökohta on myös rojaltien 

kerääminen. Jokaisesta MiniDiscistä, joka maailmalla myydään kilahtaa Sonylle tietty raha. 

Myös tämän takia tuotekehitys on tärkeää. Sama koskee myös joitain komponenttejä” 

(Paananen, haastattelu)

Sonyn viimeisin merkin siirto Suomessa on DVD-videolevysoittimen lanseeraus. Siirto on 

tyypillinen esimerkki Sonyn toimimisesta pioneerien joukossa uusilla markkinoilla. Sen sijaan 

tuloillaan oleva, jo Amerikassa ja Japanissa lanseerattu Sony PC-tietokone edustaa siirtymistä jo 

varsin kypsille markkinoille. (Paananen & Rydberg, haastattelut)

DVD-lanseeraukseen liittyi yksi tämän ajan tyypillisistä piirteistä, eli standardeista sopiminen. 

Vielä ennen vuosikymmenen puoliväliä tuloillaan oli kaksi erillistä digitaalista 

videolevystandardia. Tieto tuloillaan olevasta teknologiasta oli tytäryhtiöillä jo hyvissä ajoin. 

Lisäksi hahmotettiin tuotteen merkitys linkkinä eri digitaalisten laitteiden välillä. (Rydberg, 

haastattelu)

Sonyllä oli jo aikaisemmin ollut huonoja kokemuksia standardikilpailusta videonauhurien alalla 

ja standardisotaan ei kannattanut lähteä, koska pelkästään toistavan videolevyjäijestelmän 

menestyksen kannalta sisällöntuottajilla on tärkeä rooli lanseerauksen onnistumisessa. 

Standardin aikaansaamiseen tarvittiin näinollen myös elokuvatuottajien suostumukset, minkä 

vuoksi jopa tuotteen lopullinen lanseeraus myöhästyi vuodella. (Rydberg, haastattelu)

Kun standardista oli saatu sovittua vuosikymmenen puolivälissä, alkoi Sony Finland saada 

tuotetietoja tuotekehitykseltä. Samalla alettiin laatia tarkempaa budjettia. Aluksi muodostettiin 

käsitys kokonaismarkkinoista ja sen jälkeen alettiin miettiä minkälainen markkinaosuus 

annetuilla tuotteilla ja hinnoilla on mahdollista saavuttaa. Tässä vaiheessa tuotteen
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viestintästrategiaa ei vielä mietitty ollenkaan, mikä osoittautui onneksi järjestelmän 

myöhästyttyä vuodella tekijänoikeussyistä. Samalla saatiin mahdollisuus ottaa oppia Amerikassa 

tapahtuneesta lanseerauksesta. (Rydberg, haastattelu)
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”Hyvä juttu oli se että lanseeraus jenkeissä tapahtui vuotta ennen. Siitä opittiin paljon. Sony oli 

ensimmäiseksi tulossa markkinoille Euroopassa joka kodin DVD.n kanssa, kunnes osoittautui 

että jenkeissä suoritettu kampanja, jossa lähestyttiin ainoastaan elokuvafriikkejä, oli oikea 

lähestymistapa.” (Rydberg, haastattelu)

Amerikan oppien perusteella Euroopan markkinoille suunniteltiin selkeästi markkinoiden paras 

tuote, jota alettiin mainostaa elokuvafriikeille.. Amerikassa saavutettu yli 30% markkinaosuus 

puolet kalliimmalla tuotteella rohkaisi kokeilemaan samaa myös Euroopassa. Amerikassa 

saavutettua ja myös Eurooppaan internetin ja alan lehdistön kautta siirtynyttä mainetta 

elokuvaharrastajien kohderyhmässä haluttiin päästä hyödyntämään täysimääräisesti. Strateginen 

tuote osoittautui myös Suomessa myyntimenestykseksi. (Rydberg, haastattelu)

”Vaikka Panasonicilla on ollut DVD jo puoli vuotta Suomen markkinoilla ennen meitä , niin 

niitä myytiin viime kuussa vain 12, kun meidän laitteita myytiin päälle 200 (Rydberg, 

haastattelu)

Vaikka DVD:n menestys on ollut suhteessa kilpailijoihin hyvää, niin sen painoarvo 

kokonaismarkkinoilla tulee olemaan vielä monta vuotta pieni. Kun esimerkiksi CD-soittimia on 

myyty noin kymmenen vuoden aikana 500 miljoonaa kappaletta, odotetaan DVD-soitinten 

myynniksi vuosituhannen loppuun mennessä 10 miljoonaa laitetta. Tuoteryhmässä Sony on 

kuitenkin tehnyt onnistuneen sisääntulon ja pönkittänyt samalla omaa edelläkävijän ja 

innovaattorin rooliaan. Myyntitavoitteet toteutumisen lisäksi myös pitkän tähtäimen hyödyt 

näyttävän olevan suuria. (Rydberg, haastattelu)

DVD:n strategisia päämääriä kuvaavat myös ne miellyhtymät, jotka uutuustuotteeseen haluttiin 

ladata. Näitä ovat kotiteatteri, laajakulma-TV, tietokoneyhteensopivuus, CD-yhteensopivuus ja 

digitaaliaika. Näistä CD-yhteensopivuus toimii helpottamassa siirtymistä uuteen järjestelmään. 

Kaikki muut mielleyhtymät viittaavat uusiin Sonyn teknologioihin ja markkinoihin. Vaikka 

DVD:llä onkin strategista merkitystä, pelkäksi strategiseksi tuotteeksi sitä ei haluta kutsua. 

(Rydberg, haastattelu)
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”Kuvio on oikeastaan se, että DVD on jalansija digitaalisuuden jatkolle. Se että aikanaan 

kehitettiin CD-levy, antoi jalansijaa MiniDiscille ja myöskin digitaaliseen aikaan. Koko ajan 

tulee näitä uusia digitaalisia tuotteita ja jokainen toimii jalansijana uusille tuotteille. Ei sille 

mitään loppua ole. Maailma kehitty jatkuvasti ja me ollaan siinä kärjessä mukana. Se on 

edellytys sille että me päästään pitämään meidän ykkössijamme” (Rydberg, haastattelu)

Uusien tuotteiden toimiminen astinlautana voi olla myös keino tunkeutua jo kylläisille 

markkinoille. Sony PC on tästä hyvä esimerkki. Tietokonemarkkinoille Sony päätti tunkeutua 

mutkan kautta hankkimalla ensin jalansijan videopelikonsolimarkkinoilla. Pelikonsoleilla ja 

tietokoneilla on paitsi teknologista synergiaa, mutta myös suora ajallinen yhteys kohderyhmässä. 

Usein tietokoneen hankinta seuraa varttuvan videopelikohderyhmän elämässä pelaamisvaihetta. 

Tämä antaa mahdollisuuden merkki uskollisuuden hyväksikäyttöön. (Rydberg, haastattelu)

Kannibalismi

Tuotteiden päällekkäisyys uusien tuotteiden lanseerauksessa johtuu Sonyn kyseessä ollessa 

usein teknologian kehittymisestä. Esimerkkejä päällekkäisyyksistä on monia. Esimerkiksi tällä 

hetkellä MiniDic on valtaamassa alaa C-kasetilta. Vastassa markkinoilla ovat high-end -tuote ja 

massatuotantolaite. Toimitusjohtaja Paanasen mukaan tilanne tuo helposti tunteen, jossa 

vanhojen tuotteiden pois dumppaaminen olisi paras vaihtoehto. Kuitenkin ongelma voidaan 

yrittää ratkaista erilaisia hinnoittelustrategioita käyttämällä ja huolellisella segmantoinnilla. 

(Paananen, haastattelu)

Vaikka VHS-video ja ainoastaan toistava DVD eivät suoranaisesti olekaan toisiaan korvaavia 

laitteita, on useimmilla ihmisillä tarvetta kuitenkin vain yhdelle laitteelle. DVD on myös 

yhteensopiva CD-levyn kanssa, jolloin sama laite voi kannibalisoida kahta eri tuoteryhmää. 

Tilanteeseen pyritään vastaamaan paitsi luonnollisesti vanhoja laitteita korkeammilla hinnoilla, 

mutta myös huolellisella kohderyhmien valitsemisella ja uuden tuotteen vanhoista poikkeavalla 

asemoinnilla. DVD:n elokuvaharrastajille suuntaamisen lisäksi tuotekuvaa pyritään muuttamaan 

henkilökohtaisen katselun suuntaan tuomalla markkinoille kannettava soitin yhdistettynä 

videolaseihin. Tämän toivotaan erottavan konseptin VHS:stä. (Rydberg, haastattelu)



Tulevaisuudessa äänittävän DVD:n tullessa markkinoille tuotteiden kilpailu videonauhuria 

vastaan on suoraa. Vaikka tähän valmistaudutaan jo yrityksen sisällä, niin seikkaa ei haluta vielä 

aktiivisesti viestiä kuluttajille markkinoiden pysähtymisen pelosta. Uuden teknologian 

julkaisemisen jälkeen mahdollisuudet vaikuttaa markkinoiden kehitykseen nähdään rajallisiksi, 

sillä markkinoiden koetaan määräävän teknologian vaihtumistahdin. Tällöin on tärkeää pysyä 

kilpailussa mukana ja kohdistaa resurssit uuden tuotteen mainostamiseen, jolloin markkinoita 

voidaan ohjata haluttuun suuntaan. (Rydberg, haastattelu)

Tuotteiden hintakysymyksissä uusien tuotteiden lanseerauksessa Sony Finlandilla on vähän 

liikkumavaraa. Tuoteryhmien ristiintukemista ei yleensä harrasteta. Ainoa esimerkki 

ristiintukemisesta on MiniDiscin tyhjien levyjen osalta, jotka myytiin tappiolla laitemyynnin 

vauhdittamiseksi. Koska kovat kehityskustannukset pitää kattaa, ja jokaisen tuoteryhmän pitää 

tulla toimeen itsenäisesti, niin mahdollisuutta suoranaiseen penetraatiohinnoitteluun ei ole. 

Ainoa mahdollisuus alhaisempaan hintaan on, mikäli tehdas haluaa kattostrategiansa mukaan 

ohjata myyntiä alemmalla myyntihinnalla tytäryhtiöille. Yleisesti hinnoittelukysymyksissä Sony 

noudattaa perinteistä japanilaista linjaa asiakaslähtöisestä hinnoittelusta. (Rydberg, haastattelu)

”Me kerrotaan mitä meidän markkinat haluaa hinnaksi ja tehdas ottaa oman siivunsa ja Sony 

Nordicin pitää ottaa oma kakkunsa ja diilerillekin pitää antaa oma katteensa” (Rydberg, 

haastattelu)
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Merkin vaurioituminen

Sonyn karmalta sekä merkkinä että yrityksenä suurin katastrofi olisi tuotteiden laadun 

putoaminen. Merkin vaurioitumiseen tätä kautta ei kuitenkaan uskota, sillä yrityksessä uskotaan 

japanilaisen laadunvalvonnan estävän laatuongelmat. Pelko laadun keskeisestä asemasta johtuu 

kuluttajilla olevista tutkituista mielikuvista, joissa laatu on aina keskeisessä osassa. (Paananen 

& Rydberg, haastattelut)

Kuvitteellisen vaurioitumisen yksittäisen viallisen erän vuoksi uskotaan näkyvän vain yhdessä 

tuotteessa eikä ylitsevuotoilmiöön uskota jälkihoidon nopeuden ja kattavuuden vuoksi. 

Esimerkkinä jälkihoidosta on uusissa laajakulmatelevisoissa havaittu mahdollisuus vaurioon



väärin kuljetettuna, jonka seurauksena kaikki myydyt laitteet kerättiin takaisin ja uudet 

toimitettiin asiakkaille tilalle. (Rydberg, haastattelu)

Kokonaisen järjestelmän tekniseen epäonnistumiseen ei myöskään uskota. Esimerkiksi DVD:n 

osalta kehitystyössä ja testauksessa ovat olleet kaikki merkit mukana, joten vaaraa ei 

käytännössä ole. Myös luottamus Sonyn insinöörien taitoihin on vankkumaton. Sonyn imagon 

hämärtymiseen ei uskota, koska tuotekehityksen kykyihin ja strategiseen loogisuuteen luotetaan. 

(Rydberg, haastattelu)

7.2.4 Yhteenveto

Sony Finland -casen teki mielenkiintoiseksi yrityksen viihdemarkkinoille laajentumisen 

vaikutus merkin johtamiseen Suomessa. Pieni suomalainen elektroniikkaan keskittynyt 

tytäryhtiö on alkanut ennakkoluulottomasti hyödyntää uuden liiketoiminta-alueen synergioita 

markkinoinnissaan.

Synergioiden hyödyntäminen on Sonyllä muutenkin avainsana. Sitä tapahtuu kaikilla tasoilla 

aina varastoinnista ydinteknologioiden käyttöön ja markkinointiin. Merkkitavaramarkkinoinnin 

kannalta katsottuna Sonyn merkin synergioita hyödynnetään mielikuvituksellisesti. 

Markkinoiden valtaaminen ja merkin laajentaminen käyttäen apuna strategisia tuotteita edustaa 

varmasti alan huippua. Jo yrityksen missiossa korostetaan sekä merkinrakentamisprosessin että 

kovan liiketoimintaosaamisen tärkeyttä. Merkkituotteen johtamisprosessi ja tuotannollinen 

kehitys kulkevat käsi kädessä tavoitteinaan tuotteiden myyminen. Suomen markkinointiyhtiö 

edustaa merkin johtamista, jolle tieto teknologian kehityksestä on kullan arvoista. Asiakkaat on 

valmisteltava ottamaan vastaan innovatiiviset tuotteet, jotta merkin synergia tulisi 

täysimääräisesti hyödynnettyä.

Sonyn toiminnalla on ominaista myös pitkäjänteisyys. Pikashakkia pelataan tarvittaessa, mutta 

siirtoja voidaan odottaa pitkäänkin. Sony Finlandin kannalta yksittäisten tuoteryhmien 

strategisen merkityksen ymmärtäminen on tämän kannalta tärkeää. Ilman yrityksen pitkän 

tavoitteiden ymmärtämistä toiminta voisi helposti tuntua turhauttavalta. Esimerkiksi lasten ja 

nuorten huomioon ottaminen kohderyhmänä näkyy varmasti merkin arvossa pitkällä tähtäimellä.
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Merkin imagon pitkäjänteisen rakentamisen lisäksi myös tärkeiden ydinosaamisten 

kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Resurssilähtöinen johtaminen kannustaa tuotekehitystä 

teknologioiden mahdollsimman laajaan hyödyntämiseen samalla tavalla kuin se kannustaa 

markkinointia hyödyntämään merkin taijoamat synergiaedut täysimääräisesti.
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Sonyn tytäryhtiöiden toiminta ei perustu tiukkaan kontrolliin, vaan yrityksessä sallitaan 

pailakkinen liikkumavapaus. Ohjausta ei myöskään harjoiteta näkyvillä arvokampanjoilla, vaan 

lähettämällä organisaatioon monesta eri suunnasta samoja perusviestejä. Lisäksi toimintaa 

ohjataan missioiden ja visioiden avulla. Vaikka arvo-ohjelmaa ei ole olemassa, niin 

organisaatiorakenne pitää huolta siitä, että viestit välittyvät. Viimekädessä tämä tapahtuu 

tuotteiden kautta.

Visiot, kuten ”Digital Dream Kids”, näyttävät myös Sony Finlandille suunnan digitaaliseen 

maailmaan etenemiseen. Kun visio näkyy sekä tuotteissa että markkinointipainotuksissa, niin se 

on vahvasti omaksuttu sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa. Tällainen yhtäläisyys on 

edellytys myös sille, että viimekädessä kuluttajat sisäistävät Sonyn identiteetit halutulla tavalla. 

Viimekädessä tämä näkyy siinä, että joko tuotteiden menekki tai hinta kasvaa.

Sony Finlandilla on emoyrityksen identiteetin ja resurssien puitteissa vapaat kädet toimia 

paikallisten vaatimusten mukaisesti. Emoyhtiön taijoamat resurssit tekevät paikallisen 

toimimisen kuitenkin usein kalliiksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi mainonnan ja tuotteiden 

paikallisten vaatimusten täyttämme todettiin pullonkaulaksi. Tällaisessa tapauksessa tytäryhtiön 

on pakko tehdä rajanveto siihen missä määrin yrityksen paikallisuuden ideologiaa toteutetaan 

suhteessa resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Sony Finland on tehnyt 

esimerkiksi mainonnassa resurssien niukkuuden perusteella päätöksen käyttää keskitettyjä 

eurooppalaisia resursseja. Samasta seikasta voi johtua myöskin toinen casen kautta esille tullut 

ongelma, eli merkin profiloituminen liian paljon high end-käyttäjiin. Mikäli oikean mielikuvan 

saavuttaminen osoittautuu jossain määrin ongelmaksi, niin Sony Finlandilla joudutaan 

miettimään resurssien ja paikallistamisen välistä suhdetta uudelleen.

Merkin siirto uuteen tuoteluokkaan toimii Sony Finlandissa erittäin pitkälle emoyrityksen 

visioiden varassa. Koko yritystä koskevien visioden lisäksi tärkeitä ovat yksittäiset strategiset 

tuoteryhmät. Suomessa suoritettavassa ympäristöanalyysissa otetaan kilpailijat huomioon varsin 

vähän. Enemmän huomiota kiinnitetään asiakkaiden ja jakelukanavan toivomuksiin sekä



tuotteiden menestymiseen markkinoilla ja erilaisissa testeissä. Kuluttajatestausta ei 

japanilaiseen tyyliin Sonyssäkään kovinkaan paljoa harjoiteta. Sen sijaan pyritään ennakoimaan 

jo hyvissä ajoin etukäteen kuluttajien tarpeet. Lisäksi innovaatioiden markkinoinnilla asiakkaat 

pyritään totuttamaan uusiin ajatuksiin jo hyvissä ajoin ennen kuin tuotteiden myynti suuressa 

mittakaavassa on ajankohtaista.

Sonyn nopeasti muuttuvilla kohdemarkkinoilla vahva brandi on elinehto. Etenkin uusissa 

tuoteluokissa se antaa tuotteelle uskottavuutta arvovaltaisen valmistajan kautta. Kattobrandi on 

Sonyn perusomaisuutta, jonka arvo kasvaa jokaisen onnistuneen merkin siirron seurauksena. 

Sony Finlandin tapa pitää jokaisen ihmisen, päässä yllä koko ajan Sonyn brandia toteutetaan 

Sonylle tyypillisiä tuotteita mainostamalla.

Monesti hengettömään yrityskuvamainontaan verrattuna Sony Finland on onnistunut hyvin. 

Esimerkiksi teini-ikäisten joukossa Sony oli vuonna -94 11. suosituin brandi Suomessa 

(Nevalainen, 1994). Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta.

Lyhyesti sanottuna Sonyn sateenvarjomerkkistrategian menestystekijät ovat omaperäinen 

yrityskulttuuri, pitkäjänteisyys, ydinosaamislähtöinen laajentuminen, tuotannon ja merkin 

johtamisen yhteistyö, synergiaetujen täysimääräinen hyödyntäminen, resurssienhallinta, hyvä 

laatu sekä asiakkaiden ymmärtäminen.
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7.3 Case-yritysten vertailua

Oheisessa taulukossa on koostettu tutkielman viitekehyksen oletukset kohdeyrityksistä tehtyjen 

havaintojen kanssa. Taulukosta käyvät keskeisenä asiana ilmi esimerkkiyritysten 

menestystekijät sateenvaijomerkin johtamisessa verrattuna viitekehyksessä esitettyihin arvioihin 

ja toisiinsa. Havaintojen yhdensuuntaisuus on huomattava.
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Taulukko A:Yhteenveto empiirisen osan havainnoista

Strategiset piirteet:
Viitekehys Canon Oy Sony

Liiketoimintojen
määritelmä

Laaja “viestintä” “viihde”

Visio (tulevaisuuden
liiketoimintojen
määritelmä)

Multimedia Digitaalisuus

Tuotemarkkinastrategia Tuotekehitys & 
riippuva diversifiointi

Tuotekehitys & 
riippuva diversifiointi

Tuotekehitys & 
riippuva diversifiointi

Kilpailustrategia Differointi & 
kustannusjohtajuus

Pääasiassa differointi Pääasiassa differointi

Merkin piirteet:
Merkin ja yrityksen 
identiteettien yhteys

Suuri Suuri Suuri

Yritysdominointi Kyllä Kyllä Kyllä

Merkin suuri liikearvo 
(laatu &tunnettuus)

Kyllä Kyllä Kyllä

Toiminnallisuus Suuri Suuri Suuri

Edustuksellisuus Pieni Normaali Suuri

Ongelmiin
vastaaminen
(menestystekijät):
Organisaation pysyvyys Orgaaninen kasvu

Vahva identiteetti 
Pitkäjänteisyys

Kyosei
Identiteetti
Pitkäjänteisyys
Pitkät työsuhteet

Identiteetti
Pitkäjänteisyys
Omaperäinen
yrityskulttuuri

Merkin sopivuusongelma Y dinosaamislähtöi- 
syys
Resurssipohjainen 
merkin siirto

Y dinosaamisläh-
töisyys
Resurssipohj ainen 
merkin siirto

Y dinosaamisläh-
töisyys
Resurssipohjainen 
merkin siirto

Merkin huono noste Y rity skuvamainonta Pitkäjänteinen
innovaatiomainonta

Pitkäjänteinen
innovaatiomainonta

Ylitsevuotoilmiö Laatuj ohtaminen 
Kaizen-periaate

Laatujohtaminen
Asiakaslähtöisyys
Korkealaatuinen
tuotekehitys

Laatujohtaminen
Asiakaslähtöisyys
Korkalaatuinen
tuotekehitys

Kannibalismi Asemointi Oikea
laajentamisjärjestys
Asemointi
Hinnoittelu

Oikea
laajentamisjärjestys
Asemointi
Hinnoittelu

Laajentamisjärjestys T eknologiakartat Pitkän tähtäimen 
informaatio olemassa

Pitkän tähtäimen 
informaatio olemassa 
Tuotannon ja 
markkinoinnin 
yhteistyö



Seuraavassa joitain havaintoja viitekehysmallin ja case-yritysten piirteiden välisistä 

eroavaisuuksista ja niiden mahdollisista syistä.

Suurimmat erot esimerkkiyritysten ja viitekehyksen välillä johtuvat vision roolista merkin ja 

koko yrityksen strategian määrittelyssä. Teoriaosassa ei vision tärkeyttä osattu riittävästi ottaa 

huomioon tulevaisuuden liiketoiminta-alueen määritelmänä.

Lisäksi kummankin merkin edustuksellisuus oli ennakoitua korkeampi. Etenkin Sonyn merkkiin 

liitetään kuluttajien mielessä statusarvoja. Ero viitekehykseen voi johtua siitä, että teoriaosassa 

esitetyn mukaisesti esimerkkiyritykset käyttivät pitkälti tuoteominaisuuksia 

myyntiargumentteina, mutta useista innovatiivisista saavutuksista johtuen kummallekin 

yritykselle on kertynyt statusarvoja luovaa karismaa.

Sateenvaijomerkkien johtamisen väliset keskinäiset erot näkyvät paljolti siinä, että Canonilla on 

arvo-ohjelma, joka Sonyltä puuttuu. Suomen organisaatioiden kokoerosta johtuen ( Sony 

Finland, alle 40 henkilöä, Canon Oy, yli 500 henkilöä) ohjelman puuttumisen vaikutukset Sonyn 

käytännön toimintaan ja viestien läpimenoon ovat kuitenkin pienet. Arvot on sisäistetty 

automaattisesti.

Markkinoinnin ja tuotekehityksen välinen palauteyhteys tuntui analyysin perusteella toimivan 

paremmin Sony Finlandin ja päämiehen välillä. Havainto voi kuitenkin johtua siitä, että toinen 

haastatelluista toimi koko pohjoismaiden alueella tuoteryhmän markkinointipäällikkönä.

Vaikka case-yritysten piirteiden vertailu onkin vaikeaa, ja joiltain osin jopa mahdotonta, niin 

analyysit täyttivät tarkoituksensa. Case-analyysien kautta saavutettiin nimittäin monien yrityksiä 

koskevien havaintojen kautta se, että viitekehysmallia voidaan kehittää vastaamaan paremmin 

todellisuutta. Tästä enemmän seuraavassa luvussa, jossa käsitellään lähemmin empiiristen 

havaintojen vaikutuksia viitekehyksen kehittämisen kannalta.
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8 VIITEKEHYSMALLIN TOIMIVUUS

Edellä esitellyn kahden case-tapauksen perusteella voidaan todeta esitetyn viitekehysmallin 

toimivan varsin hyvin japanilaisen sateenvaijomerkm johtamisprosessin kuvaajana myös 

Suomessa. Viitekehysmallin pohjana toiminut kuvaus japanilaisen sateenvarjomerkin 

strategiapiirteistä osittautui myös havaintojen perusteella oikeaksi. Kummassakin yrityksessä 

liiketoimintojen määrittely liittyi yritysidentiteettiin lisäksi käytössä oli 

tuotemarkkinastrategiana tuotekehitysstrategia diversifíoinnin sijasta. Lisäksi kilpailustrategia 

oli ennakko-odotusten mukainen yhdistelmä differoinnin ja kustannusjohtajuuden välillä.

Myös muutkin viidennessä luvussa esitetyt oletukset merkkien toiminnasta pitivät pääosin 

paikkaansa lukuunottamatta yrityskuvamainonnan käyttämistä merkin heikon nosteen 

eliminoinnissa sekä oletusta merkkien alhaisesta edustuksellisuudesta. Tarkastelussa selvisi, että 

yrityskuvamainonnan sijasta merkin arvon lisääjänä käytössä on innovaatio- ja 

edelläkävijätuotteiden mainonta. Lisäksi case-merkeillä oli ennakoitua enemmän statusarvoa. 

Sonyn tapauksessa jopa siinä määrin, että se aiheutti ongelmia viestimisessä laajoille 

kuluttajapiireille.

Itse viitekehysmallista voidaan empiiristen havaintojen perusteella voidaan todeta, että yrityksen 

identiteetillä on ennakoidun mukainen keskeinen rooli merkin rajojen ja laajenemisen 

määrittelyssä. Samalla tavalla emoyritys joutuu ottamaan huomioon myös yrityksen resurssit. 

Resursseja ovat sekä ydinteknologiat että muu henkinen ydinosaaminen. Resurssien ja yrityksen 

identiteetin suhde visioon on kaksijakoinen. Nykyinen identiteetti ja nykyiset resurssit toimivat 

vision pohjana. Visio on samalla kuitenkin myös lupaus resurssien ja identiteetin kehittämisestä 

vision toteuttamisen vaatimalla tavalla.

Empiirisen aineiston perusteella uutena asiana voidaankin todeta vision tärkeys yrityksen johdon 

tahtotilan määrittelyssä. Visio toimii sateenvaijomerkille pitkän tähtäimen liiketoimintojen 

määritelmänä. Koska sateenvarjomerkin päämääränä on laajentua, on suunnalla tärkeämpi 

merkitys merkin johtamisen kannalta kuin nykyisten markkinoiden määrittelyllä.



Vaikka tuotevalikoima on suomalaisille myyntiyhtiöille annettu, ohjaa kaikkea toimintaa 

japanilaisen emoyhtiön visio merkin ja yrityksen tulevaisuudesta. Yrityksen identiteetti ja 

lyhyemmän tähäimen visiot toimivat toiminnan ohjaajina tytäryhtiöissä, joiden käytännön 

toiminta lähtee pitkälle paikallisista lähtiköhdista. Ilman vahvaa ideologista ohjausta 

paikallisten maakohtaisten toimintojen koordinointi olisi tuskin mahdollista. Ideologian ja 

yrityksen resurssien puitteissa tytäryhtiöllä on vapaat kädet toteuttaa strategiaansa, eli mukautua 

ympäristönsä taijoamiin haasteisiin.

Esimerkkiyrityksissä lokalisoinnilla tarkoitetaan yrityksen omaa strategista pelivaraa. Kun 

markkinointiyhtiön kannalta annettuja resursseja ovat tuotteet, niin tärkein resurssi on 

markkinointiin käytettävien varojen määrä. Kummallakin esimerkkiyrityksistä oli vuonna 1997 

mediamainontaan käytettävissä nettohinnoin sama noin lOMmk (Gallup-Mainostieto, 1998).
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Yrityksen tavoitteiden viestintä henkilökunnalle ja loppukäyttäjille tapahtuu siis paitsi 

sloganeiden, mutta myös tuotteiden avulla. Kun visio kertoo mihin suuntaan halutaan mennä, 

alkaa yritys rakentaa päämäärään polkua suurella määrällä erilaisia tuotteita. Näin yrityksen 

ideologia välittyy kaikkialle. Vanhojen markkinoiden ja uusien markkinoiden täytyy 

kummankin sopia yrityksen arvojen sateenvarjon alle. Uusien markkinoiden on myös oltava 

oikean suuntainen merkin vision toteuttamiseksi. Viitekehysmallissa esitetty käsite merkin 

nosteesta tarkoittaen kuluttajien käsitystä merkin menestyksestä uudessa tuoteluokassa riippuu 

juuri pitkälle vision viestinnän onnistumisesta asiakaskunnalle.

Esimerkiksi Sonyn visio digitaalisuudesta alkoi toteutua CD-soittimien myynnillä. CD- 

teknologiaa hyödynnetään myös tällä hetkellä markkinoilla olevassa Play Station pelikonsolissa, 

digitaalinäytöissä ja juuri markkinoille tulleessa DVD -videolevysoittimessa. Merkillepantavaa 

on, että kaikki nämä tuotteet viitoittavat tietä digitaalimaailmaan ja erityisesti 

tietokoneisiin.Vielä muutama vuosi sitten merkin siirto kotitietokoneisiin olisi ollut Sonylle 

mahdotonta, mutta vision asteittaisen toteuttamisen ansiosta Sony on jo alkanut markkinoida 

Amerikassa myös tietokoneita.

Sopivuuden käsite tarkoittaen yrityksen osaamisen sopivuutta uusille markkinoille on myös 

keskeinen esimerkkiyritysten toiminnassa. Osaamisen asteittainen rakentaminen niin, että 

valmius merkin tarjoaman laatulupauksen pitämiseen uudessa tuoteryhmässä on mahdollista 

vain pitkän tähtäimen suunnittelun kautta. Kokonaan uuden ydinteknologian luominen on niin



kallista, että sitä on pystyttävä hyödyntämään monilla eri markkina-alueilla. Sopivien 

tuoteresurssien tarjoamiseksi sopivaan hintaan markkinointiyhtiöille yhtiön on löydettävä oikeat 

teknologiat niiden toteuttamiseen. Tätä sopivuuden ja nostaan vuorovaikutusta voidaan kuvata 

graafisesti seuraavasti.
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Kuvio O: Ydinosaamispohjainen merkin siirto

NYKYISET MARKKINAT

LISÄÄ
NOSTETTA

Esim.
-Innovaatiotuottei-
den mainonta
-Laatulupausten
pitäminen
-Merkin
venyttäminen
strategisilla tuotteilla

UUSI
TUOTERYHMÄ

LISÄÄ
SOPIVUUTTA

Esim.
-Teknologian kehitys 
-Uutta tuoteryhmää 
lähellä olevat 
lanseeraukset 
-Astinlautana 
toimivat strategiset 
tuotteet

Merkillepantavaa sateenvarjomerkin johtamisprosessin toiminnassa on markkinoinnin ja 

teknisen kehityksen välinen vuorovaikutus. Yrityksen kaksi pääprosessia toimivat paitsi saman 

vision ohjaamina, mutta myös yhteistyössä sen saavuttamiseksi. Markkinoinnin suunnittelijoilla 

on koko ajan tieto siitä minkälaisia tekniikoita tulevaisuudessa on myynnissä. Yhtä tärkeää on 

myös se, että markkinoijat ymmärtävät jokaisen tuoteryhmän strategisen roolin yrityksen 

kokonaisuuden kannalta. Kun kokonaisia tuoteryhmiä voidaan käyttää ainoastaan strategisina 

väliportaina uusille markkinoille, on markkinoinnin suunnittelijan hyödyllistä tietää minkälaisia 

asioita esimerkiksi kampanjoilla pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan.

Tulosten perusteella voidaan myös todeta resurssien merkitys liiketoimintojen määrittelyssä. 

Yllättävää havainnoissa oli kahden yrityksen pääprosessin: teknologian kehityksen ja 

markkinoinnin välinen suuri vuorovaikutus. Sekä tuotekehityksen että markkinoinnin pitkän 

tähtäimen resursseja ohjaa yrityksessä yhteinen ideologia, jota täydennetään kulloinkin

voimassa olevassa visiolla.



Sonyn ”Digital Dream Kids”- tai Canonin ”Worlds leading multimedia manufacturer”-visio 

ohjaavat sekä merkin rakentamista että tuotekehitystä. Yrityksen identiteetin ja merkin 

identiteetin välinen vahva yhteys sekä niiden markkinointia ja tuotekehitystä koordinoiva 

vaikutus helpottavat merkin siirtymistä uusille alueille.

Merkin identiteetin mukaan tapahtuvan asemoinnin tarkoituksena on viedä merkkiä ihmisten 

mielissä suuntaan, jossa vision mukainen toiminta on mahdollista. Samalla merkin identiteetti 

määrittelee viestintästrategian nykyisillä markkinoilla suhteessa kattobrandin olemukseen. Kun 

merkin imago kertoo kuluttajalla sateenvarjomerkistä olevan mielikuvan, niin yksittäisessä 

tuoteryhmässä tai kohderyhmässä asemoinnilla voidaan tarkentaa merkin viestintää entisestään.

Merkin siirrot ja uudet tuotekehitysprojektit voidaan aina perustella sekä yrityksen sisällä että 

ulkoisessa markkinoinnissa etenemisellä vision toteuttamisen polulla. Uusien tuotteiden 

käyttäminen portaina uusille markkinoille on samalla sekä keino kuluttajien pään kääntämiseksi 

samaan suuntaan että oman teknologian koettelua merkin aikaisemman historian rajamailla.

Esimerkkiyritysten sateenvarjomerkkien johtamisen menestystekijät kertovat myös laajemmin 

siitä minkälaisia tekijöitä yritysten sateenvaijomerkin täytyy ottaa huomioon koordinoidessaan 

markkinoinnin ja tuotannon kehittämistoimenpiteitä. Tässä on keskeinen rooli 

menestystekijöillä, jotka ovat yrityksen vahva identiteetti, ydinosaamislähtöinen 

laajentuminen, pitkän tähtäimen resurssilähtöinen suunnittelu, asiakaslähtöisyys, 

pitkäjänteisyys toiminnassa sekä ensiluokkainen laatu.

Edellä mainituilla tekijöillä estetään sateenvaij omerkin laajentumisen vaaratekijät, jotka ovat 

merkin vaurioituminen ylitsevuotoilmiön tai imagon hämärtymisen kautta, ongelmat nosteen ja 

sopimattomuuden kanssa, organisaation pysyvyys sekä tuotteiden tai tuoteryhmien välinen 

kannibalismi. Samalla saadaan sateenvarj omerkin johtamisen prosessi toimimaan yrityksen 

eduksi, eli tuottamaan hedelmää menestyksekkäiden merkin siirtojen ja kasvun muodossa. 

Kyseessä ovat siis sateenvaij omerkin johtamisen menestystekijät, joiden avulla Suomalainen 

tytäryhtiö voi rakentaa ja ylläpitää muuten niin ongelmille riskialtista kattobrandia.
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Tässä luvussa esitetyn perusteella luvussa viisi esitettyyn teoreettiseen viitekehysmalliin

sateenvarjomerkin johtamisesta voidaan tehdä Suomen tytäryhtiöiden empiiristen havaintojen

perusteella seuraavat koijaukset:

• Liiketoimintojen määritelmä -käsite korvataan tulevaisuuden suuntaa paremmin kuvaavalla 

visiolla
• Uudet markkinat -käsite korvataan selkeämmällä uusi tuoteryhmä -käsitteellä. Koska 

visiossa on jo määritelty merkin markkina-alue on yrityksen kannalta kyseessä vain uuden 

tuoteryhmän lanseeraus.

e Resursseihin lisätään yhdeksi osatekijäksi rahavarat

• Ympäristöanalyysin osatekijöiden järjestystä on muutettu vastaamaan paremmin 

todellisuutta
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Kuvio P:Korjattu viitekehysmalli

KORJATTU VIITEKEHYSMALLI JAPANILAISEN SATEENVARJOMERKIN 

JOHTAMISESTA SUOMEN MARKKINOILLA

STRATEGINEN YMPÄRISTÖANALYYSI 
(oma yritys, asiakkaat, ympäristö, trendit, kilpailijat)

NOSTE SOPIVUUS

MERKIN ARVO YDINOSAAMINEN

UUSI TUOTERYHMÄ

SYNERGIAEDUT

IMAGON & YTIMEN 
HÄMÄRTYMINEN

YLIVUOTO&
KANNIBALISMI

MERKIN
IDENTITEETTI

MERKIN
ASEMOINTI

MERKIN IMAGO

VISIO

NYKYISET MARKKINAT

RESURSSIT 
-Ydinosaamisalueet 
-Fyysinen pääoma 
-Rahavarat

YRITYKSEN
IDENTITEETTI
-Kulttuuri
-Arvot
-Historia
-Missio

ONNISTUMINEN
-Positiivinen vaikutus>negatiiviset efektit 

-Yrityksen pitkän tähtäimen 
kokonaismenestys
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Korjatunkin viitekehysmallin taustalla on prosessimalli, mutta koska yrityksen sisällä merkin 

johtaminen on jatkuvasti käynnissä oleva sarja päällekkäisiä päätöksiä, kuvaa malli parhaiten eri 

asioiden vuorovaikutusta yrityksissä.

9 TOIMENPIDESUOSITUKSIA CASE-YRITYSTEN MARKKINOINNIN
KEHITTÄMISEKSI SUOMESSA

Koska tarkastelu on tapahtunut ulkopuolisen näkökulmasta, on vaikeata esittää konkreettisia 

toimenpide-ehdotuksia sateenvarjomerkin johtamisesta case-yntyksissä. Päältäpäin kummankin 

case-yrityksen asiat näyttävät olevan hyvin. Case-yrityksissä sateenvarjomerkin johtamisen 

vaatimukset oli sisäistetty mainiosti. Viestinnällisen linjan yhtenäisyys sekä merkkiin liitettyjen 

perusarvojen viestimisen tärkeys ymmärrettiin olennaisiksi toiminnoiksi. Lisäksi toiminta on 

sekä asiakaslähtöistä että pitkäjänteistä. Muutama huomio on kuitenkin paikallaan.

Kummassakin yrityksessä kannattaa kiinnittää lisää huomiota tuotelinjojen välisen 

kannibalismin käsittelyyn. Tilanne on sateenvaijomerkillä varsin yleinen ja lisäksi ilmiön 

hallitulla käsittelyllä voi olla mahdollista saavuttaa huomattavia taloudellisia etuja. Uuden 

tuoteryhmän lanseerauksen lisäksi tällöin on tarkasteltava myös vanhan tuotteen alasajoa. 

Kannibalismiin voi liittyä myös yrityksen sisäistä jännitettä mikäli vanhasta ja uudesta 

tuoteryhmästä vastaavat eri henkilöt. Mitään patenttiratkaisua kannibalismin välttämiseen tuskin 

on olemassa. Vanhan tuotteen elinkaaren pidentäminen on kuitenkin kysymys, johon 

vastaaminen voi merkitä sillaa rahaa.

Toinen merkille pantava asia on kuluttajatutkimuksen käyttämättäj ättäminen uuden 

tuoteryhmän lanseerauksessa. Mikäli kyseessä on uusi innovaatiotuoteryhmä, on tutkiminen 

usein mahdotonta ja jopa resurssien tuhlausta. Mutta mikäli merkit aikovat jatkossa laajentua 

kypsille markkinoille, kuten Canon näyttöihin ja Sony tietokoneisiin, täytyy Suomen 

merkkistrategiaa miettiä tarkemmin. Näin varsinkin, mikäli markkinat eroavat suuresti muiden 

maiden tilanteesta. Vaikka jakelukanavat olisivatkin hallinnassa, niin kuluttajien käyttäytyminen 

kypsissä tuoteryhmissä voi olla hankalaa.

Viimeinen käytännön ohje koskee imagotutkimusten tekemistä. Tässä tutkielmassa käytetyt 

merkin arvon nosteen ja ydinosaamisen sopivuuden tekijät ovat helposti testattavissa normaalien



imagotutkimusten yhteydessä. Tällöin voidaan ennakoida merkin imagollista valmiutta 

tuloillaan olevissa tuoteryhmissä. Tarvittaessa voidaan viestinnällisesti korostaa mahdollisesti 

havaittuja puutteellisuuksia.

10 LOPPUSANAT

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli löytää japanilaisten sateenvaij omerkkien 

merkinjohtamisprosessin tärkeimmät tekijät Suomen markkinoilla menestymisen kannalta. 

Teoriaosassa laadittiin viitekehys sateenvarjomerkin johtamisen prosessista. Empiriaosa koostui 

puolestaan kahdesta Suomessa toimivaa japanilaisen sateenvaij omerkin tytäryritystä 

käsittelevästä case-analyysistä. Kohdeyritykset olivat Canon Oy ja Sony Finland.
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Empiriaosan perusteella todettiin japanilaistyylisen sateenvaij omerkin Suomen tytäryhtiön 

merkinlaajennusprosessiin liittyvät seuraavat menestystekijät:

• yrityksen vahva identiteetti

• ydinosaamislähtöinen laajentuminen

• pitkäjänteinen toiminta

• resurssilähtöinen suunnittelu

• asiakaslähtöisyys

• ensiluokkainen laatu.

Edellä mainituilla tekijöillä estetään sateenvaij omerkin laajentumisen vaaratekijät, jotka ovat 

organisaation huono pysyvyys, merkin sopimattomuus uuteen tuoteryhmään, merkin nosteen 

puute, ylitsevuotoilmiö sekä merkin laajentamisjäijestyksen ongelmat (mm. kannibalismi). 

Samalla saadaan sateenvaij omerkin johtamisen prosessi toimimaan yrityksen eduksi, eli 

tuottamaan hedelmää menestyksekkäiden merkin siirtojen ja koko yrityksen tasapainoisen 

kasvun muodossa.

Vaikka tutkielman johtopäätökset ovatkin ensikädessä yleistettävissä vain ja ainoastaan 

Suomessa toimivien japanilaisten sateenvaij omerkkien merkinjohtamisprosesseihin, voidaan 

mallia käyttää tietyin rajoituksin myös muiden sateenvarjomerkkien analysoinnissa. Tärkein 

rajoite mallin käytölle esimerkiksi eurooppalaisten yritysten analysoinnissa on ero 

yrityskulttuurissa. Eurooppalaisissa yrityksissä ei laajemmin harrasteta japanilaisille tyypillisä



laajoja arvo-ohjelmia, joten tutkijan tulee tiedostaa miten erilaisia arvolatauksia yrityksen sisällä 

viestitään ja minkälaisia ne ovat. Lisäksi esimerkiksi Euroopassa joudutaan sateenvaijomerkin 

johtamisprosessissa luultavasti panostamaan huomattavasti enemmän resursseja laadun 

turvaamiseen, mikä näkynee myös etenkin merkin siirtojen valmisteluprosessissa.

Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoinen kysymys voisikin olla japanilaisten 

sateenvarjomerkkien strategioiden vertaaminen esimerkiksi eurooppalaisten yritysten 

sateenvaijostrategioihin ja niiden toteuttamiseen Suomessa. Erityisesti tutkimuksen tulisi 

kiinnittää huomiota siihen minkälaisia eroja ilmenee merkin johtamisen prosessien välillä. 

Samassa yhteydessä voitaisiin haijoittaa myös jopa toiminnan taloudellista vertailua.

Toinen mahdollinen jatkotutkimuksen alue on sateenvarjomerkin nosteen ja sopivuuden 

tekijöiden analyysi. Jatkotutkimus voisi helpottaa yritysten pääröksentekoprosessia merkin 

siirtojen yhteydessä, mikäli merkin nostetta ja sopivuutta pystyttäisiin entistä paremmin 

mittaamaan. Mittaustuloksista olisi hyötyä etenkin resurssien kohdentamisessa yrityksen sisällä 

sekä markkinoinnin että tuotekehityksen välillä että niiden sisällä.
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TEEMAHAASTETTELULOMAKE:
(LIITEl)

Haastateltavan tiedot:
-Nimi, asema, kokemus yrityksessä

Yritystiedot:
-Liikevaihto, Henkilöstö 
-Haastateltavan käsitys organisaatiosta 
-Miten eroaa siitä mitä on nähnyt muualla.

-Kuinka pitkällä tähätäimellä suunnitellaan?
-Mikä ohjaa suunnittelua? ., m vat eniten onnistumiseen?
-Mitkä asm, haasta,etovan omistumtsesm?
-Minkälaisia tulosten pitää o a, j vritvksessä käytännössä toimii?
-Miten strateginen suunnitteluprosessi yn y 
-Minkälaisia ovat yrityksen tavoitteet. Miksi- 
-Mitkä ovat yrityksen parhaat aseet kilpailussa.
-Mitkä ovat heikkoudet? ...
-Mitkä ovat yrityksen sateenvatjostrategmn tavotneet.
-Entä menestystekijät strategian käytössä.
-Paikallisuus vs. globaalisuus 
-Mainonnan määrä vs laatu?
-Strategiset tuotteet?

Yrityksen identiteetti:

EESE5Eä:=^“-
samanlaista?
-Mitä asioita yrityksessä arvostetaan^
-Minkälaiset asiat vaikuttavat yntysidentiteetti .
-Miten yrityksen rooli nähdään tulevaisuudessa.

Yrityksen resurssit:
-Mikä on yrityksen tärkeintä osaamista .

-Miten resurssit ovat ajan myotäi™U^” ksella on yrityksen toimintaan? 
Minkälaisia vaikutuksia resurssien muuto У“™käUä tähtäimellä resurssten käyttö suunnttellaan?



^itk^^àt liiteto^mtitaympäristössä vaikuttavat toimintaan?

-Miten yrityksessä analysoidaan ympäristöä, esimerkki Suomessaja mtoas.oita

-Miten ympäristö vaikuttaa merkkiin ja millä tähtäimellä.
-Kate vs. markkinaosuus?

Merkin tavoitemielikuvan rooli toiminnassa:
-Mitä merkillä halutaan viestiä?
-Mitä asioita erityisestisssss:««*“’-Kenelle suunnattu (sisäinen, ulkoinen, kohderyhmät)
-Miten (keinot, suhteessa kilpailijoihin,) ..,.ШУ7
-Miksi merkkiä halutaan viestiä (tavoitteet lyhyellä ja pitkällä alkava )
-Miten nähdään on yritysimagomainonnan ja tuotemainonnan rooli.
-Miten pttkän aikavälin tavoitteet vaikuttavat merkin rakentamisen linjaan?

^SÄÄerr » ********Z^
-Miten merkkikäsitykset eroavat yrityksen tavoitteista j a )nityksentode 
-Miten kuluttajat/muut asiakkaat otetaan huomioon vaikuttavat
-Onko merkillä kuluttajien mielissä vahvoja tuotemielleyhty 
muiden tuotteiden markkinointiin?
-Miten mielikuvia pyritään muuttamaan? (nopeasti/hitaasti)
-Onko kohderyhmillä erilainen kuva merkistä?

Nykyisten kohdemarkkinoiden määrittely:
-Miten yritys näkee nykyisen tuotevalikoimansa?
-Voisiko olla lisää tuoteryhmiä/Miksi?
-Pitäisikö olla vähemmän/Miksi?
-Minkälaisia synergiaetuja on nykyisten tuoteluokkien välillä.
-Onko tuoteluokkien määrästä olevia haittoja?
-Mitkä ovat yrityksen kilpailukykytekijät nykyisillä markkinoi 
-Miten merkki tuo lisäarvoa eri tuoteryhmissä?

Uusien potentiaalisten markkinoiden etsiminen:
-Minkälaisia laajennuksia on ollut historian saatossa.
-Miksi uusiin tuoteluokkiin yleensä laajennutaan?
-Lanseerausprosessin kulku?
-Minkälaisia kokemuksia on laajennuksesta?
-Mitkä ovat laajennusten onnistumiseen vaikuttavat tekijät.
-Minkälaisia synergiaetuja haetaan? . 9 rm¡tnmmen)
-Mitä negatiivisia seurauksia merkin laajentamisella voi olla. (vaurioitumme )
-Minkälaisia selvityksiä uuteen tuoteluokkaan laajentaminen vaatii?
-Miten laajentaminen on vaikuttanut kuluttajien käsityksiin merkist .



-Miten yrityksessä nähdään tulevaisuuden mahdolliset tuotelinjalaajennukset? 
-Mitkä voisivat olla kohdetuotelinj oja?
-Miten yritysnäkeekitøt^etMsa uudessa tucrteluokassatoimiviin kilpailijoihinsa 

"en tuoneessa 5-10 vuoden päästä oleva ommaisuus (ydinommatsuudet)?


