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1 JOHDANTO 

 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

brändin rakentumista. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu sekä verkostotoimijoiden 

mahdolliseen osallistumiseen yritysbrändäykseen, että kontekstin, 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen erityispiirteiden vaikutukseen 

yritysbrändäyksessä. Tutkimuksella halutaan selvittää millaisia brändäystoimia 

mikroyrityksen verkostossa tapahtuu ja millaisia brändäystoimia yritys itse toteuttaa 

vahvan yritysbrändi-identiteetin rakentumiseksi. 

 

Tässä luvussa lukija johdatellaan tutkimuksen aihealueeseen ja esitellään perusteluita 

aiheen valinnalle. Luvussa esitellään myös tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset. Lisäksi aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet, käytettävä 

tutkimusmetodologia ja tutkimuksen rakenne esitellään lyhyesti. 

 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

 

Yleensä yritykset tavoittelevat näkyvyyttä, tunnettuutta, jotain jolla ne pystyvät 

erottautumaan kilpailijoistaan. Ne haluavat näyttää houkuttelevilta sidosryhmien 

näkökulmasta (Ballantyne & Aitken 2007). Useat tutkimukset ovat tunnustaneet 

brändäyksen hyväksi keinoksi yritykselle ja sen tuotteille erilaistua, ja vahva brändi 

nähdäänkin erinomaisena tapana erottua kilpailijoista (ks. esim. Balmer & Gray 

2003, Knox & Bickerton 2003, Inskip 2004, Krake 2005). Niin tutkijat kuin 

liikkeenharjoittajat uskovat brändäyksen hyötyihin (ks. esim. Knox & Bickerton 

2003, Merrilees 2007, Bresciani & Eppler 2010) - se tarjoaa kilpailuetua (Balmer & 

Gray 2003) ja brändättyä yritystä on vaikea kopioida (Abimbola & Kocak 2007). 

Jokainen yritys toivoo, että sen sidosryhmät ja kohdemarkkinat pitävät brändiä 

ikimuistoisena, ja että se synnyttää positiivisia arvoja tuotteesta tai yrityksestä 

(Ballantyne & Aitken 2007). Usein myös sidosryhmien arvostus ja maine kulkevat 

käsi kädessä vahvan brändin kanssa (Balmer & Gray 2003, Veloutsou 2008). 

 

Maailmamme on kuitenkin muuttunut. Yhä enemmän yritykset erikoistuvat, 

ulkoistavat ja toimivat verkostoissa. Harva yritys enää yrittää tehdä kaikkea itse. (ks. 
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esim. Möller & Halinen 1999, Håkansson & Snehota 2006.) Möllerin ja Halisen 

(1999: 416) sanontaa mukaillen yrityksellä ei ole enää mahdollisuutta toimia muista 

riippumatta kuin saari, vaan jokainen yritys tarvitsee yhteistyöverkoston, jonka 

avulla luo arvoa sidosryhmilleen (Håkansson & Snehota 2006). Yrityksen suoritus ja 

tehokkuus ovat riippuvaisia myös muiden verkostotoimijoiden toimista. Itse asiassa 

yrityksen suoritukseen vaikuttaa myös verkostotoimijat, joiden kanssa yritys ei ole 

suoraan edes tekemisissä. (Håkansson & Snehota 2006.) 

 

Myös brändiajattelu on kehittynyt. Enää brändiä ei nähdä vain visuaalisena ilmeenä 

tai viestintänä asiakkaille päin, yrityksen sisäisinä toimintoina, vaan se nähdään 

kokonaisvaltaisena, vuorovaikutteisena prosessina, jossa kaikki verkostotoimijat ovat 

osallisena. (Merz ym. 2009.) Sidosryhmien toimet voivat vaikuttaa ratkaisevasti 

yrityksen brändiarvoon; voidaankin puhua brändiarvon yhteisluonnista (Jones 2005). 

Näitä brändiarvoon vaikuttavia toimintoja yritys ei pysty suoraan johtamaan vaan se 

voi vaikuttaa niihin verkoston kautta, hoitamalla suhteitaan (Mäläskä, Saraniemi & 

Tähtinen 2011). Yritysten toimintaympäristön muutos sekä brändiajattelun 

kehittyminen antavat kiinnostavat lähtökohdat brändäyksen tutkimiseen varsinkin 

kun verkostotoimijoiden osallistumista brändäykseen ei ole vielä paljoa tutkittu 

(Leitch & Richardson 2003, Gregory 2007).  

 

Tässä tutkimuksessa kontekstina on uusi osuuskuntamuotoinen mikroyritys, joka 

tarjoaa kiinnostavan näkökulman brändäykseen useasta syystä. Ensinnäkin, vaikka 

brändäystä on tutkittu jo vuosikymmenet, keskittyvät tutkimukset suurilta osin 

isoihin monikansallisiin yrityksiin (Boyle 2003, Krake 2005, Wong & Merrilees 

2005, Merrilees 2007, Berthon, Ewing & Napoli 2008). Ei voida olettaa, että samat 

brändäystoiminnot sopivat kaikenlaisille yrityksille (Berthon ym. 2008). Useat 

tutkijat kuitenkin väittävät brändäyksen olevan tärkeää myös pk-yrityksissä 

(Abimbola 2001, Rode & Vallaster 2005, Wong & Merrilees 2005, Mowle & 

Merrilees 2005, Merrilees 2007). Yritysbrändäys voi tarjota pk-yritykselle todellisen 

mahdollisuuden erottautumiseen (Inskip 2004) sekä kilpailuetuun ja täten 

menestymiseen pitkällä tähtäimellä (Wong & Merrilees 2005). Vaikka pk-yritysten 

brändäyksestä on viime vuosina kiinnostuttu yhä enemmän, voidaan sen sanoa 

olevan vieläkin ”lapsen kengissä” (Boyle 2003, Kraken 2005). Tämä on yllättävää, 

koska 99 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä (Euroopan 
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komissio 2006, Elinkeinoelämän keskusliitto 2013) ja tyypilliseksi eurooppalaiseksi 

yritykseksi voidaankin sanoa alle kymmenen henkilöä työllistävä mikroyritys 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2013). Pk-yritykset ovat tärkeitä yrittäjyyden ja 

innovoinnin lähteitä Euroopassa ja niiden voidaankin sanoa olevan Euroopan 

talouden vetureita. Näin ollen pk-yritykset edistävät kilpailukykyä ja työllisyyttä. 

(Euroopan komissio 2006.) 

 

Toiseksi, vaikka pk-yritysten brändäyksestä löytyy jo jonkin verran tutkimuksia, ei 

niiden voida olettaa soveltuvan suoraan aloittavan yrityksen brändäykseen (Merrilees 

2007). Brändäys on kuitenkin juuri perustetulle yritykselle ratkaiseva toiminta 

eloonjäämisen ja menestymisen kannalta (Bresciani & Eppler 2010), koska se 

helpottaa asiakassuhteiden löytämisessä (Boyle 2003, Bresciani & Eppler 2010, 

Merrilees 2007) ja ylläpitämisessä, toiminnan jatkamisessa sekä halutun maineen 

rakentamisessa (Bresciani & Eppler 2010, Merrilees 2007). Alkavalla yrityksellä ei 

myöskään ole olemassa vakiintunutta identiteettiä ja mainetta (Petkova, Rindova & 

Gupta 2008) ja sisäiset rakenteet pitää luoda (Rode ja Vallaster 2005). 

 

Nuoria yrityksiä ei tulisi pakottaa vertaamaan heidän brändäysstrategioitaan 

monikansallisiin jo olemassa oleviin yrityksiin (Bresciani & Eppler 2010). Yrittäjät 

kuitenkin harvoin löytävät spesifejä, heidän tilanteeseen sopivia ohjeita perinteisestä 

brändäyskirjallisuudesta (Abimbola & Kocak 2007, Merrilees 2007, Witt & Rode 

2005, Rode & Vallaster 2005). Vasta perustetulla pk-yrityksellä on tyypillisesti 

rajalliset resurssit pääomaa (Abimbola 2001), tieto-taitoa (Rode & Vallaster 2005) ja 

aikaa (Wong & Merrilees 2005). Ne eivät voi käyttää valtavia summia 

brändäystoimintoihin vaan niiden on keksittävä luovia, innovatiivisia ja 

epätavanomaisia brändäystoimintoja (Boyle 2003, Ojasalo, Nätti & Olkkonen 2008, 

Bresciani & Eppler 2010). 

 

Kolmanneksi, tutkimuksen tapauksena on luovalla alalla toimiva 

osuuskuntamuotoinen mikroyritys, jonka toiminta perustuu käsityönä tehtyihin 

lasituotteisiin. YK nimesi vuoden 2012 kansainväliseksi osuustoiminnan vuodeksi, 

jonka iskulauseena oli ”Cooperative enterprises build a better world” ja Suomessa 

teemaksi valittiin ”Maailma rakentuu yhdessä yrittämällä” ja ”Osuustoiminta on 

yhteinen asia” (IYC2012-vuoden Suomen toimikunta, 2012). Osuuskuntien 
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demokraattisuus, oikeudenmukainen voitonjako ja mahdollisuus vaikuttaa omaan 

työhönsä houkuttavat monia – onkin alettu puhua osuuskuntabuumista. Myös 

tulevaisuudessa määrän odotetaan kasvavan. (Troberg 2009: 269.) Suomessa on 

mielenkiintoisia uusia sovelluksia osuustoiminnan alueella esimerkiksi taiteen, 

kulttuurin ja median aloilla. Suomi on suhteellisesti laskien maailman 

osuustoiminnallisin maa: jäsenyyksiä osuuskunnissa ja niihin verrattavissa yhtiöissä 

on yli 7 miljoonaa. Voisikin luulla, että osuustoiminnan tutkimus herättäisi 

kiinnostusta, koska osuustoiminnalla on maan kehitykselle suuri merkitys. Näin ei 

kuitenkaan ole. Valtaosin tutkijoiden mielenkiinto kohdistuu, niin Suomessa kuin eri 

puolilla maailmaa, osakeyhtiömalliin ja pörssiyrityksiin. (Jussila, Kalmi & Troberg 

2008: 4, 36.) Osuuskunnat selviytyvät kriiseistä paremmin ja yleensäkin, jos 

taloudessa menee huonosti, osuuskuntia nousee enemmän (Troberg 2009: 254). 

Myös taide, kulttuuri ja inhimillinen luovuus nähdään talouden elvytyskeinoina ja 

luovan talouden nähdään vahvistavan suomalaisen kansantalouden kilpailukykyä ja 

ihmisten hyvinvointia. (Alaranta 2012: 40, 42.) Myös siksi nyt talouden 

epävarmuuden aikana (Savela 2013), luovalla alalla toimivan osuuskuntamuotoisen 

yrityksen tutkiminen on perusteltua. Osuuskunta kontekstina tarjoaa mielenkiintoisen 

tutkimusperustan, koska markkinoinnin näkökulmasta tutkimuksia tämän tyyppisestä 

yrittämisestä on vähän ja varsinkin brändäyksen näkökulmasta tutkimus on 

melkeinpä olematonta (Jussila, Kalmi & Troberg 2008). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada syvällisempi ymmärrys osuuskuntamuotoisen 

mikroyrityksen brändin rakentumisesta. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu sekä 

verkostotoimijoiden mahdolliseen osallistumiseen yrityksen brändäykseen että 

kontekstin, osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen erityispiirteiden vaikutukseen 

brändäyksessä. Tavoitteeseen pyritään pääsemään syventymällä 

brändäyskirjallisuuteen keskittyen erityisesti uuden mikroyrityksen brändäykseen 

sekä brändäyskirjallisuuteen, jossa painotetaan sidosryhmien osallistumista brändin 

rakentumiseen. Tarkoituksena on siis syventää ymmärrystä siitä kuinka uusi 

osuuskuntamuotoinen mikroyritys brändätään verkostoaan hyödyntäen. Tutkimuksen 

tarkoituksena on löytää vastaus seuraavaan päätutkimuskysymykseen:  
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Miten osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändi rakentuu verkostoa 

hyödyntäen? 

 

Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan kahden alatutkimuskysymyksen 

avulla: 

  

Millaisia erityispiirteitä osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin 

rakentumiseen liittyy? 

 

Millaisia brändäystoimintoja mikroyrityksen verkostossa tapahtuu? 

 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään kontekstin 

erityispiirteiden vaikutusta yritysbrändin rakentumiseen. Toisella 

alatutkimuskysymyksellä pyritään selvittämään millaisia brändäystoimintoja 

mikroyrityksen verkostossa tapahtuu. 

 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, koska ilmiötä halutaan 

tutkia kokonaisuutena sen omassa sosiaalisessa kontekstissaan (O’Donnell & 

Cummins 1999). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa rikas kuvaus 

tutkimuksen kohteesta (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 17). Verkoston 

hyödyntämistä brändäyksessä on tutkittu vähän ja myös konteksti, uusi 

osuuskuntamuotoinen mikroyritys, on brändäyskirjallisuudessa vähän tutkittu 

(Jussila, Kalmi & Troberg 2008). Tämä puoltaa myös laadullisien menetelmien 

käyttöä, kun tavoitteena on pikemminkin teorian kehittäminen (Shaw 1999) kuin 

kausaalisuhteiden todentaminen (Eisenhardt 1989). Tutkimuksen tieteenfilosofinen 

lähestymistapa on subjektivistinen, jolloin tutkimuksessa ymmärretään ja 

hyväksytään, että tutkija on osa tutkimusprosessia (Easton 1995: 486) eikä tutkija voi 

näin ollen olla etäinen eikä erillinen kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä (Shaw 

1999). 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkimuskohteen kuvailu ja ymmärtäminen, ei yleinen 

yleistäminen, jolloin toiminta-analyyttisen lähestymistavan hyödyntäminen on 
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suotavaa (Mäkinen 1980: 46). Toiminta-analyyttisessä tutkimuksessa empiria on 

tyypillisesti mukana harvojen kohdeyksiköiden kautta (Neilimo & Näsi 1980: 35). 

Tutkimuksessa tutkitaan yhtä tapausta, josta tapaustutkimukselle tyypillisesti 

kerätään aineistoa monipuolisesti erilaisin menetelmin tavoitteena ilmiön entistä 

syvällisempi ymmärtäminen (Syrjälä 1994: 11). Tapaustutkimus antaa 

mahdollisuuden tutkia ilmiötä todellisessa elämässä (Koskinen ym. 2005: 156, Yin 

2009: 2). Teemahaastattelujen ollessa pääasiallisin aineistonkeruumenetelmä 

tutkimuksessa hyödynnetään myös havainnointia ja kirjallisia dokumentteja. 

Haastatteluilla saadaan syvällisempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä varsinkin kun 

kysymyksessä on vähän kartoitettu aihe (Hirsjärvi & Hurme 2008: 11, 35). Tutkimus 

sisältää deduktiivista päättelyä viitekehyksen perustuessa olemassa olevaan teoriaan 

aiheesta, kuitenkin induktiivisen, aineistoon nojautuvan päättelyn, ollessa hallitseva 

(Perry 1998). 

 

Tutkimusprosessissa ennen tutkimuksen tavoitteen ja ongelman laatimista 

perehdyttiin laajasti olemassa olevaan kirjallisuuteen brändäyksestä nimenomaan 

keskittyen pk-yritysten ja uuden yrityksen brändäykseen. Myös osuuskuntaan 

liittyvään kirjallisuuteen perehdyttiin. Aikaisempiin tutkimuksiin tutustuminen on 

tärkeää, jotta ymmärretään ilmiötä paremmin ja huomataan puutteita ja 

ristiriitaisuuksia olemassa olevassa teoriassa (O’Donnell & Cummins 1999, Hirsjärvi 

& Hurme 2008: 13, 57). Teoriaa etsittiin laajasti eri tietokannoista tutkimukseen 

liittyvien hakusanojen avulla. Tutkimuksessa ei ole haluttu keskittyä tiettyihin 

tieteellisiin lehtiin vaan artikkeleita on etsitty monien tieteenalojen julkaisuista. 

Teoreettista viitekehystä käytettiin apuna haastattelujen teema-alueiden 

muodostamisessa, jotta kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset asiat tuli 

haastatteluissa käytyä läpi (Koskinen ym. 2005: 42, Hirsjärvi & Hurme 2008: 66, 

103). Teoreettista viitekehystä hyödynnettiin myös aineiston analysoinnissa (Perry 

1998, O’Donnell & Cummins 1999, Ali & Birley 1999) antaen kuitenkin tutkijan 

omalle ajattelulle ja tulkinnalle tilaa. Näin aineistosta itsestään nousseet asiat myös 

huomioitiin tutkimuksessa. (Ali & Birley 1999.) 
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1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Mikroyritys 

 

Tässä tutkimuksessa mikroyritykseksi luokitellaan Euroopan komission määritelmän 

mukaan yritys, jonka henkilöstömäärä on alle kymmenen henkilöä ja liikevaihto tai 

taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa. Yrityksen on oltava myös 

riippumaton, joka tarkoittaa, ettei yrityksestä saa omistaa yli 25 prosenttia sellainen 

toimija, jota ei luokitella pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi (pk-yritys). (Euroopan 

komissio 2006.) 

 

Osuuskunta 

 

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. 

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi 

harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan 

tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä 

avulla tai muulla tavalla. (Osuuskuntalaki 28.12.2001/1488.)  

 

Yritysbrändi 

 

Tässä tutkimuksessa yritysbrändi ilmaisee kokonaisvaltaisesti sitä mitä yritys edustaa 

– sen kulttuuria, ydintä, persoonallisuutta ja tarkoitusta (Rode & Vallaster 2005). Se 

on yrityksen ainutlaatuisen liiketoimintamallin visuaalinen, verbaalinen ja 

käyttäytymisen ilmaisu (Knox & Bickerton 2003: 1013). Yritysbrändi muodostuu 

yrityksen sisäisestä ulottuvuudesta, yritysbrändi-identiteetistä (Balmer 2008, Abratt 

& Kleyn 2012), ja yrityksen ulkoisesta ulottuvuudesta, yritysbrändi-imagosta 

(Balmer & Greyser 2002, Rode & Vallaster 2005, Abratt & Kleyn 2012). Brändin 

arvo syntyy käytettäessä ja sitä luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa. (Merz ym. 

2009). 
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Yritysbrändäys 

 

Yritysbrändäyksellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan halutun brändi-imagon 

luomista. Toisaalta yritys systemaattisesti luo ja ylläpitää haluttua imagoa johtamalla 

käyttäytymistä, viestintää ja symboliikkaa yrityksessä (Einwiller & Will 2002) ja 

toisaalta myös verkostotoimijat vaikuttavat yritysbrändin rakentumiseen omilla 

brändäystoiminnoillaan (Mäläskä ym. 2011).  

 

Brändi-identiteetti 

 

Tässä tutkimuksessa brändi-identiteetti määritellään yrityksen sisäiseksi prosessiksi, 

joka perustuu ydinarvoihin (Urde 2003, Harris & de Chernatony 2001). Se pohjautuu 

yritysidentiteettiin ja sen avulla yritys voi erottautua muista brändeistä (Balmer 2008, 

Blombäck & Ramirez-Pasillas 2012). 

 

Brändi-imago 

 

Tässä tutkimuksessa brändi-imago määritellään ulkoisten sidosryhmien saamaksi 

kuvaksi yrityksestä – kuinka he näkevät ja ymmärtävät brändin (Balmer 1998, 

Ballantyne & Aitken 2007).  Jokainen brändi-imago on pohjimmiltaan sosiaalisesti 

rakennettu. Tämä tarkoittaa, että brändi-imago ei ole vain yksilöiden mielipiteiden 

summa, vaan yhteinen todellisuus, joka on dynaamisesti rakennettu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. (Ballantyne & Aitken 2007.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan brändillä, brändäyksellä, brändi-identiteetillä ja -

imagolla yrityksen brändiä, brändäystä sekä brändi-identiteettiä ja -imagoa vaikkei 

yritys-sanaa aina tekstiin kirjoiteta. 

 

Verkosto ja verkostotoimija 

 

Tässä tutkimuksessa verkosto määritellään organisaatioryhmäksi, jossa organisaatiot 

ovat löysästi sidoksissa toisiinsa erilaisin sitein ja sosiaalisin suhtein (Aldrich 1978: 

725 via Axelsson 1995: 120). Verkostotoimijoiksi määritellään kaiken kaikkiaan ne 
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toimijat, jotka tekevät toimintoja ja/tai kontrolloivat resursseja (Håkansson & 

Johanson 1992: 28). 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tässä luvussa lukija johdatettiin tutkimuksen aiheeseen ja tavoitteisiin. Lisäksi 

kerrottiin menetelmä, jolla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Toinen ja kolmas luku 

tarkastelevat jo olemassa olevaa kirjallisuutta aiheesta, esittelevät aiheeseen liittyviä 

aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin 

tutkimuksen toteutus, jonka jälkeen viidennessä luvussa keskitytään empiirisen 

aineiston analysointiin. Kuudennessa luvussa esitellään tärkeimmät johtopäätökset 

sekä teorian kehittämisen että liikkeenjohdon näkökulmasta. Lopuksi arvioidaan 

vielä tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita sekä ehdotetaan kohteita 

jatkotutkimukselle.  
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2 OSUUSKUNTAMUOTOISEN MIKROYRITYKSEN BRÄNDÄYS 

 

Ei voida olettaa, että erityyppiset yritykset luovat brändiään samalla tavalla (Kay 

2006). Tämän luvun tarkoituksena on ensiksi saada lukija ymmärtämään brändin 

ulottuvuuksia, brändi-identiteettiä ja -imagoa, jonka jälkeen keskitytään brändiarvon 

yhteisluontiin. Sen jälkeen paneudutaan kontekstin erityispiirteisiin ja 

mikroyrityksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin brändäyksen näkökulmasta. 

 

2.1 Brändin sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus 

 

Yritysbrändi voidaan jakaa sisäiseen yritysbrändi-identiteetiin (Balmer 2008, Abratt 

& Kleyn 2012) ja ulkoiseen yritysbrändi-imagoon (Rode & Vallaster 2005, Abratt & 

Kleyn 2012), jossa yritysbrändi-identiteetti edustaa yritysbrändin sisäistä näkemystä 

ja ulkoinen näkemys, yritysbrändi-imago, sitä kuinka sidosryhmät havaitsevat sen 

(Rode & Vallaster 2005, Witt & Rode 2005). 

 

 

Kuvio 1. Yritysbrändin sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus (mukaillen Rode 2004 via Rode & 

Vallaster 2005: 123). 
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Yritysbrändäys on dynaaminen prosessi, joka yhdistää yritysidentiteetin ja 

yritysimagon (Rode 2004 via Rode & Vallaster 2005, Witt & Rode 2005) ja vahva 

yritysimago kehittyy vain identiteetin ja imagon ollessa yhtenäiset (Hatch & Schultz 

2001). 

 

2.1.1 Brändi-identiteetti 

 

Ei voida keskustella yritysbrändeistä ottamatta huomioon yrityksen identiteettiä (de 

Chernatony 1999; Balmer 2001), jonka sanotaan olevan edellytys yritysbrändin 

muodostamiselle (Aaker 1996: 86, 105, Keller 2008: 60, 121–125, Kapferer 2004: 

61, 96 -97, 102, 104, 107–111). Yritysidentiteetti tarjoaa keskeisen alustan, johon 

nojaten yritysviestintä, maine ja imago rakennetaan. Identiteetit yleensäkin ovat 

voimakkaita ja täten niitä on mahdotonta olla huomioimatta. (Balmer 2008.) 

Yritysidentiteetti tarjoaa perustan brändi-identiteetille, joka puolestaan tarkoittaa sitä 

kuinka yritys voi ja tulee erottautua viestinnän ja käytöksen kautta muista brändeistä 

(Blombäck & Ramirez-Pasillas 2012). 

 

Yritysbrändi-identiteetti on yksi monista identiteettityypeistä, joka nousee yrityksen 

identiteettiperustaisesta näkemyksestä. Yhtään näistä identiteettityypeistä ei voida 

nähdä erillään muista, koska ne kaikki perustuvat loppujen lopuksi samaan 

organisaatioon. (Balmer 2008.) Kun yritysidentiteetti sisältää sekoituksen 

henkilökohtaisia, organisatorisia ja käyttäytymisen ominaisuuksia (Balmer 2008), 

yritysbrändi-identiteetti edustaa identiteettityyppiä, joka käsittää tietyt ominaisuudet 

ja arvot, jotka on valittu ja jotka assosioivat yritysbrändin kanssa edustaakseen 

yritystä ja sen tarjontaa markkinoille (Balmer & Greyser 2002). Balmer (2008) 

nimittää tätä identiteettityyppiä sopimuksenmukaiseksi identiteetiksi (covenanted 

identity) selventääkseen lupausta, jonka se on tehnyt sidosryhmilleen suhteessa 

yritysbrändiin. Yritysbrändi-identiteetti tarjoaa brändille suunnan ja tarkoituksen 

(Aaker 1996: 68). 

 

Yritysbrändi-identiteetti muodostuu yrityskulttuurista, yrityksen visuaalisesta 

ilmeestä, yrityskäyttäytymisestä ja yritysviestinnästä (Rode & Vallaster 2005, Witt & 

Rode 2005).  Yritysbrändäyksessä näiden identiteetin osa-alueiden yhtenäisyys on 

tärkeää (Rode & Vallaster 2005, Witt & Rode 2005).  Yritysbrändi-identiteetti näkyy 
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yleensä yrityksen nimessä, markkinatarjoomassa, logotyypeissä, työntekijöiden 

käytöksessä ja erilaisissa suunnitelluissa viestintämuodoissa (Balmer 2001, Balmer 

& Gray 2003).  

 

2.1.2 Brändi-imago 

 

Ilman hyvin muodostettua positiivista yritysidentiteettiä yritys ei voi saavuttaa 

positiivista yritysimagoa. Positiivinen yritysimago on tärkeää asiakkaiden ja muiden 

suhteiden saamiseksi ja pitämiseksi. (Witt & Rode 2005.) 

 

Yritysbrändi-imago keskittyy kuluttajien (Harris & de Chernatony 2001) ja muiden 

ulkoisten sidosryhmien näkemykseen brändin erilaisuudesta (Ballantyne & Aitken 

2007). Sidosryhmät kehittävät brändi-imagoja kokemuksen kautta (Abratt & Kleyn 

2012), ja yritysbrändi-imagon voidaankin nähdä rakentuvan yrityksen sidosryhmien 

kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (Rode & Vallaster 2005). Tämä tarkoittaa, 

että se ei ole vain yksilöiden mielipiteiden summa, vaan yhteinen todellisuus, joka on 

dynaamisesti rakennettu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Ballantyne & Aitken 

2007). 

 

2.2 Brändiarvon yhteisluonti 

 

Brändäystutkimusten painopiste on siirtynyt yhä selvemmin tuotebrändeistä 

yritysbrändeihin (de Chernatony 1999, Hatch & Schultz 2003), visuaalisen 

identiteetin rakentamisesta yrityksen sisäisen identiteetin luomiseen (Balmer & Gray 

2003), ja viimeisimpänä tutkimuksen suuntana on näkyvillä sidosryhmäpainotteisuus 

brändäyksessä (Merz ym. 2009). Koko brändiajattelu on kehittynyt. Brändiä ei nähdä 

enää resurssina, yrityksen omistamana ja hallinnoimana vaihtoarvona, vaan brändin 

arvo syntyy käytettäessä, ja sitä luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa. (Merz ym. 

2009.) (ks. kuvio 2).  
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Kuvio 2. Brändiajattelun kehittyminen (mukaillen Merz, He & Vargo 2009: 332). 

 

Brändiajattelun kehittyminen on johtanut uuteen käsitteelliseen logiikkaan, joka 

näkee brändin yhteistyönä yrityksen ja sen kaikkien sidosryhmien välisten arvon 

yhteisluonnin toimintoina, sekä brändiarvon sidosryhmien yhteisesti havaittuna 

käyttöarvona (value-in-use). Brändäyskirjallisuuden painopiste on siirtynyt brändistä 

tunnisteena dynaamiseen ja sosiaalisen prosessinäkökulmaan sekä 

tuottosuuntautuneesta, jossa brändiarvo on aineellisissa tuotteissa ja määritellään 

vaihtoarvoksi (value-in-exchange) prosessisuuntautuneeseen näkökulmaan, jossa 

brändiarvoa tuotetaan yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa ja määritellään kaikkien 

sidosryhmien yhteisesti havaituksi arvoksi. Yhtälailla tutkimusten painopiste on 

siirtynyt perinteisestä yrityskeskeisestä enemmän sidosryhmäpainotteiseen ja siitä 

vielä edelleen verkostopainotteiseen brändin luomiseen. (Merz ym. 2009.) Myös 

tämän tutkimuksen kiinnostus kohdistuu brändäystoimintoihin verkostossa eikä näe 

brändinarvon luomista vain yrityksen sisäisiksi toiminnoiksi.  

 

Nykyään brändäys nähdään siis yhteistyössä toteutettavana prosessina, joka tapahtuu 

osana suhdetta yrityksen ja sidosryhmien välillä (Merz ym. 2009); on siirrytty 

organisaation sisäisestä kontekstista yli organisaatiorajojen verkostokontekstiin 

(Leitch & Richardson 2003, Mäläskä ym. 2011). Brändin rakennuksessa 

avainasemassa ovat vuorovaikutteinen suhteiden rakentaminen ja 

molemminpuolisuus (Leitch & Richardson 2003). Kaikki yrityksen sidosryhmät ovat 
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mukana luomassa brändiä ja näin ollen ovat tärkeitä yritysbrändäyksessä (Juntunen 

2012, Mäläskä ym. 2011). Tässä niin sanotussa uudessa taloudessa (Leitch & 

Richardson 2003) brändin kokonaismenestys on riippuvainen sisäisten ja ulkoisten 

sidosryhmien valikoimasta, niiden ymmärtämisestä ja huomioon ottamisesta (Roper 

& Davis 2007) sekä siitä, kuinka verkostotoimijoiden keskinäisiä riippuvuuksia ja 

vuorovaikutuksia hoidetaan (Leitch & Richardson 2003). 

 

Verkostokontekstissa yksisuuntainen brändiviestintä ei ole sopivaa eikä sidosryhmiä 

voi nähdä enää vain yrityksen viestinnän kohteina vaan pikemminkin partnereina, 

brändiarvon yhteisluojina (Gregory 2007). Onkin otettava holistisempi 

suhtautuminen brändiarvon luontiin (Jones 2005). Myös suhteiden kautta luodaan 

brändiarvoa (Jones 2005, Mäläskä ym. 2011) ja myös brändit voidaan nähdä 

suhteiden rakentajina (Veloutsou 2008). Brändiarvoa ei luoda pelkästään yksittäisissä 

kaksipuoleisissa suhteissa yrityksen ja asiakkaan välillä vaan verkostosuhteiden ja 

kaikkien sidosryhmien verkostojen sosiaalisen kanssakäymisen kautta (Gregory 

2007, Merz ym. 2009). Verkostot nähdäänkin tärkeinä brändiarvon yhteisluonnissa 

(Gregory 2007, Merz ym. 2009), koska ne yhdistävät sosiaalisia ja taloudellisia 

toimijoita (Fyrberg & Jüriado 2009). 

 

Yrityksen kyky luoda pitkäaikaista arvoa ei synny pelkästään menestyneiden 

brändien omistamisesta vaan myös kyvykkyydestä jatkuvasti toimittaa lupaamaansa 

brändikokemusta (Helm & Jones 2010). Brändiarvoa syntyy toimijoiden verkostojen 

ja brändikokemusten kautta (Fyrberg & Jüriado 2009). Organisaation arvoketju on 

vain yksi osa laajempaa luomisprosessia yrityksen, asiakkaiden ja muiden 

sidosryhmien välillä (Helm & Jones 2010). Näin ollen brändiarvo on kollektiivisesti 

määritetty ja yhdessä rakennettu yrityksen ja sen sidosryhmien välillä 

kommunikaation, kanssakäymisen ja havaitun käyttöarvon kautta eri 

verkostotoimijoiden välillä (Jones 2005, Helm & Jones 2010). 

 

Yritys ei voi johtaa verkostoa ja näin ollen yrityksen kontrolli katoaa kun siirrytään 

perinteisestä brändiarvon luonnista ja brändäyksestä dynaamiseen sidosryhmien 

kanssa tapahtuvaan yhteisluontiin (Hatch & Schultz 2010). Sen sijaan, että 

kontrolloisi sisäisesti brändäysstrategioita, yrityksen tulisi olla kiinnostunut 

verkostostaan. Yrityksen tulisi huomata verkostossa toimivat avainsidosryhmät ja 



19 

 

 

niiden päätoimet, jotka vaikuttavat suoraan brändäykseen. Tämä antaa 

mahdollisuuden jatkuvasti ja systemaattisesti hyödyntää noita suhteita ja koordinoida 

toimia, jotka parantavat brändiarvoa. Yrityksen kyky hoitaa noita suhteita on 

olennaista brändäyksen onnistumiselle ja tätä kykyä tulisikin aktiivisesti kehittää, 

jotta brändiarvo kasvaisi ja jotta saataisiin lisäbrändäysresursseja. Yrityksen tulisi 

myös aktiivisesti etsiä uusia kontakteja eikä vain nojata jo olemassa oleviin 

kontakteihin. (Mäläskä ym. 2011.) 

 

Tutkimuksen taustalla on vahvasti ajatus brändiarvon yhteisluonnista ja 

brändiajattelun kehittyminen on saanut miettimään ja tarkastelemaan brändiarvon 

yhteisluontia myös verkostossa. Tutkimuksessa ei keskitytä kuitenkaan brändiarvon 

yhteisluontiin vaan pikemminkin brändäystoimintoihin, jotka luovat brändiarvoa 

brändi-identiteetin ja -imagon kautta. Näitä brändäystoimintoja tapahtuu niin 

yrityksen sisällä kuin verkostossa. 

 

2.3 Osuuskuntamuotoisen yrityksen erityispiirteitä 

 

Osuuskunta on yhteisöllistä yrittämistä, jossa kilpailun sijasta ohjenuoraksi on valittu 

yhteistoiminta. Sen avulla voidaan luoda edellytykset sekä yksityisen edun että 

yhteisen hyvän toteutumiselle. Yhteisyrittämisen toiminta perustuu yksilön ja 

yhteisön etujen yhteensovittamisen tavoitteelle; yhteisyritys menestyy jos sekä 

yksityinen että yhteinen hyöty onnistuneesti tukevat toisiaan. (Köppä 2000: 20–21.) 

Toisaalta yhteisyrittämisen yksi muoto, osuuskunta, toimii kuten yritys, mutta 

toisaalta sillä on normaalin yritystoiminnan lisäksi omanlaisia tavoitteita. 

Yhteisöyrityksen tehtävissä painottuvat omistajien voiton tavoittelun sijasta muut 

tekijät. (Laukkanen 2000: 105–106.) Osuuskunnan tavoitteena ei useinkaan ole 

pelkästään taloudellisen tuloksen tekeminen vaan sosiaaliset ja periaatteelliset 

vaatimukset ovat toiminnan lähtökohtina (Santala 2000: 70). Voidaankin puhua, että 

osuuskunta on enemmän kuin yritys ja voidaan myös puhua, että yhteisöyrittäjyys on 

enemmän kuin yrittäjyys (Laukkanen 2000: 106). 

 

Osuuskunnan merkittävimpiä erityispiirteitä on tasaomisteisuus eli jokaisella 

jäsenellä on yhtä suuri omistus yrityksestä. Tämä luo perustan tasa-arvoisuudelle, 

yhteistyölle sekä jäsenten toisilleen antamalle tuelle. Demokraattisuus yleensä 
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miellyttää jäseniä, mutta saattaa johtaa siihen, että erilaisia näkemyksiä on vaikea 

sovitella yhteen. (Troberg 2009: 255, 260.) 

 

Osuuskunnissa päätöksenteko voi olla hidasta monenlaisten mielipiteiden takia 

(Troberg 2009: 260), ja osuuskunnissa päädytäänkin herkästi joko soveltamaan 

johtajavaltaisia menettelyjä tai vaihtoehtoisesti kaikkien asioiden käsittelyä yhteisesti 

(Pättiniemi 2009: 32). Tarvitaan selkeää ja määrätietoista johtamista, suunnan 

näyttämistä, jossa keskeistä on yhteisen linjan ylläpitäminen ja monenlaisten 

näkökulmien huomioiminen (Troberg 2009: 260). Johtamisongelmat näkyvät usein 

päämäärättömyytenä, henkilöristiriitoina sekä yritysidentiteetin heikkoutena, ja 

saattavat johtaa toiminnan tulosten heikkouteen (Pättiniemi 2009: 32). 

 

Sana osuuskunta ei ilmaise yrityksen todellista luonnetta eli osaajien verkostoa ja 

yhteistyötä, ja osuuskunnalla onkin huonohko imago pienyrittäjien keskuudessa. 

Tämä johtuu osaltaan osuuskuntamuodon tuntemattomuudesta, sekä siitä, että sitä ei 

aina mielletä todelliseksi yrittämisen vaihtoehdoksi vaan sen katsotaan olevan 

”yhdistystyyppistä puuhastelua”. (Troberg 2009: 260, 269.) Osuuskunnan johtaminen 

on kaukana puuhastelusta; se vaatii johtamista siinä missä muutkin yritykset 

(Kauppila 2013). Itse asiassa osuuskunta on vaativa yritysmuoto, joka edellyttää 

jäseniltä kykyä yhteistyöhön, itsensä tuntemista, vastuuntuntoa sekä ennen kaikkea 

rehellisyyttä ja luottamusta toisten rehellisyyteen. Jäsenen rooli on mielenkiintoinen 

yhdistelmä työntekijää, omistajaa ja päätöksentekijää. (Troberg 2009: 256, 259.)  

 

Osuuskunnan toiminta perustuu jäsenten osaamisen yhdistämiseen. Haasteena onkin 

erilaisten mielipiteiden, toiveiden ja intressien muuntaminen yhteiseksi toiminnaksi. 

(Troberg 2009: 255–256.) Osuuskunnan jäsenillä on erilaisia tavoitteita ja odotuksia. 

Jotta osuuskunnasta voi muodostua yhteisö, josta jokainen löytää paikkansa ja jossa 

jokainen kokee toimimisen mielekkääksi ja kannattavaksi, on nämä erilaiset toiveet 

ja odotukset sovitettava yhteen. Kysymys on vain siitä kuinka yhteneväiset nämä 

arvot ovat. (Kangas, Merikivi, Pietilä, Hänninen & Lehto 2007: 4.) Liian erilaisten 

odotusten ja toimintatapojen vuoksi osuuskunnan toiminta saattaa ajautua 

ristiriitoihin(Troberg 2009: 256). 
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Jäsenillä ei useinkaan ole yritystoiminnan perustietoja ja –taitoja ja yrittäjäasenteen 

puuttuminen sekä heikko sitoutuminen vaikeuttavat toiminnan menestyksekästä 

johtamista (Pättiniemi 2009: 33). Voidaankin sanoa, että vahva johtohahmo on sekä 

välttämättömyys että haaste (Pötry 2009: 122). 

 

Yhdistämällä osaamiset oikealla tavalla ja käyttämällä kunkin jäsenen 

markkinatuntemusta, osuuskunnalla on paremmat mahdollisuudet kuin 

yksinyrittäjällä osaamisen ja verkostojen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

Osuuskunnassa korostuukin ihmisten keskinäinen tunteminen ja verkottuminen. Sen 

etuna on, että yhteisön jäsenet pääsevät osalliseksi sellaisesta osaamisesta ja 

tietotaidosta, jota heillä itsellään ei välttämättä ole. (Tainio 2009: 13–14, 177.) 

Verkostoituminen moniin eri suuntiin on tärkeää menestykselle ja monet uusista 

ideoista syntyvät verkostoyhteyksien kautta. Osuuskunnan yritysmuodon 

mahdollistama toimintavapaus ja joustavuus myös inspiroivat innovoimaan ja 

toteuttamaan unelmia. Tämä on erittäin tärkeää muun muassa taide- ja kulttuurialan 

osuuskunnissa. (Troberg 2009: 257, 264.) 

 

Osuuskuntaa voidaan pitää eräänlaisena osaajien verkostona, joka on perustanut 

yhteenliittymän, osuuskunnan.  Osuustoiminnassa verkottumisajatus on ikään kuin 

sisäänrakennettu. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella tavoitellaan kokonaishyödyn 

lisäystä, josta hyötyvät kaikki osapuolet. (Kangas ym. 2007: 30.)  

 

Osuuskunnan perusluonteena on jäsenyhteisö eikä sen perustaminen edellytä 

pääomaa. Osuuskunnan heikkoutena onkin usein alkupääoman vähyys, joka voi 

tuottaa rahoitusvaikeuksia. (Troberg 2009: 255, 259.) Taloudellinen heikkous onkin 

osuuskunnille tyypillistä (Pättiniemi 2009: 32). Jäsenen maksama osuus on usein 

nimellinen ja osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen on suhteellisen helppoa. 

Tämä voi vetää mukaan passiivisia jäseniä, jotka tavoittelevat vain omia etujaan tai 

välttelevät kokonaisvastuuta. (Pötry 2009: 124, Troberg 2009: 255, 259.) Tämä voi 

osaltaan aiheuttaa osuuskunnan aktiivisille jäsenille suhteettoman raskaan työtaakan 

Koska osuuskunnat perustuvat demokraattiselle osallistumiselle ja 

organisaatiomallille, pitäisi niillä olla mekanismit, jotka rohkaisevat sitoutumista ja 

osallistumista (Santala 2000: 73). Varsinkin pienissä osuuskunnissa ihmisiä sitouttaa 

voimakkaasti tunne siitä, että kuuluu joukkoon, yhteisöön. On kuitenkin tärkeää 
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kannustaa jäseniään osallistumaan osuuskunnan päätöksentekoon ja toimintaan. 

(Kangas ym. 2007: 9.) Kaikkien sitouttaminen auttaa tilanteessa, jossa osuuskunnan 

aktiivisille jäsenille aiheutuisi suhteettoman raskasta työtaakkaa joidenkin jäsenien 

passiivisesta toiminnasta (Troberg 2009: 259). 

 

Toiminnan ja talouden suunnittelemattomuus on tyypillistä osuuskunnille (Pättiniemi 

2009: 32). Etukäteisvalmistelu on todettu yhdeksi osuuskunnan menetystekijäksi 

(Troberg 2009: 262). 

 

2.4 Mikroyrityksen erityispiirteitä 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton (2013) määritelmän mukaan pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin lasketaan kuuluvan yritykset, joiden henkilökuntaan kuuluu enintään 249 

henkilöä ja liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 

enintään 43 miljoonaa euroa. Mikroyritykseksi luokitellaan näistä kaikkein 

pienimmät yritykset, joiden henkilömäärä on alle 10 henkilöä ja liikevaihto tai taseen 

loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa (ks. taulukko 1) (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2013.) 

 

Taulukko 1. Pk-yritysten määritelmä EU:n komission suosituksen mukaan (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2013).  

Yritysluokka Henkilökunta Liikevaihto             tai Taseen loppusumma 

Mikro <10 ≤2 milj. euroa ≤2 milj. euroa 

Pieni <50 ≤10 milj. euroa ≤10 milj. euroa 

Keskisuuri <250 ≤50 milj. euroa ≤43 milj. euroa 

 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on monia erityispiirteitä verrattuna 

suuriin yrityksiin (ks. esim. O’Donnell & Cummins 1999, Rode & Vallaster 2005, 

Abimbola & Vallaster 2007, Krake 2005). Niukat taloudelliset, ajalliset ja 

henkilöstömäärälliset resurssit ovat tyypillisiä mikroyrityksille (Wong & Merrilees 

2005, Krake 2005). Yrittäjällä on avainrooli mikroyrityksessä ja hänen vaikutuksensa 

yrityksen rakenteeseen, kulttuuriin ja liiketoimintaan kokonaisuudessaan onkin 

paljon suurempi mikroyrityksissä kuin suurissa yrityksissä (Krake 2005). Perustajien 

markkinointi- ja brändäysosaaminen ovat usein puutteellisia (Krake 2005), mutta 
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rajallisten resurssien takia mikroyrityksellä ei aina ole mahdollisuutta hyödyntää 

ulkopuolista osaamista, ainakaan pitkäaikaisesti (Ojasalo ym. 2008). Mikroyrityksen 

vaikutus markkinoihin on myös usein pieni eikä sillä ole mahdollisuutta ohjata 

markkinoita (Krake 2005). 

 

Myös uudella pk-yrityksellä on tyypillisesti puutetta resursseista (Abimbola & 

Vallaster 2007), erityisesti pääomasta (Abimbola 2001), tieto-taidosta (Rode & 

Vallaster 2005) ja ajasta (Wong & Merrilees 2005). Uudella yrityksellä on haasteena 

myös sisäisten rakenteiden ja prosessien rakentaminen (Rode & Vallaster 2005). 

 

Mikroyritysten erityispiirteet voivat vaikuttaa myös positiivisesti sen toimintaan (ks. 

esim. Rode & Vallaster 2005, Abimbola & Vallaster 2007, Krake 2005). Pieni koko 

(Rode & Vallaste 2005) sekä henkilökohtaisten suhteiden kautta mahdolliset lyhyet 

informaatiokierrot mahdollistavat nopean reagoimisen sidosryhmien tarpeisiin 

(Abimbola & Vallaster 2007). Joustavuus (Rode & Vallaster 2005, Abimbola & 

Vallaster 2007, Krake 2005), lyhyet linjat, päätöksen teon nopeus sekä sopimusten 

saaminen ovatkin pk-yritysten etuja (Krake 2005). 

 

2.5 Mikroyrityksen haasteita ja mahdollisuuksia brändäyksessä 

 

Vaikka brändi ja brändäys ovat kiehtoneet useita vuosia niin tutkijoita kuin 

ammatinharjoittajia (ks. esim. Järventie-Thesleff 2011: 24), ja aihe on edelleenkin 

kiinnostuksen kohteena oleva asia markkinoinnissa (Wong & Merrilees 2005), on 

kiinnostus pääasiassa keskittynyt suuriin monikansallisiin yrityksiin (Boyle 2003, 

Krake 2005, Wong & Merrilees 2005, Merrilees 2007, Berthon ym. 2008). Tämän 

huomasivat myös Fetscherin ja Usunier (2012) tutkiessaan vuosien 1969 ja 2008 

välillä julkaistuja yritysbrändäyksestä tehtyjä tieteellisiä artikkeleita. Ja vaikka pk-

yritysten brändäyksestä tehtyjä tutkimuksia on julkaistu koko ajan lisää (ks. esim. 

Krake 2005, Ojasalo ym. 2008) eivät ne ole kuitenkaan täysin sopivia vasta 

perustetuille yrityksille, koska suurin osa niistä keskittyy jo meneillään olevaan 

brändijohtamiseen (Rode & Vallaster 2005, Witt & Rode 2005, Merrilees 2007). 

Vasta perustetut yritykset kohtaavat ainutlaatuisia haasteita, kuten esimerkiksi 

brändin luomisen, olemassa olevien asiakkaiden ja maineen puuttumisen (Bresciani 
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& Eppler 2010) sekä sisäisten rakenteiden ja prosessien puuttumisen (Rode & 

Vallaster 2005). 

 

2.5.1 Mikroyrityksen haasteita brändäyksessä 

 

Ehkä suurimpana haasteena mikroyrityksen brändäyksessä on niiden kapea 

näkökulma siihen (Krake 2005, Wong & Merrilees 2005). Tämä saattaa johtua siitä, 

ettei yrityksissä aina täysin ymmärretä, mitä brändäys todella tarkoittaa (Bresciani & 

Eppler 2010). Itse asiassa monetkaan mikroyritykset eivät näe itseään brändinä tai 

eivät ainakaan liitä tätä tietoa päivittäisiin toimintoihin (Merrilees 2007), vaan heidän 

käsityksensä brändäyksestä rajoittuvat tyypillisesti brändin nimen ja logon 

kehittämiseen sekä mainostamiseen (Wong & Merrilees 2005). Tyypillisesti brändäys 

nähdäänkin vain menoeränä, valtavia investointeja vaativina ponnistuksina, 

ennemmin kuin investointina tulevaan (Krake 2005, Ojasalo ym. 2008).  

Käytännössä investoiminen selkeään brändivisioon on järkevää, koska kustannukset 

muutoksissa myöhemmin voivat olla todella korkeita (Merrilees 2007, Bresciani & 

Eppler 2010). 

 

Useimmat pk-yrityksistä eivät pidä brändäystä kriittisenä liiketoiminnan 

menestymiselle (Wong & Merrilees 2005), ja brändäys on usein kaukana 

mikroyrityksen prioriteetista (Inskip 2004, Krake 2005, Wong & Merrilees 2005, 

Ojasalo ym. 2008). Lyhyen aikavälin tavoitteet, päivittäisen myynnin lisääminen ja 

taloudellisen tuloksen tekeminen, ajavat usein mikroyritysten liiketoimintaa (Krake 

2005, Wong & Merrilees 2005) eikä hyvän brändäys- ja kommunikaatiostrategian 

nähdä olevan tarpeellista liiketoiminnan perustamiselle (Bresciani & Eppler 2010). 

Näin ollen pitkän aikavälin brändäysstrategiat jäävät usein taka-alalle (Krake 2005, 

Wong & Merrilees 2005, Bresciani & Eppler 2010). 

 

Niukat taloudelliset, ajalliset ja henkilöstömäärälliset resurssit ovat tyypillisiä 

mikroyrityksille (Wong & Merrilees 2005, Krake 2005). On myös yleistä, että 

mikroyritykset ajattelevat brändäyksen kuuluvan vain isoille yrityksille, joilla on 

suuret resurssit ja täten mahdollisuus brändäystoimintoihin (Wong & Merrilees 2005, 

Ojasalo ym. 2008, Juntunen 2012). Resurssien puute voidaankin nähdä yhtenä 

suurimmista haasteista mikroyrityksen brändäyksessä.  
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2.5.2 Mikroyrityksen mahdollisuuksia brändäyksessä 

 

Myös mikroyritykset voivat harjoittaa brändäystä ottamalla uudenlaisen ja 

epätavanomaisen lähestymistavan brändäykseen (Abimbola 2001, Boyle 2003, 

Berthon ym. 2008). Mikroyrityksen kannattaakin välttää perinteisiä valtavia 

investointeja vaativia brändäystoimia ja hyödyntää luovia, innovatiivisia sekä 

kohdistettuja keinoja (Boyle 2003, Wong & Merrilees 2005, Ojasalo ym. 2008, 

Juntunen 2012). Mahdollisuutena voidaan nähdä, ettei mikroyrityksen usein 

tarvitsekaan kohdistaa toimiaan suurelle yleisölle vaan arvojen kommunikointi 

tehokkaasti ja yhtenäisesti avainsidosryhmille maksimoi brändipääomaa (Wong & 

Merrilees 2005, Merrilees 2007, Ojasalo ym. 2008). 

 

Perustajien vaikutus liiketoimintaan on paljon suurempi mikroyrityksissä kuin 

suurissa yrityksissä (Krake 2005). Useat tutkimukset ovat painottaneet perustajan 

roolia brändäyksessä (ks. esim. Krake 2005, Rode & Vallaster 2005, Abimbola & 

Kocak 2001, Bresciani & Eppler 2010). Tämä voidaan nähdä sekä haasteena että 

mahdollisuutena brändäyksen näkökulmasta. Perustajien henkilökohtaiset 

luonteenpiirteet vaikuttavat ratkaisevasti yrityksen valitsemaan lähestymistapaan 

brändäystä kohtaan sekä siihen miten brändäys ymmärretään (Inskip 2004; Krake 

2005; Abimbola & Vallaster 2007). Lähestymistapa brändäykseen onkin ratkaiseva 

tekijä brändin rakentamisessa (Urde 2003, Wong & Merrilees 2005). Brändin pitäisi 

olla koko yrityksen toimintaa ohjaava valo; sen pitäisi olla yritysstrategian perusta 

(Wong & Merrilees 2005, Järventie-Theslef 2011: 18). Brändäys vaatii sitoutumista 

ja sen pitäisi olla yrityksen yhteinen tavoite (Balmer 2001).  

 

Perustajien aktiivinen rooli brändäyksessä tulisi johtaa brändi-intohimoon, joka ei 

maksa mitään ja sen vaikutukset näyttäisivät olevan merkittävät (Krake 2005). 

Brändi on myös lähemmin henkilöitynyt perustajaan (Inskip 2004) – sen arvoihin, 

filosofiaan ja tavoitteisiin (Krake 2005, Rode & Vallaster 2005, Juntunen 2012). 

Luovuus on yksi mikroyrityksen välttämättömistä lähtökohdista brändäyksessä ja sen 

tulee lähteä ennen kaikkea perustajista (Krake 2005). Perustajilla on vastuu brändin 

luomisesta (Merrilees 2007). Oma innostus ja sitoutuminen brändäykseen ovat 

perusta brändäyksen onnistumiselle (Boyle 2003, Krake 2005).  
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Verkostoituminen on pk-yrityksille erittäin tärkeää ja jopa elinehto menestymiselle. 

Niukat resurssit ajavat yrityksiä yhteistyöhön useiden sidosryhmien kanssa. 

Sidosryhmien resurssien hyödyntäminen onkin tyypillistä pk-yrityksille, koska 

harvalla on kaikkea tieto-taitoa sekä aikaa kaiken tekemiseen yksin. Toisten 

verkostotoimijoiden osaamisen hyödyntäminen koetaan tärkeäksi ja näin ollen hyvä 

suhteiden rakentaminen sekä hoitaminen ovat oleellisia liiketoiminnan kannalta. 

(Terziovski 2003.) Verkostoa pidetäänkin tärkeänä brändäyksen kannalta (Bresciani 

& Eppler 2010, Mäläskä ym. 2010). Tämä on ominaispiirre pienille liiketoiminnoille 

verrattuna suuren monikansallisen yrityksen perinteiseen brändäykseen (Bresciani & 

Eppler 2010). Siirrytään taloudellisesti vaativista markkinointiponnistuksista 

pikemminkin kokonaisvaltaiseen verkostoa hyödyntävään brändäykseen, jossa 

sidosryhmien osallisuus ymmärretään tärkeäksi brändäyksessä (Juntunen 2012, 

Mäläskä ym. 2011). Onkin tärkeää huomata sidosryhmät, jotka voivat tarjota ideoita 

ja näkökulmia. Sidosryhmien mukaan ottaminen brändäykseen voi parhaimmillaan 

parantaa koko liiketoimintaa. (Juntunen 2012.)  
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3 YRITYKSEN BRÄNDIN RAKENTAMISEN TOIMINNOT VERKOSTOA 

HYÖDYNTÄEN 

 

Verkostotoimijoiden toimet voivat vaikuttaa yritysbrändi-imagoon (Jones 2005, 

Mäläskä ym. 2011) aivan kuten yrityksen sisäiset brändäystoimet (ks. esim Harris & 

de Chernatony 2001, Urde 2003, Balmer & Gray 2003, Madvaharam, 

Badrinarayanan & McDonald 2005, Rode & Vallaster 2005). Tässä luvussa 

keskitytään aluksi yrityksen sisäisiin brändäystoimiin brändi-identiteetin muodossa. 

Sen jälkeen paneudutaan verkostossa tapahtuviin verkostotoimijoiden 

brändäystoimintoihin.    

 

3.1  Brändi-identiteetti brändäyksen lähtökohtana 

 

Monet teoriat korostavat menestyneen brändin lähtökohdaksi brändi-identiteettiä, 

arvoja ja näiden integroimista koko yrityksen toimintaan (ks. esim. Aaker 1996: 72, 

86, 104–105, Keller 2008: 60, 121–125, 548, Kapferer 2004: 61, 96 -97, 102, 104, 

107–111, Balmer 2001, Leitch & Richardson 2003, Madvaharam ym. 2005). 

Yritykset, jotka eivät ole selvillä brändinsä ytimestä ja asemasta, ottavat riskin, että 

eivät ymmärrä hyödyntää koko potentiaaliaan. (Balmer & Gray 2003).  

 

Yritysbrändi-identiteetti muodostuu yrityskulttuurista, yrityksen visuaalisesta 

ilmeestä, yrityskäyttäytymisestä ja yritysviestinnästä (Rode & Vallaster 2005, Witt & 

Rode 2005). Yleensä kulttuurin käsite sisältää arvojen yhdistymisen, joka ohjaa 

käyttäytymistä (de Chernatony & Cottam 2008). Ydinarvot antavat avainsuuntaviivat 

kaikelle johtamistoiminnoille ja päätöksille; ne auttavat yrittäjää navigoimaan (Rode 

& Vallaster 2005).  

 

Arvojen ja tavoitteiden määrittäminen 

 

Viimeaikainen kirjallisuus yritysbrändäyksestä korostaa brändiarvojen tärkeyttä: 

brändi nähdään kiteyttävän lisäarvot, jotka luontaisesti kuuluvat tai liittyvät 

yritykseen ja sen tuotteisiin ja palveluihin. Nämä toiminnalliset ja aineettomat arvot 

tunnetaan yritysbrändiarvoina. (Balmer & Gray 2003.)  
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Brändi-identiteetti nähdään usein yrityksen sisäisenä prosessina, joka perustuu 

ydinarvoihin brändäyksen lähtökohtana (Harris & de Chernatony 2001, Urde 2003). 

Ihanteellisesti asiakkaat kokevat ydinarvot yrityksen tuotteiden, palveluiden ja 

viestinnän kautta (Urde 2003). Sisäisen prosessin lopullisena tarkoituksena on saada 

yritys elämään ydinarvojaan ja täten brändiään (Urde 1999, Balmer 2001, Harris & 

de Chernatony 2001, Rode & Vallaster 2005, Wong & Merrilees 2005). Yrityksen 

ydinarvojen juuret ovat niin organisaation identiteetissä (Balmer 2001) kuin sen 

kulttuurissa (Hatch & Schultz 2001), ja ne muodostavat yritysbrändi-identiteetin 

(Urde 2003). Tavoitteena arvoilla on yhteisen alustan luominen brändille ja niiden 

tulee olla ohjaavina periaatteina kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa brändin 

rakennusprosessissa (Urde 2003). Yritysbrändiarvojen tulee olla luontaisia (Balmer 

2012) ja kun ne pohjautuvat aidosti yritykseen, on yritysbrändi uskottava (Balmer & 

Gray 2003).  

 

Mikroyrityksessä yritysbrändiarvot nojaavat usein perustajien arvoihin ja 

mieltymyksiin (Krake 2005, Rode & Vallaster 2005, Juntunen 2012). Onkin tärkeää 

valita perustajakumppanit oikein, jotta yrityksen yhtenäisyys onnistuu. On tärkeää, 

että jokainen yrityksessä ymmärtää ja on samaa mieltä siitä mitä ydinarvot ovat ja 

mitä jokainen ydinarvo edustaa. (Rode & Vallaster 2005). 

 

Yritysbrändi-identiteetin muodostamisessa myös vision ja tavoitteiden määrittäminen 

on oleellista (Urde 2003). Vahvan brändin rakentaminen vaatii strategisia pitkän 

tähtäimen valintoja, jotka pohjautuvat yrityskulttuuriin, ja jotka näkyvät yrityksen 

viestinnässä (Abratt & Kleyn 2012). Ideaalisesti brändivisio on inspiraation lähde ja 

haaste yritykselle. Ydinarvot voivat vaikuttaa jatkuvuuteen ja kaukokatseisuuteen 

myös olemalla osa yritysvisiota. (Urde 2003.) 

 

Yhtenäisyyden merkitys 

 

Yhteisen brändi-identiteettivision määrittäminen sekä sisäisen yhtenäisyyden 

merkitys korostuvat yritysbrändäyksessä (Urde 2003, Madvaharam ym. 2005). 

Yhtenäisen näkemyksen luominen yrityksestä lukuisten sidosryhmien mielessä on 

haastava tehtävä monille yrityksille (Einwiller & Will 2002). Tehokas yritysbrändäys 

vaatiikin yhdenmukaista viestintää brändi-identiteetistä ja on tärkeää, että kaikki 
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yrityksessä toimivat brändi-identiteetin arvojen mukaisesti kaikessa viestinnässään ja 

toiminnassaan. Näin ollen yritysbrändäys on voimakkaasti riippuvainen siitä, että 

yrityksen jäsenten käsitykset brändinsä luonnosta ovat yhdenmukaisia. (Harris & de 

Chernatony 2001.) Brändi-identiteetti voidaankin nähdä osaltaan yrityksen omana 

ymmärryksenä brändistä (Urde 2003) kuin myös sitoutumisena siihen (Urde 2003, 

Balmer 2001). Brändäys yleensäkin vaatii totaalista omistautumista läpi 

organisaation (Balmer 2001).  

 

Yritysten tulisi heti alusta alkaen saada oikea yritysbrändi-identiteetti yritykselle, 

koska sen muuttaminen myöhemmin on vaikeaa (Merrilees 2007) ja kustannukset 

yritysidentiteetin muutoksista voivat olla todella korkeita (Bresciani & Eppler 2010). 

Tämä on linjassa Roden ja Vallasterin (2005) havaintojen kanssa, jotka he tekivät 

tutkimuksessaan yrityskulttuurista, arvoista ja identiteetistä. 

 

Vaikka ydinarvot tulee nähdä kestävinä tekijöinä, niiden täytyy olla luonteeltaan 

myös dynaamisia ja jatkuvasti sopeutua sekä kehittyä haasteita ja uhkia varten niin 

sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ydinarvojen ei tarvitse olla ainutlaatuisia, mutta 

tulkinnan ja ilmaisun pitää. (Urde 2003.) 

 

Brändi-identiteetti kehittyy jatkuvassa kanssakäymisessä yritysidentiteetin ja 

asiakkaan identiteetin välillä (Urde 2003). Se on seurausta yksilöllisen identiteetin, 

yritysidentiteetin ja markkinointistrategian välisestä vuorovaikutuksesta. 

Yritysbrändi-identiteetin muodostaminen on luonteeltaan monitahoista sisältäen niin 

sisäisiä kuin ulkoisia tekijöitä. Se ole aina huolellisesti suunniteltua vaan voi syntyä 

myös mahdollisuudesta, tiedostamattomista ideoista ja intuition seurauksena. Kun 

yritysbrändi-identiteetti syntyy suunnittelematta, on olemassa riski, että se otetaan 

itsestään selvänä. Tämän takia organisaation jäsenet eivät saa edes mahdollisuutta 

keskittyä miettimään ”keitä me olemme” (yritysidentiteetti) ja ”mitä haluamme 

muiden ajattelevan meistä” (yritysbrändi-identiteetti). Tällainen prosessi voi auttaa 

yrityksiä selkeämmin johtamaan yhdenmukaista yritysbrändi-identiteettiä 

yritysidentiteetin kanssa. (Blombäck & Ramírez-Pasillas 2012.) 

 

Organisaatiokeskeiseen näkemykseen pohjautuva ajatus, että identiteetti on 

pelkästään yksittäisen organisaation rakentama, ei ole enää sopiva ohjaamaan 
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organisaatiota korkeasti verkostoituneessa ”uudessa taloudessa”. Yritys ei voi vain 

rakentaa brändi-identiteettiään ja tarjota sitä sellaisenaan sidosryhmille, vaan on 

siirryttävä suhdekeskeiseen ajatteluun, joka käsittää riippuvuudet ja hajauttamisen. 

Verkostot kietoutuvat läheisesti organisaation identiteettiin eivätkä ole vain ulkoisia 

elementtejä. (Leitch & Richardson 2003.) Hatch ja Schultz (2009) puhuvatkin 

yritysbrändistä, joka ei synny vain sidosryhmien yhteisluonnista, vaan myös 

identiteetistä, jonka he yhdessä luovat ja määrittävät ja jota tuetaan keskinäisellä 

toiminnalla. 

 

3.2  Verkostotoimijoiden brändäystoimet 

 

Toimiminen verkostossa vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan (ks.esim. 

Håkansson & Snehota 2006). Yrityksen tulisi ottaa huomioon verkostotoimijoiden 

toimet, jotka mahdollisesti vaikuttavat sen brändiin (Mäläskä ym. 2011, Jones 2005, 

Morgan ym. 2007. Brändäystoimet voivat olla joko suoria tai epäsuoria riippuen 

siitä, vaikuttavatko ne suoraan yrityksen brändiin vai vaikuttavat ne siihen yrityksen 

sisäisten toimintojen kautta. (Mäläskä ym. 2011.) Toiminnot ovat osittain 

päällekkäisiä, mutta Mäläskän, Saraniemen ja Tähtisen (2011) luokittelua, jota tässä 

tutkimuksessa käytetään, voidaan kuitenkin hyödyntää yrityksen brändäyksessä. 

 

3.2.1 Suorat brändäystoimet 

 

Vaikuttaminen toiminnalliseen brändiarvoon 

 

Verkostosuhteilla on huomattava vaikutus asiakkaiden käsitykseen tuotteista ja 

palvelun laadusta ja näin ollen yrityksen brändi-imagoon. Itse asiassa 

verkostotaloudessa on mahdotonta ylläpitää haluttua brändi-imagoa ilman, että 

läheiset verkostotoimijat ylläpitävät omaa suoritustaan hyvänä. (Mäläskä ym. 2011.)  

Verkostopartnereiden huono suoritus vaikuttaa negatiivisesti ja hyvä suoritus 

positiivisesti asiakkaiden arvioon yrityksestä (Morgan, Deeter-Schmelz & Moberg. 

2007). Verkostotoimijoilla on siis mahdollisuus vahingoittaa yritystä (ks. esim. Jones 

2005). Kaikkien verkostotoimijoiden tulisi työskennellä luodakseen arvoa sekä 

itselleen että verkostolle kokonaisuudessaan (Leitch & Richardson 2003). 

Christopher & Gaudenzi (2009) puhuivat jopa, että verkostosta itsestään tulee brändi. 
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Organisaation sisäinen arvoketju on vain yksi osaa laajempaa kokonaisuutta (Helm 

& Jones 2010), ja yhdenkin verkostotoimijan epäonnistuminen vaikuttaa jokaiseen 

verkostossa (Christopher & Gaudenzi 2009) eikä yritys voi täten yksin, muista 

välittämättä, rakentaa brändiään (Gregory 2007). 

 

Yhteistyö arvostettujen toimijoiden kanssa sekä suositukset 

 

Yritykselle, erityisesti uudelle yritykselle, on todella tärkeää tulla tunnetuksi ja 

rakentaa mainetta sekä brändiään heti alusta alkaen. Suhteet ovat tässä merkittävässä 

roolissa. Tunnettuuden ja maineen rakentamiseen auttaa yhteistyö jo tunnettujen 

toimijoiden kanssa. (Warsta ym. 2001 via Ojasalo ym. 2008, Petkova ym. 2008) 

Heidän maineensa antaa nostetta omalle yritykselle (Warsta ym. 2001 via Ojasalo 

ym. 2008). Yhteistyö alan maineikkaiden toimijoiden kanssa antaa uudelle toimijalle 

luotettavuutta (Ojasalo ym. 2008) sekä arvostusta (Mäläskä ym. 2011) ja houkuttelee 

muita sidosryhmiä yhteistyöhön (Petkova ym. 2008). Sosiaalisten suhteiden 

rakentaminen ja verkostoituminen nähdään tehokkaampana 

maineenrakennusstrategiana kuin mainostaminen (Petkova ym. 2008). 

Verkostosuhteiden kautta toimija voi saada informaatiota (Gilmore, Carson, Grant, 

O’Donnell, Laney & Pickett 2006), kasvattaa pätevyyttä (Ojasalo ym. 2008), luoda 

positiivista suusanallista viestintää (O’Donnel 2004) sekä vähentää muiden 

toimijoiden riskiä asioida uuden yrityksen kanssa (Gilmore ym. 2006, Petkova ym. 

2008). Suositukset partnereilta asiakkaille vaikuttavat olennaisesti uuden yrityksen 

maineen rakentamiseen (Petkova ym. 2008). Erityisesti alan mielipidejohtajien ja 

arvostettujen asiakkaiden suositukset ovat luotettavia (Mäläskä ym. 2011). 

 

Uuden toimijan kannattaa tietoisesti pyrkiä luomaan suhteita luotettavien ja 

maineikkaiden toimijoiden kanssa ja hyödyntää näitä suhteita vahvistaakseen brändi-

imagoaan (Mäläskä ym. 2011). Ilman oikeita partnereita on vaikeaa ja aikaa vievää 

rakentaa brändiä (Warsta ym. 2001 via Ojasalo ym. 2008). Tämä on todellisuutta 

erityisesti pienessä yrityksessä, jossa resurssit ovat tyypillisesti niukat niin 

taloudellisesti, ajallisesti kuin taidollisestikin (Krake 2005, Wong & Merrilees 2005). 

Mikroyrityksen on myös todella vaikeaa saada huomattavaa bränditunnustusta ilman 

arvostettujen toimijoiden suosituksia (Mäläskä ym. 2011). 
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Suusanallinen viestintä 

 

Arviot käyttöarvosta ja siitä johtuva suusanallinen viestintä ovat ensisijaisia 

viestinnällisiä lähteitä bränditietoisuuteen ja -merkityksiin sekä näiden kautta 

brändiarvoon (Ballantyne & Aitken 2007). Yritykset, joista puhutaan paljon hyvää 

(luodaan positiivista suusanallista viestintää) kasvavat ja kehittyvät paremmin kuin 

yritykset, jotka eivät saa näin korkeaa suusanallista viestintää osakseen. (Abimbola 

& Kocak 2007.) Yrityksen kannattaakin luoda aktiivisesti positiivista suusanallista 

viestintää. (Bresciani & Eppler 2010.) Pk-yrityksissä suusanallista viestintää pidetään 

relevanttina brändäystoimintona. Tämä on ominaispiirre pienille liiketoiminnoille, 

verrattuna monikansallisen yrityksen perinteiseen brändäykseen. (Bresciani & Eppler 

2010.) 

 

Suusanallinen viestintä on usein epämuodollista (Mäläskä ym. 2011) ja 

suunnittelematonta (Gregory 2007) eikä se ole yrityksen kontrolloitavissa (Ojasalo 

ym. 2008, Mäläskä ym. 2011). Asiakkaat ovat usein suusanallisen viestinnän lähteitä 

(Christopher & Gaudenzi 2009), ja usein avainasiakkaat yrityksestä hyvää 

kokemusta saatuaan haluavat kertoa kokemuksestaan myös omille tuttavilleen 

(Petkova ym. 2008). Myös erilaiset brändiyhteisöt, foorumit, joissa ei vain asiakkaat, 

vaan kaikki sidosryhmät, voivat jakaa kokemuksiaan ja tietojaan yrityksestä ja sen 

tarjoamista palveluista, kasvattavat suosiotaan ja ne ovat suusanallisen viestinnän 

lähteitä (Andersen 2005). Suusanallinen viestintä nähtiin ennen hyvänä keinona 

erityisesti, kun haluttiin paikallista mainetta (Petkova ym. 2008). Internet tarjoaa 

lukuisen määrän innovatiivisia brändäysmahdollisuuksia, jotka ovat sopivia vasta 

perustetulle yritykselle niiden edullisuuden ja laajan kantaman takia (Bresciani & 

Eppler 2010). Nyky-yhteiskunnassa, jossa teknologiasta on tullut yhä tärkeämpää ja 

yleisempää, sosiaalisen median vaikutus suusanallisen viestinnän jakamiseen on yhä 

merkittävämpää (Mäläskä ym. 2011) eikä sillä haeta enää vain paikallista 

tunnettuutta.  

 

Suusanallinen viestintä on sekä mahdollisuus että haaste yrityksen brändi-imagolle, 

koska kuka vain verkostossa voi levittää joko positiivista tai negatiivista 

suusanallista viestintää. Se nähdään kuitenkin tehokkaana ja taloudellisesti 

kannattavana. (Mäläskä ym. 2011.) Yrityksen kannattaakin aktiivisesti informoida 
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(Mäläskä ym. 2011.) ja osallistaa verkostotoimijoita, jotka ovat siitä kiinnostuneita 

(Gregory 2007). Suhteiden hoitaminen on tärkeää, koska verkostotoimijat luovat 

arvokasta suusanallista viestintää, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen positiivisen 

brändi-imagon saavuttamiseksi (Mäläskä ym. 2011). Erityisesti suusanallinen 

viestintä kollegoilta ja ystäviltä koetaan luotettavaksi (Ballantyne & Aitken 2007). 

 

Mediajulkisuuden luominen 

 

Vaikka mikroyritys ei yleisesti altistu median voimalle samassa suhteessa kuin suuret 

yritykset, voi mediajulkisuus joko parantaa tai vahingoittaa mikroyrityksen brändiä 

(Mäläskä ym. 2011). Median ja ei-taloudellisten toimijoiden toimilla voi olla 

tuntuvia ja pitkävaikutteisia seurauksia brändi-imagoon ja -arvoon. Huono suoritus ja 

vastuuntunnottomuus synnyttävät negatiivista mediajulkisuutta vahingoittaen 

brändiä. (Jones 2005, Mäläskä ym. 2011.) Tuotelanseeraukset ja erilaiset yhteistyöt 

maineikkaiden verkostotoimijoiden kanssa, jotka osaltaan mainostavat yritystä 

positiivisesti, houkuttavat mediaa ja luovat myös myöhempää kiinnostusta yritystä 

kohtaan (Mäläskä ym. 2011). Vaikka yritys ei pysty itse kontrolloimaan tätä 

kolmansien osapuolien synnyttämää viestintää (Gregory 2007), tulisi mikroyrityksen 

yrittää hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin mediasuhteitaan saadakseen 

lisähuomiota (Mäläskä ym. 2011). 

 

Yhteismainostaminen 

 

Lisänäkyvyyden ja -tunnettuuden saamiselle nimekkäät ja innovatiiviset 

verkostotoimijat, joilla on hyvä mediaimago, ovat arvokkaimpia kontakteja uudelle 

yritykselle (Mäläskä ym. 2011). Yrittäjän kannattaa luoda ja osallistua erilaisiin 

tapahtumiin, esimerkiksi messuihin ja näyttelyihin sekä sponsorointitoimintoihin 

(Bresciani & Eppler 2010). Erilaisten tapahtumien ja seminaarien järjestäminen 

voidaan nähdä tärkeänä foorumina rakentaa merkittävyyttä brändille. Ne ovat myös 

mahdollisuus luoda asiantuntijaimagoa yritykselle. Korkeampaa brändititetoisuutta 

voidaan luoda mainostamalla yhdessä. Halu mainostaa toista yritystä riippuu suuresti 

ihmisten välisistä henkilökohtaisista suhteista, ja se on yleisempää 

verkostotoimijoiden välillä, jotka jakavat saman orientaation. Yhteistyötä voidaan 

aktiivisesti myös koordinoida. (Mäläskä ym. 2011.) Se voi ottaa myös strategisen 
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yhteisallianssin tai yhteisbrändäyksen muodon (Ojasalo ym. 2008, Mäläskä ym. 

2011), jossa voi olla mukana useampikin verkostotoimija. Näin ollen 

verkostotoimijoilla on mahdollisuus olennaisesti vaikuttaa brändin kehittämiseen 

(Mäläskä ym. 2011). 

 

Brändidesign ja -viestintä 

 

Mikroyritykset käyttävät usein ulkoista apua brändiviestinnän suunnittelussa ja 

toimeenpanossa (Inskip 2004, Ojasalo ym. 2008). Omistajajohtajien osaamisen sekä 

ajan puute ajavat mikroyritykset usein turvautumaan ammattilaisen apuun 

brändiviestinnässä (Krake 2005). Omistajajohtajat kokevat usein ongelmalliseksi 

juuri brändivision muuntamisen käytäntöön, jonka takia se annetaankin usein 

ammattilaisten hoidettavaksi (Inskip 2004, Ojasalo ym. 2008). Nämä 

verkostotoimijat voivat olla avaintoimijoita mikroyrityksen brändiviestinnässä ja 

näin ollen heidän tietämyksensä ja ammattitaitonsa voivat vaikuttaa ratkaisevasti 

brändin erottuvuuteen (Mäläskä ym. 2011) ja näin ollen brändiarvoon.  

 

Mikroyrityksen ja verkostotoimijoiden yhteistyön luonne brändiviestinnän 

luomiseksi on saanut aiemmissa tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Mikroyrityksen 

rajallisten resurssien takia tällainen yhteistyö on usein luonteeltaan satunnaista ja 

lyhytaikaista (ks. esim. Ojasalo ym. 2008). Toisen tutkimuksen mukaan 

brändisuuntautuneemmilla yrityksillä yhteistyö näyttäisi muuttuvan strategiseksi ja 

pitkäaikaiseksi sellaisten verkostotoimijoiden kanssa, jotka auttavat heitä saamaan 

brändisuuntautuneisuuden käytäntöön (ks. esim. Mäläskä ym. 2011). 

 

Kilpailullisen brändiaseman luominen 

 

Yritys elää monimutkaisessa sidosryhmien verkostossa (Jones 2005), jossa verkoston 

dynaamisuus ja keskinäinen riippuvuus vaikuttavat siihen, että yrityksen menestys ei 

ole riippuvainen vain sisäisestä strategiasta, vaan myös muiden strategioista (ks. 

esim. Håkansson & Snehota 2006). Oma asema ei siis ole pelkästään riippuvainen 

yrityksen toimista, vaan siihen vaikuttaa muiden verkostotoimijoiden toimet. 

Yrityksen asema puolestaan vaikuttaa muiden verkostossa olevien brändien asemaan 

ja houkuttelevuuteen. Mikroyrityksen tulee rakentaa brändiasemaansa silmällä pitäen 
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lähimpiä kilpailijoita tarkoituksenaan havaita heidän vahvuudet ja hyödyntää 

heikkoudet. Tämä helpottaa mikroyritystä erottautumaan muista brändeistä ja 

korostamaan sen ainutlaatuisuutta markkinoilla. Systemaattinen ja jatkuva uudelleen 

arvioiminen sekä päivittäminen ovat kilpailullisen brändiaseman säilyttämisen 

kannalta tärkeitä. (Mäläskä ym. 2011.) 

 

3.2.2 Epäsuorat brändäystoimet 

 

Mäläskän, Saraniemen ja Tähtisen (2011) tutkimus on ensimmäinen tutkimus, joka 

korostaa verkostotoimijoiden epäsuoraa vaikutusta brändi-imagoon. Nämä ovat 

toimia, jotka vaikuttavat yrityksen sisäisiin operaatioihin ja sen seurauksena voivat 

vaikuttaa brändin rakentamiseen. (Mäläskä ym. 2011.) 

 

Vaikuttaminen johtamispäätöksiin 

 

Yrityksen verkostoasema ja resurssiriippuvuus vaikuttavat siihen, että yritys voi 

joutua sopeuttamaan operaationsa ja brändäyspäätöksensä miellyttääkseen 

voimakkaampia verkostotoimijoita. Pienet yritykset kehittyvät usein suurempien 

yritysten rinnalla, varsinkin jos riippuvuus on vahva ja suhde pitkäaikainen. Tämä 

voi olla yritykselle joko etu tai haitta riippuen siitä, kuinka sopivasti verkostotoimijat 

ovat asettaneet strategisen suunnan. (Mäläskä ym. 2011.) 

 

Palautteen ja ohjeiden antaminen 

 

Ulkoiset toimijat voivat antaa arvokasta palautetta yrityksen tuotteista, palveluista ja 

laadusta. Tällainen palaute ohjaa yritystä parannuksiin, jonka kautta se vaikuttaa 

merkittävästi brändiin. (Mäläskä ym. 2011.) Yrityksen kannattaa tarjota 

sidosryhmille palautekanava, jonka kautta palautetta voi helposti antaa pyrkien 

kuitenkin myös tarjoamaan mahdollisuutta aktiiviseen vuoropuheluun (Gregory 

2007). Lähimpien partnereiden palaute on usein spontaania, suullista ja 

epämuodollista. Strategisissa päätöksissä luotetaan muodollisempaan apuun; 

konsultit, julkiset laitokset, investoijat sekä tutkimuslaitokset nähdään 

korvaamattomina kontakteina, koska heiltä saadaan erityistietoa ja -kokemusta. 
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(Mäläskä ym. 2011.) Erityisesti arvostettujen toimijoiden ohjeet auttavat uutta 

yritystä parantamaan laatuaan ja siten suoritustaan (Petkova ym. 2008).  

 

Taloudellisen tuen tarjoaminen 

 

Johtuen rajallisista resursseista, taloudellinen tuki nähdään mikroyrityksissä 

mahdollisuutena laajaan ja kattavaan brändäykseen. Investoijat, joko julkiset tai 

yksityiset, voivat olla merkittävässä roolissa mikroyrityksen brändäyksen 

tukemisessa erityisesti yrityksen alkuvaiheessa. Tosiasia kuitenkin on, että 

taloudellista tukea on tarjolla enemmän tuotekehitykseen kuin brändäystoimintoihin. 

Tämä voi johtua siitä, ettei brändäyksen merkitystä yrityksen menestykseen ole 

täysin ymmärretty. Palautteet ja ohjeet nähdään usein kuitenkin brändin kehityksen 

kannalta hyödyllisempänä kuin taloudellisen tuen saaminen. (Mäläskä ym. 2011.) 

 

Uusien kontaktien luominen 

 

Olemassa olevat verkostokontaktit tarjoavat pääsyn uusiin suhteisiin ja verkostoihin 

(Petkova ym. 2008, Mäläskä ym. 2011). Ne saattavat tarjota mahdollisuuden 

laajentaa resurssiperustaa ja sen kautta edistää brändin menestystä. Keskeisellä 

verkostotoimijalla on yleensä laaja verkosto. Tämä voi auttaa yritystä solmimaan 

elintärkeitä suhteita toimijoihin, jotka muuten olisivat yrityksen ulottumattomissa. 

(Mäläskä ym. 2011.) Osuuskunnan etuna on juuri usean perustajan verkostot, joiden 

kautta se saa heti alusta alkaen laajemman verkoston kuin jokainen heistä erikseen 

yksin yrittämällä saisi. 

 

3.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu yritysbrändäystä käsittelevän 

kirjallisuuden pohjalta keskittyen erityisesti brändäyskirjallisuuteen, joka käsittelee 

sitä erityisesti uuden pk-yrityksen näkökulmasta sekä brändäyskirjallisuuteen, joka 

painottaa sidosryhmien osallistumista brändäykseen. Myös osuuskuntakirjallisuuteen 

perehdyttiin. Teorian pohjalta muodostettiin malli, joka kuvaa miten 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändi rakentuu (ks. kuvio 3). 
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Kuvio 3. Brändin rakentuminen osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä. 

 

Koska brändäys nähdään yhteistyöllisenä prosessina ja brändiarvoa luodaan yhdessä 

kaikkien verkostotoimijoiden kanssa, on brändiarvon yhteisluonti kuviossa kaiken 

taustalla ohjaavana ajatuksena. 

 

Uuden osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin voidaan nähdä koostuvan 

kahdesta tekijästä: sisäisestä yritysbrändi-identiteetistä ja ulkoisesta yritysbrändi-

imagosta. Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändäystä ohjaa sen brändi-

identiteetti, jonka muodostamisessa yrityksen arvot ja tavoitteet määritellään. 
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Brändi-identiteetti ei muodostu pelkästään yrityksen toimista, vaan sen 

muodostumiseen vaikuttavat myös verkostotoimijoiden brändäystoimet. Nämä 

brändäystoimet voidaan erotella suoriin ja epäsuoriin brändäystoimiin riippuen siitä, 

vaikuttavatko ne suoraan brändi-imagoon vai vain epäsuorasti brändi-identiteetin 

kautta. Epäsuoria brändäystoimia ovat vaikuttaminen johtamispäätöksiin, palautteen 

ja ohjeiden antaminen, taloudellisen tuen tarjoaminen sekä uusien kontaktien 

luominen. Suoria verkoston brändäystoimia ovat vaikuttaminen toiminnalliseen 

brändiarvoon, yhteistyö arvostettujen toimijoiden kanssa, suositukset, suusanallinen 

viestintä, yhteismainostaminen, brändidesign ja -viestintä sekä kilpailullisen 

brändiaseman luominen. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tieteellistä lähestymistapaa, koska 

tieteenfilosofiset erottelut tarjoavat välineitä, joiden avulla tutkija voi määrittää oman 

tieteellisen asemansa (Koskinen ym. 2005: 37). Tämän jälkeen keskitytään 

tutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin, jotka vaikuttavat olennaisesti 

tutkimuksen tuloksiin ja tulkintaan (Easton 1995: 411). Lopuksi keskustellaan 

tutkimuksen empiirisen osuuden toteuttamisesta.  

 

4.1 Tutkimuksen tieteellinen lähestymistapa 

 

Paradigmat, perususkomukset, kuvaavat todellisuutta erilaisista filosofisista 

perspektiiveistä, maailmankuvista (Mäkinen 1980: 49), ja ne voidaan jakaa 

ontologisiin, epistemologisiin ja metodologisiin oletuksiin (Metsämuuronen 2008: 

10). Jollakin paradigmalla voidaan nähdä olevan tutkittavaan ongelmaan nähden 

parempi ratkaisukyky kuin muilla ja onkin tärkeää tutkijana tiedostaa omat 

lähtökohtaiset perususkomukset, koska ne vaikuttavat olennaisesti siihen kuinka 

tutkimus tehdään tai kuinka se tulisi tehdä (Mäkinen 1980: 50, Easton 1995: 411–

412). Kuviossa 4 havainnollistetaan tutkimuksen keskeisimpiä metodologisia 

valintoja. 
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Kuvio 4. Tutkimuksen metodologisia valintoja (mukaillen Easton 1995: 453). 

 

Se, mihin tutkimus keskittyy eli tutkimusongelma vaikuttaa myös ratkaisevasti 

siihen, millaiseen tutkimusasetelmaan olisi päädyttävä, millaista aineistoa hankittava 

ja millaisin menetelmin aineistoa hankitaan (Hirsjärvi & Hurme 2008: 15). Tämä 

tutkimus keskittyy monimutkaiseen ongelmaan, joten eksploratiivinen eli kuvaileva 

tutkimusmenetelmä on hyödyllinen. Tutkimuksen tavoitteena on siis ennemminkin 

ymmärtää ja selventää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, kuin yrittää selittää 

asioiden kausaalisuhteita. (Easton 1995: 445, 460).  

 

Tutkimuksen ontologinen lähestymistapa on subjektivistinen eli todellisuus nähdään 

moninaisena (Hirsjärvi & Hurme 2008: 22). Maailma rakentuu meidän ihmisten 

aistimuksista ja jokainen meistä luo oman todellisuuden (Easton 1989: 440, 444). 

Tutkijan on pyrittävä tulkitsemaan tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevaa 

ilmiötä (Metsämuuronen 2008: 12) ja etsimään vaihtoehtoisia tulkintoja, jotka voivat 

luoda uutta ymmärrystä (Easton 1995: 445) ja näin ollen uutta teoriaa. 

Epistemologiset oletukset tiedon luonteesta sekä tutkijan ja tutkittavan suhteesta 

ohjaavat tutkijaa empiirisen tiedon valinnassa ja tulkinnassa (Mäkinen 1980: 60). 

Tutkimuksen subjektiivinen epistemologinen lähestymistapa näkee sosiaalisen 
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todellisuuden rakentuneen ihmisten kanssakäymisessä, ja ymmärtääkseen sen tutkija 

ei voi olla etäinen eikä erillinen kiinnostuksen kohteena olevasta sosiaalisesta 

ilmiöstä (Shaw 1999). Kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä 

tutkimusta nähdä arvovapaana, vaan ymmärretään niiden vaikuttavan faktoihin 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 24). Tutkimuksessa hyväksytään se, että tutkija on osa 

prosessia ja että itse prosessi on sosiaalista toimintaa (Easton 1995: 486). 

 

Tutkimuksessa pyritään tulkitsemaan paremmin tutkimuskohdetta ja sen toimintaa eli 

tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kiinnostuksen kohteena olevaa ilmiötä 

syvällisesti, jolloin toiminta-analyyttinen lähestymistapa on suotavin (Mäkinen 1980: 

35, 47, Neilimo & Näsi 1980: 29). Tutkittavaa kohdetta tarkastellaan sen omista 

lähtökohdista eikä asetuta ulkopuoliseksi, vaan tarkastellaan asioita myös sen sisältä 

käsin (Mäkinen 1980: 46, 47). Toiminta-analyyttisessa tutkimuksessa empiria on 

tavallisesti mukana harvojen kohdeyksiköiden kautta ja näiden tutkimusmenetelmät 

monipuolisia (Neilimo & Näsi 1980: 35). Tässä tutkimuksessa keskitytään yhteen 

tapaukseen, josta aineistoa hankitaan monipuolisesti useilla haastatteluilla sekä 

havainnoinnin ja kirjallisten dokumenttien kautta. 

 

Deduktiivinen tutkimus lähtee liikkeelle olemassa olevasta teoriasta, josta 

muodostetaan malli, jota testataan empirian avulla. Tämän teorialähtöisen päättelyn 

rajoituksena on se, että mitään odottamatonta ei tutkimuksen avulla löydetä, vaan 

pystytään testaamaan vain asioiden toteutumista tai niiden kausaalisuhteita. (Ali & 

Birley 1999.) Induktiivisen tutkimuksen tarkoituksena on usein teorian kehittäminen 

(Ali & Birley 1999) ja keskeistä siinä on aineistolähtöisyys (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 136). Puhtaan induktiivisen teorian periaatteena on, ettei minkäänlaista teoriaa 

oteta huomioon (Eisenhardt 1989). Tällaisen aloittaminen puhtaasti ilman 

minkäänlaista teoriaa ei ole kuitenkaan käytännöllistä eikä suotavaa. Aikaisemmalla 

teorialla voi olla keskeinen rooli tutkimuksen suunnittelussa ja aineiston 

analysoinnissa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään deduktiivisen ja induktiivisen 

lähestymistavan yhdistelmää eli abduktiivista lähestymistapaa, jossa teoria ja empiria 

ovat jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään. (Perry 1998.) Näin tutkimuksessa 

hyödynnettiin molempia päättelytapoja; olemassa olevaa teoriaa hyödynnettiin 

käsitteiden ja viitekehyksen muodostamiseen kuitenkin aineistolähtöisyyden ollessa 

suuressa roolissa (Eisenhardt 1989). Tutkijalla on mielessään joitakin teoreettisia 
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johtoideoita, joita pyritään todentamaan aineiston avulla (Hirsjärvi & Hurme 2008: 

136). Nämä teoreettiset rakenteet auttavat tutkijaa keskittymään olennaiseen, mutta 

lähestymistapa antaa kuitenkin mahdollisuuden odottamattomiin löydöksiin (Ali & 

Birley 1999). 

  

4.2 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimus hyödyntää laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tieteenfilosofisten lähtökohtien 

johdosta todellisuus nähdään sosiaalisesti rakentuneena, joten tutkimuksessa 

tarvitaan kokonaisvaltaista havainnointia (Shaw 1999). Laadullinen tutkimus 

mahdollistaa näkemään tutkimusongelman kokonaisuudessaan ja sallii ilmiön 

tutkimisen sen sosiaalisessa kontekstissaan (O’Donnell &Cummins 1999). 

Ymmärtääkseen tutkittavaa ilmiötä, sen merkityksiä, tutkijan on päästävä lähelle 

tutkittavaa ilmiötä (Shaw 1999). Määrällinen tutkimussuuntaus olettaa, että 

tutkimuksen kohde on tutkijasta riippumaton, kun taas laadullisen strategian mukaan 

kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista henkilökohtainen osallistuminen. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 23 24.) 

Laadullinen tutkimus sallii tutkijan menemään lähelle tutkittavia, ymmärtämään 

heidän todellisuuksiaan ja tulkitsemaan heidän näkemyksiään (Shaw 1999). 

 

Vaikka tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevaa ilmiötä brändäystä on tutkittu 

paljon, ei sitä verkostotoimijoiden hyödyntämisen näkökulmasta ole tutkittu 

paljoakaan. Myös konteksti, uusi osuuskuntamuotoinen yritys, on brändäyksen 

näkökulmasta vähän tutkittu aihe (Jussila, Kalmi & Troberg 2008). Tutkimuksen aihe 

edellyttää siis laadullisia tutkimusmenetelmiä, joissa tavoitteena on ennemminkin 

teorian kehittäminen kuin sen testaaminen (Shaw 1999). Tutkimuksessa pyritään 

laajaan ja syvälliseen ymmärtämiseen laadullisten menetelmien avulla (O’Donnell & 

Cummins 1999). Laadullisen tutkimuksen kontribuutio perustuu siihen, että se antaa 

lukijalle uuden tavan ymmärtää ilmiötä (Koskinen ym. 2005). 

 

4.3 Tapaustutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa teorian tuottamiseen pyritään tapaustutkimuksen avulla, koska 

halutaan keskittyä ilmiöön sen omassa kontekstissaan ja halutaan ymmärtää 
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monimutkaista sosiaalista ilmiötä (Yin 2009: 2, 4).  Myös tutkimuksen toiminta-

analyyttinen lähestymistapa suosittelee tapaustutkimusta, koska kohteen 

ymmärtäminen edellyttää sen perusteellista ja intensiivistä tutkimusta (Mäkinen 

1980: 60) Tapaustutkimuksen etuna onkin, että se pakottaa ymmärtämään yrityksiä 

kokonaisvaltaisesti varsin realistisesti kuvatussa ympäristössä. Sen avulla voidaan 

tuottaa kuvauksia, jotka kyseenalaistavat vallitsevat tulkinnat liiketoiminnan ja 

yritysjohtamisen todellisuudesta. (Koskinen ym. 2005: 156, 175.) Tässä 

tutkimuksessa tutkijalla ei ole minkäänlaista kontrollia tapahtumiin, jolloin 

tapaustutkimus on hyvä tutkimusmenetelmä (Yin 2009: 4). Tapaustutkimuksen 

käyttöä puoltaa myös se, että tutkimuksessa hyväksytään todellisuuden 

monimutkaisuus (Perry 1999).  

 

Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että tutkittavasta tapauksesta pyritään 

kokoamaan monipuolisesti ja monella tavalla tietoja. Tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää ilmiötä entistä syvemmin. (Syrjälä 1994: 11.) Tapaustutkimus antaa 

tutkijalle mahdollisuuden kaivaa esiin ja selvittää monimutkaisia tekijöitä ja suhteita 

tutkittavasta tapauksesta. Se on myös hyödyllinen eksploratiiviselle tutkimukselle 

silloin, kun tutkimusaiheesta tiedetään vähän. (Easton 1995: 475–476.) 

 

4.4 Tutkimuksen empiirisen osuuden toteuttaminen 

 

Yhteistyö tapausyrityksen kanssa aloitettiin heti tapausyrityksen 

perustamisvaiheessa, jolloin tutkimuskohteesta saatiin kerättyä aineistoa pitkän ajan 

kuluessa, mikä on pienen yrityksen tutkimuksessa eduksi (O’Donnell & Cummins 

1999).  Tässä kappaleessa keskitytään aluksi empiirisen aineiston keruuseen, jonka 

jälkeen keskustellaan empiirisen aineiston analysoinnista. 

 

4.4.1 Aineiston keruu 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiallisesti kahdeksalla teemahaastattelulla. 

Haastatteluihin päädyttiin, koska kysymyksessä on vähän tutkittu aihe ja haluttiin 

saada syvällistä tietoa tutkittavasta kohteesta. On luonnollista keskustella ihmisten 

kanssa, kun halutaan kuulla heidän näkemyksiään ja ymmärtää heidän näkökulmiaan. 

Haastatteluilla sekä kirjallisilla muistiinpanoilla, joita myös hyödynnettiin tässä 
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tutkimuksessa, päästään lähemmäksi niitä merkityksiä, joita ihmiset antavat ilmiöille. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 11, 18, 35.) 

 

Teemahaastattelu antaa hyvät mahdollisuudet joustavuuteen haastattelutilanteessa, 

koska siitä puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen tarkka 

muoto ja järjestys. Haastattelu kohdennetaan kuitenkin tiettyihin teemoihin, joten se 

ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 36, 48.) 

Teemojen avulla pystyttiin ohjaamaan haastattelua ilman, että sitä kontrolloitiin 

liikaa (Koskinen ym. 2005: 105). Teemat rakentuvat teorian pohjalta ja ne toimivat 

ikään kuin tarkistuslistoina, jotta kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset asiat tulee 

haastattelutilanteessa käsitellyksi (Hirsjärvi & Hurme 2008: 66, O’Donnell & 

Cummins 1999). 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2008: 72–73) pitävät teemahaastattelun välttämättömänä osana 

esihaastatteluja, joiden tarkoituksena on testata haastattelurunkoa, aihepiirin 

järjestystä ja hypoteettisten kysymysten muotoilua. Varsinaista esihaastattelua 

otokseen kuulumattomalla henkilöllä ei tutkimuksessa tehty, mutta haastattelurunko 

esitettiin ohjaajalle, jolla on kokemusta teemahaastatteluista, jolta saatiin palautetta 

haastattelurunkoon. Myös ensimmäinen haastattelu suoritettiin hyvissä ajoin ennen 

muita haastatteluja, jotta runkoa voitaisiin vielä muuttaa tarpeen vaatiessa. 

Haastattelurunko osoittautui kuitenkin toimivaksi ja sitä käytettiin muissakin 

tapausyrityksen omistajajohtajien haastatteluissa. 

 

Teemahaastattelut näkyvät kokonaisuudessaan taulukossa 2. Tapausyrityksen 

kahdeksasta jäsenestä haastateltiin viittä. Kolme tapausyrityksen jäsenistä päätettiin 

jättää haastattelematta, koska haastattelut alkoivat jo toistaa toisiaan. Lisäksi 

haastattelemattomista jäsenistä yksi oli pitkällä sairauslomalla ja toinen äitiyslomalla, 

joten heidän haastattelunsa olisivat olleet vaikea järjestää. Myös tapausyrityksen 

jäseneltä, jonka kautta tutkija pääsi tapausyritystä tutkimaan ja jota haastateltiin 

ensimmäisenä, kysyttiin keitä muita tapausyrityksen jäsenistä kannattaisi haastatella, 

kenellä olisi mahdollisesti eniten tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta asiasta. 

Haastatteluista nousi esille vahvasti tietyt yhteistyökumppanit, jotka vaikuttavat 

olennaisesti tutkittavaan ilmiöön. Haastateltavilta jäseniltä myös kysyttiin, keitä 

verkostotoimijoista kannattaisi haastatella. Näiden havaintojen ja vastausten 
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perusteella haastateltiin kolmea eri verkostotoimijaa. (ks. lumipallo-otanta ja 

mukavuusotanta: Trotter 2012.) Yksi haastateltavista verkostotoimijoista on 

tapausyritykselle lasistudionsa myynyt ja tapausyritystä paljon auttanut 

lasinpuhaltajamestari Jaakko Liikanen. Toinen haastateltavista verkostotoimijoista on 

Suomen Lasimuseon edustaja, näyttelyistä ja tiedotuksesta vastaava tutkija Uta 

Laurén, ja kolmas haastateltava verkostotoimija on tapausyrityksellä tuotteitaan 

teettävä taiteilija, sisustussuunnittelija Pertti Metsälampi. Tapausyrityksen kolmen 

jäsenen sekä Jaakko Liikasen haastattelut suoritettiin tapausyrityksen tiloissa. 

Suomen Lasimuseon edustajan haastattelu suoritettiin museon tiloissa, Pertti 

Metsälammen sekä kahden tapausyrityksen jäsenen haastattelut suoritettiin heidän 

kotonaan. Haastattelut kestivät vaihtelevasti kolmestakymmenestä minuutista tunti 

kolmeenkymmeneen minuuttiin. 

 

Taulukko 2. Teemahaastattelut. 

Yritystyyppi Haastateltava Aika Kesto Paikka 

Tapausyritys Helmi Remes, 

lasimuotoilija, 

markkinointivastaava, 

Osuuskunta Lasismi 

15.11.2012 1 h 35 min Haastateltavan 

koti 

Tapausyritys Kaappo Lähdesmäki, 

lasinpuhaltaja, 

talousvastaava, 

Osuuskunta Lasismi 

20.11.2012 45 min Osuuskunta 

Lasismi 

Tapausyritys Toni Kokkila, 

lasinpuhaltaja, 

yleismies, 

Osuuskunta Lasismi 

20.11.2012 35 min Osuuskunta 

Lasismi 

Tapausyritys Joonas Laakso, 

lasinpuhaltaja, 

lasinhioja, 

Osuuskunta Lasismi 

20.11.2012 30 min Osuuskunta 

Lasismi 

Tapausyritys Maria Jutila, 

lasimuotoilija, 

Osuuskunta Lasismi 

26.11.2012 55 min Haastateltavan 

koti 

Asiakas Pertti Metsälampi, 

sisustusarkkitehti, 

omistaja, 

Studio Design Pro Oy 

4.12.2013 1 h 10 min Studio Design 

Pro Oy 

Kunniajäsen, 

lasistudion entinen 

omistaja 

Jaakko Liikanen, 

lasinpuhaltajamestari. 

21.1.2013 40 min Osuuskunta 

Lasismi 

Ei-taloudellinen 

toimija 

Uta Laurèn, 

tutkija, näyttely- ja 

tiedotusvastaava 

21.1.2013 45 min Suomen 

Lasimuseo 
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Haastattelut aloitettiin helpoilla avauskysymyksillä, joilla pyrittiin herättämään 

haastateltavan mielenkiintoa sekä motivoimaan häntä keskustelemaan vapautuneesti 

(ks. liite 1 ja 2) (Hirsjärvi & Hurme 2008: 107). Vasta lämmittelykysymysten jälkeen 

siirryttiin varsinaisiin sisällöllisiin kysymyksiin (Koskinen ym. 2005: 110). 

Haastattelussa edettiin yleisistä kysymyksistä yksityiskohtaisempiin. Kysymykset 

pyrittiin pitämään avoimina, jolloin haastateltava pystyi vastaamaan niihin omin 

sanoin. Näin pyrittiin saamaan rikkaita kuvauksia kohdeilmiöstä. (Koskinen ym. 

2005: 109, Hirsjärvi & Hurme 2008: 109–110.) Lisäkysymysten avulla keskustelua 

pyrittiin syventämään tutkimuksen kannalta olennaisissa asioissa haastateltavan 

edellisten vastausten pohjalta. Jatkokysymyksillä pyrittiin saamaan lisätietoa ja 

organisoivilla kysymyksillä pyrittiin ohjaamaan haastateltava seuraavaan teema-

alueeseen. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 109–112.)  

 

Tutkimuksessa käytettiin myös sekundaarista aineistoa haastattelujen ohella (ks. 

taulukko 3). Ennen tutkimuksen lopullisen aiheen valintaa käytiin tapausyrityksen 

jäsenen kanssa vapaamuotoisia keskusteluja, jotka osaltaan vaikuttivat tutkimuksen 

aiheen rajaukseen sekä tutkimuksen tuloksiin. Myös Suomen Lasimuseon edustajan 

kanssa keskusteltiin tapausyrityksestä ja sen tilanteesta. Tutkija osallistui 

tutkimuksen aikana myös kolmeen tapausyrityksen tilaisuuteen: tapausyrityksen 

avajaistilaisuuteen, Suomen Lasimuseolla pidetyn näyttelyn avajaisiin sekä Design 

Forumin tiloissa pidetyn näyttelyn avajaisiin. Näissä tilaisuuksissa tutkijalla oli 

mahdollisuus havainnoida sekä tapausyrityksen jäseniä että heidän sidosryhmiään. 

Myös itse haastattelutilanteissa tutkija havainnoi tapahtumia, jotka osaltaan 

vaikuttavat tutkimuksen tulkintoihin. 

 

Taulukko 3. Tapausyrityksestä kerätty sekundaarinen vuorovaikutuksellinen aineisto. 

Aineiston keruumetodi Aika Kesto Paikka 

Keskustelu: Osuuskunta Lasismista ja sen 

toiminnasta 

27.9.2010 1 h 10 min Osuuskunta Lasismin 

johtajan koti 

Havainnointi: Osuuskunta Lasismin 

avajaiset 

28.10.2010 5 h 45 min Osuuskunta Lasismi 

Keskustelu: Osuuskunta Lasismista ja sen 

toiminnasta 

28.10.2010 30 min Osuuskunta Lasismi 

Havainnointi: Osuuskunta Lasismin Aistit-

näyttelyn avajaiset 

31.5.2012 2 h 30 min Suomen Lasimuseo 

Havainnointi: Osuuskunta Lasismin The 

Void -näyttelyn avajaiset 

30.8.2012 45 min Design Forum Finland 

Keskustelu: tilannekatsaus ja 

jatkotoimenpiteet 

15.9.2012 1 h 15 min Osuuskunta Lasismin 

johtajan koti 



47 

 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös vuorovaikutuksetonta tapausyrityksen tarjoamaa 

aineistoa eli erilaisia kirjallisia dokumentteja, esimerkiksi tapausyrityksen teettämää 

Ensimmäinen tarina -kirjaa, joka kertoo tapausyrityksestä ja siinä toimivista 

omistajajohtajista. Näin ollen tutkimuksessa pyrittiin aineistotriangulaatioon (Easton 

1995: 477). Ilmiön rikkaus ja tosielämän kontekstin laajuus suosittelevatkin monien 

lähteiden käyttöä aineiston hankinnassa, mikä on tapaustutkimukselle tyypillistä (Yin 

2009: 2, Syrjälä 1994: 11). 

 

4.4.2 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa aineiston kerääminen ja alustava analysointi tapahtuivat 

samanaikaisesti (O’Donnell & Cummins 1999, Hirsjärvi & Hurme 2008: 136). 

Aineistoa kerätessä tutkija teki myös omia muistiinpanoja ja huomioita, joiden avulla 

hän muisti yksityiskohtia havainnoistaan ja valinnoistaan. Haastattelut kirjoitettiin 

puhtaaksi eli litteroitiin. Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut 

keskusteluanalyyttisen litteroinnin tulkitseminen, jätettiin litteroinneista pois 

tarpeettomat sanat, fraasit ja tauot helpottaen näin aineiston asiasisällön tulkitsemista. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 138, 140.) 

 

Sitten aineistoa on uudelleen järjestelty ja selvennetty eliminoimalla asiaan 

kuulumattomat osat pois, jonka jälkeen aineistoa on varsinaisesti ryhdytty 

analysoimaan. Tämä on tapahtunut aluksi luokittelemalla aineistoa ja pilkkomalla se 

kokonaisuudesta pienempiin osiin. Tämän jälkeen aineistosta pyrittiin löytämään 

sellaisia asioita, jotka olivat yhteisiä useammalle haastateltavalle tai jotka nousivat 

aineistosta olennaisesti esiin. Aineiston yhdistelyvaiheessa tutkijan ajattelun ja 

ymmärtämisen osuus on tärkeä. Aineiston tulkinnan avulla osista muodostettiin uusi 

kokonaisuus, jonka avulla ilmiötä on pyritty käsittämään ja ymmärtämään 

syvällisemmin eli ilmiötä on pyritty uudelleen hahmottamaan teoreettisesti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 137, 143–151.) 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tapausyritys, jonka avulla pyritään saamaan 

syvempi ymmärrys brändin rakentumisesta verkostoa hyödyntäen. Tapausyrityksen 

esittelyn jälkeen siirrytään tarkastelemaan kontekstin, luovalla alalla toimivan 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen erityispiirteiden vaikutusta brändäykseen. Sen 

jälkeen empiiristä analyysiä jatketaan tarkastelemalla brändi-identiteettiä 

brändäyksen lähtökohtana ja luvun lopuksi keskitymme verkostotoimijoiden 

brändäystoimiin. 

 

5.1 Tapausyritys 

 

Osuuskunta Lasismi on seitsemän nuoren lasinpuhaltajan ja lasimuotoilijan 

10.6.2010 perustama taidelasiosuuskunta, joka toimii Riihimäen vanhassa 

lasitehtaassa. Se jatkoi 45-vuotisen lasinpuhaltajauransa päättäneen Jaakko Liikasen 

vanhoissa studiotiloissa. Tällä hetkellä Osuuskunta Lasismiin kuuluu kahdeksan 

lasialan osaajaa, jotka haluavat pitää yllä lasinpuhalluksen kulttuuria. He tekevät 

tilauksesta lasitöitä sekä yrityksille että yksityisille, muotoilijoille ja taiteilijoille. 

Tämän lisäksi jokaisella jäsenellä on omaa mallistoa piensarjoista taidelasiin. He 

tarjoavat lasialan koulutusta kurssien ja workshoppien muodossa sekä elämysiltoja 

lasinpuhalluksen merkeissä niin yritys- kuin yksityisryhmille. He ovat mukana myös 

näyttelytoiminnassa, ja heidän ensimmäinen yhteinen näyttely oli 

Suomen Lasimuseolla ja toinen näyttely Design Forumissa. Tuotteita myydään tällä 

hetkellä pääasiassa heidän oman myymälä-gallerian kautta, mutta myös Design Shop 

Outletin verkkokaupassa ja myymälässä sekä Design Forumissa on heidän tuotteitaan 

myynnissä. Heidän tavoitteenaan on saada jälleenmyyntipaikkoja laajasti myös 

muihin Suomen design-/taideliikkeisiin. Tämän lisäksi tuotteiden saaminen 

kansainvälisille markkinoille kuuluu keskeisimpiin tavoitteisiin ja he ovat olleetkin 

jo Saksassa näyttelyssä mukana. Suomessa ei ole vastaavaa yritystä; muut toimijat 

ovat yhden tai kahden hengen yrityksiä tai sitten tehtaita kuten Iittala tai Muurla. 

Osuuskunta Lasismin tavoitteena on myös nuorina ja innokkaina viedä Suomen 

lasialaa eteenpäin ja tuoda kentälle uutta rajojakin rikkovaa näkemystä lasin 

tekemisestä kuitenkin myös perinteitä kunnioittaen. 
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5.2 Luovalla alalla toimivan osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

erityispiirteiden vaikutus brändäykseen 

 

Kontekstin tuomat erityispiirteet näkyvät ja vaikuttavat tapausyrityksen 

brändäykseen olennaisesti. Tässä kappaleessa käsitellään kuinka luovalla alalla 

toimivan osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen erityispiirteet vaikuttavat sen 

toimintaan ja siten merkittävästi myös brändäykseen. Tärkeimmät teemat, jotka 

nousivat haastatteluista esille, on nostettu otsikoiksi ja niiden alle on kerätty 

haastatteluista kyseisiin teemoihin liittyvät asiat.  

 

Toiminnan suunnitelmallisuus vs. suunnittelemattomuus 

 

Tapausyritys on suunnitelmallisesti lähtenyt kehittämään ja luomaan brändi-

identiteettiään. Perustamisvaiheessa tapausyrityksen omistajajohtajat keskustelivat 

yrityksen linjoista ja arvoista ja kirjoittivat ylös ajatuksiaan. Näitä listauksia 

hyödynnettiin esimerkiksi visuaalisen ilmeen pohjana ja ne esitettiinkin 

mainostoimistolle, joka toteutti heidän visuaalisen ilmeensä niin logon (ks. kuvio 5) 

kuin muun markkinointimateriaalin kautta. Logon haluttiin edustavan tapausyritystä 

ja sen arvoja. Väristä ja muodosta keskusteltiin yhteisissä tapaamisissa ennen kuin 

lopullinen logo sai ilmeensä. Nämä graafisen ilmeen lähtökohdiksi listatut arvot - 

oivaltava, laajakatseinen, raikas, innovatiivinen, laadukas ja avoin - nousevat 

selkeästi esille myös haastatteluiden kautta.  

 

 

 

Kuvio 5. Osuuskunta Lasismin logo. 

 

Myös tuotteista ja designissa tapausyrityksen perusarvot näkyvät selkeästi. 

Visuaaliseen ilmeeseen on selvästi paneuduttu, ja esimerkiksi tapausyrityksen 

teettämä Ensimmäinen tarina -kirja on laadukkaasti toteutettu ja se on erinomainen 

keino kertoa tapausyrityksestä, sen toiminnasta ja omistajajohtajista. 
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Toisaalta myös toiminnan suunnittelemattomuus nousi aineistosta esille. Omaa 

tekemistä ei haluta miettiä liian suunnitelmallisesti, koska liian tarkka tekemisen 

miettiminen koettiin häiritseväksi ja haittaavan luovaa työtä.  

 

”Minä en ajattele. En oikeasti ajattele mitä muut ajattelee. Se on oikeasti ihan 

mahdotonta. Se lähtee menemään ihan väärään suuntaan… Haluaisin uskoa 

siihen, että ne tuotteet mistä minä pidän, löytyy myös ihmisiä, jotka pitävät 

niistä myös.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija) 

 

”Minulla on kauheasti erilaisia tuotteita ja en tiedä onko niissä mitään linjaa 

enkä aio miettiä – teen mitä huvittaa. Mutta täytyy siinä jokin järki olla, 

pitäähän siinä joku tolkku olla. Tämähän on kuitenkin bisnestä ja jos kukaan ei 

niitä halua niin eihän siinä mitään järkeä ole. Se riittää sitten sen tuotteen 

tekeminen, jos se on huono markkinoiden kannalta.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasinpuhaltaja, talousvastaava)  

 

Tapausyrityksen taustalla oleva vahva ideologinen aate ja arvot vaikuttavat 

voimakkaasti siihen, että jotkut asiat nähdään itsestään selvinä eikä niistä tarvitse 

edes keskustella. Lasin tekeminen elämäntapana ja intohimona vaikuttaa varmasti 

siihen, että kaikkea ei suunnitella tarkasti eikä niin ole tarkoituskaan toimia. Pienen 

yrityksen joustavuus on etu, jota kannattaa hyödyntää toiminnassa. Vahva yhtenäinen 

ajatusmaailma auttaa tapausyritystä toimimaan johdonmukaisesti. 

 

”Tiettyjä asioita ei tarvinnut edes puhua kun ne oli tavallaan itsestään selviä.  

(Perustamisvaiheessa) Siinä ei tarvinnut hirveästi neuvotella. Kaikilla oli sama 

päämäärä ja korkeat tavoitteet siinä, että säilytetään lasin tekeminen Suomessa 

ja tehdään se omalla tavalla ja tuodaan jotain uutta. Se on niin vahvasti se 

meidän ideologia siellä taustalla.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, 

markkinointivastaava) 

 

Vaikka yhteisistä arvoista ja siitä mitä yritys edustaa on keskusteltu, ei se riitä 

brändäyksen onnistumiseksi. Tapausyrityksellä ei ole selkeää linjaa eikä visiota 

mihin yritys pyrkii. Useat tapausyrityksen omistajajohtajista olivat epävarmoja 

tulevaisuudesta eikä selkeitä ja konkreettisia tavoitteita ole määritetty. Kuitenkin 

kaikilla omistajajohtajilla oli jonkinlaisia haaveita siitä mitä yritys parhaimmillaan 

voisi olla.  
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”Tavoite olisi, että saisi tehdä tätä työkseen edelleen. Se on kyllä hirveän pitkä 

aika. Mutta ainahan sitä saa haaveilla. Olisi ihan mukavaa, jos olisi täällä tai 

jos ei olisi niin se olisi mahdollista ja olisi itse päättänyt olla jossain muualla. 

Tarkoitan sitä, että toivon ettei tämä mene nurin, ja että Lasismilla menee hyvin 

ja olisin voinut auttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasinpuhaltaja, talousvastaava) 

 

”Toiveena olisi, että me oltaisiin, että ylipäätään jos me ollaan olemassa, 

Suomen tunnetuin lasialan yritys, jolla on hyvin kansainväliset markkinat. Että 

olisimme saaneet hyvin jalansijaa Suomessa ja olisimme tunnettu ja arvostettu 

brändi.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Resurssien niukkuus 

 

Tapausyrityksen haastatteluista ilmeni selvästi resurssien niukkuus niin 

taloudellisesti kuin ajallisestikin. Tämä vuoksi perinteisiä markkinointikeinoja ei 

koeta mahdollisiksi vaan yritetään hyödyntää huokeita, erilaisia keinoja tunnettuuden 

parantamiseksi. 

 

”Markkinoinnissa on hankalaa se taloudellinen puoli. Meillä se ei ole sellaista 

massaa tuutin täydeltä, ihan taloudellistenkin puutteiden takia. Jopa 

lehtimainontakin on tosi kallista… Onneksi nykyään on sosiaalinen media ja 

paljon ilmaisiakin juttuja. Facebook on ollut oikeastaan sellainen, jolla me 

ollaan ihan suunnitelmallisesti tehty, koska se on ilmaista.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

  

Tapausyrityksen toiveena on lisämyynnin ja -tilausten saaminen, mutta jos sisäiset 

rakenteet ja toiminnot pysyvät entisellään, tulee eteen uusia resurssiongelmia.  

Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä lisätilausten hankkiminen ei aina ole hyväksi 

yritysbrändi-imagon kannalta. Tapausyrityksellä ei riitä resurssit toimittaa tuotteita 

enää samaan tapaan olemassa oleville asiakkaille. Näin resurssien niukkuus näkyy 

myös suhteiden hoitamisessa. 

 

”Enkä ole ajatellut vaihtaa, päinvastoin mielelläni siellä teetän, mutta nykyisin 

vaan monet muutkin teettävät. Ei sinne hyttiinkään pääse niin kuin ennen 

vanhaan. Silloin sanottiin, että kahden viikon kuluttua, no nyt kahden 

kuukauden kuluttua. En minä sitten enää voi varmuudella tietää, se on liian 

pitkä aika.” (Asiakas, Studio Design Pro Oy, omistaja, sisustusarkkitehti) 
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Liiketoimintaosaamisen puute ja ymmärrys brändäyksestä 

 

Myös liiketoimintaosaaminen on tapausyrityksessä heikolla pohjalla. Vaikka 

yrityksen perustamisvaiheessa heidän tavoitteenaan oli yhdistää eri osaamisia 

parhaalla tavalla yhteen, koota joukko lasialan lahjakkaimpia nuoria, ja osittain he 

onnistuivatkin siinä. Heidän joukossaan on niin lasinpuhallukseen erikoistuneita, 

lasinhiojan koulutuksen saaneita kuin lasimuotoilukoulutuksen saaneita henkilöitä, 

mutta heidän osaamisensa on kuitenkin suhteellisen rajoittunutta. Koska kaikki 

jäsenistä ovat nuoria, ovat he suhteellisen kokemattomia lasialalla. Heistä 

kenelläkään ei ole aikaisempaa kokemusta yrittämisestä. Heiltä puuttuu 

liiketoiminnan ymmärrys, joka osaltaan vaikuttaa siihen, ettei selkeää strategiaa eikä 

toimintasuunnitelmaa näytä olevan. 

 

”Ylipäätään yrittämisestä kenelläkään ei ollut mitään kokemusta. Me lähdettiin 

kaikki ihan keltanokkina. Se on ollut kyllä tosi kova haaste… Pitäisi olla 

myyntiosaamista ja liiketoimintaosaamista, mitä meillä ei ole, jotta päästäisiin 

eteenpäin ja kasvatettua kassavirtaa. Se on meidän suurin haaste tällä hetkellä.” 

(Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Tapausyrityksen omistajajohtajilla ei näytä olevan ymmärrystä siitä mitä brändäys 

todellisuudessa tarkoittaa tai ainakin siihen suhtaudutaan kapea-alaisesti. Vaikka 

lasin tekemiseen suhtaudutaankin intohimolla, nähtiin kassavirran saaminen 

tärkeäksi eikä brändäystoimintoihin ole erityisemmin keskitytty. Tavoitteena on 

selviytyä, saada lisää myyntiä – jäädä eloon – eikä niinkään pitkäjänteisesti rakentaa 

tunnettuutta ja luoda brändiä. Brändäystoimien nähdään tapausyrityksessä vaativan 

enemmän kuin mitä ne antavat. Myös tässä tapausyrityksen resurssien niukkuus 

nousee esille. Systemaattinen brändäyksen hyödyntäminen ei näytä olevan 

tapausyrityksen prioriteeteissa päällimmäisenä. 

 

”Tämä on kuitenkin bisnestä. Tässä tarvitaan rahaa. Se on kiva, että puhutaan 

hyvin ja se on tärkeää, en millään lailla väheksy sitä, mutta sillä ei ole mitään 

arvoa, jos se ei muutu rahaksi. Jos se vaan pysyy puheena, niin kohta me 

laitetaan ovet kiinni ja lappu luukulle.” (Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, 

talousvastaava) 
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”Me ollaan koko ajan punnittu sitä, että se on näkyvyyden kannalta tärkeää kun 

on jälleenmyyjiä. Se on hyvä asia, että tullaan tunnetuksi ja ihmiset alkavat 

oppia, että tällainen on Lasismi. Mutta huonona puolena siinä on se, että 

myynnit ovat hyvin minimaaliset. Laajan jälleenmyyntiverkoston 

ylläpitäminen ja kaikkien tuotteiden toimittaminen vaatii hirveästi energiaa ja 

resursseja ja se mitä se rahallisesti tuottaa on hyvin vähän.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Sitoutuminen 

 

Se kuinka omistajajohtajat sitoutuvat tapausyritykseen ja mitä he tekevät sen 

menestymisen eteen, vaikuttaa olennaisesti tapausyrityksen toimintaan. Osa 

tapausyrityksen omistajajohtajista on muualla töissä, koska tapausyrityksellä ei ole 

varaa maksaa kaikille jäsenilleen palkkaa. Tämä voi heikentää heidän sitoutumistaan 

tapausyritykseen ja näin ollen brändiin. Kaikki tapausyrityksen omistajajohtajat eivät 

myöskään ole yhtä paljon mukana sen toiminnassa. Tämä ei välttämättä vaikuta 

negatiivisesti tapausyrityksen brändin luomiseen, koska jokaisella omistajajohtajalla 

on oma roolinsa ja sen toimiessa hyvin, tapausyrityksen toiminta menestyy ja se voi 

luoda onnistuneesti omaa ainutlaatuista brändiään. Jokaisen omistajajohtajan rooli ei 

kuitenkaan näytä olevan täysin selkeä, vaikka ne onkin pyritty jakamaan jokaisen 

osaamisen mukaan.  

 

Johtamishaasteet 

 

Aineistosta ilmeni myös johtamishaasteita, jotka vaikuttavat olennaisesti 

tapausyrityksen toimintaan. Merkittävät päätökset tapausyrityksessä päätetään aina 

yhdessä ja niistä keskustellaan avoimesti kaikkien kanssa. Pienempiä päätöksiä 

jokainen omistajajohtaja voi tehdä itsenäisesti.  

 

”Meillä organisointi ei ole niin selkeää. Mutta asiat menevät omalla painollaan 

ja isommissa päätöksissä totta kai kokoustetaan. Pienistä päätöksistä tehdään 

päätökset niin etteivät kaikki ole välttämättä läsnä.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasinpuhaltaja, yleismies) 

 

Erilaisten mielipiteiden ja intressien yhdistäminen tällaisessa yhteisyrittäjyyteen 

pohjautuvassa osuuskunnassa on haastavaa. Vaikka asioista sovitaan yhteisesti 
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kokouksissa, ei se näytä aina tarkoittavan, että niitä noudatetaan. Koska jokainen 

omistajajohtaja omistaa samansuuruisen osan tapausyrityksestä, ei kenelläkään ole 

valtaa toiseen nähden. Tapausyrityksen joukossa ei myöskään ole ketään, jolla olisi 

niin suurta auktoriteettia, että pystyisi johtamaan tapausyritystä selkeästi ja 

määrätietoisesti kohti sovittuja tavoitteita. Erilaisia keinoja on yritetty, mutta jokaisen 

mielestä onnistunutta ratkaisua johtamisongelmaan ei ole vielä löydetty. He kokevat 

myös johtajuuden puutteen ja ”yltiödemokratian” olevan aika ajoin ongelmallista. 

Kun selkeää yhteistä linjaa siitä, miten tavoitteet saavutetaan, ei ole, on brändäyksen 

onnistuminenkin vaikeaa. Haastatteluista ilmenikin, että ulkopuolisen johtajan 

hankkimista on mietitty, mutta se on kaatunut resurssien puutteeseen.  

 

”Olemme puhuneet, että pitäisi olla ulkopuolinen henkilö… toimitusjohtaja, 

joka hoitaisi vaan mitä toimitusjohtaja tekee eli asiakaskontaktit ja kaikki 

asiakashankinta olisi sen harteilla. Hän ei puuttuisi tuotantopuoleen. Mutta 

koska ei ole ollut varaa maksaa palkkaa niin siinä on se ongelma. Eli on ollut 

pakko järjestää se porukan sisällä. Mutta tuo on kyllä vähän sellainen 

lastenpuuhapaikka tietyllä tavalla, jos sanoo vähän ilkeästi. Koska kaikki on 

samassa asemassa ja yritykset ei vaan toimi sillä tavalla. Niin se vaan on. 

Yltiödemokratia ei vain toimi.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, 

markkinointivastaava) 

 

Myös verkostotoimija on huomannut eräänlaista päämäärättömyyttä tapausyrityksen 

toiminnassa kun selkeää johtajuutta ei omistajajohtajista löydy. Auktoriteetti näyttäisi 

olevan se ratkaiseva ominaisuus, jota keneltäkään tapausyrityksen jäseneltä ei 

toisiinsa nähden löydy.  

 

”Johtajuus puuttuu, kun ovat saman ikäisiä ja samasta koulusta, 

kaveriporukkaa, ja auktoriteetin saaminen kaveriporukassa on vaikeaa. Jollakin 

pitäisi olla auktoriteettia. Vähän niin kuin Helmin oloinen, järjestelmällinen… 

mutta häneltä ei löydy sitä auktoriteettia.” (Lasistudion entinen omistaja, 

lasinpuhaltajamestari) 

 

Yritysbrändi-identiteetin ja henkilöbrändi-identiteettien yhdistäminen 

 

Haastatteluista ilmeni mielenkiintoinen asia tuotteiden merkintöihin liittyen. 

Tapausyrityksen omistajajohtajilla ei näyttäisi olevan selkeää linjaa siitä merkitäänkö 

kaikkiin tuotteisiin tapausyrityksen nimeä. Suurilta osin tapausyrityksen 

mainitseminen koettiin positiiviseksi, lisäarvoa tuovaksi tekijäksi, mutta sekään ei 
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aina näyttäisi johtavan tapausyrityksen merkitsemiseen tuotteeseen suunnittelijan 

lisäksi. Esimerkiksi yhden tapausyrityksen omistajajohtajan suunnittelema ja 

tapausyrityksessä puhallettu esine on ulkomailla näyttelyssä, mutta ei ole varmaa 

mainitaanko tapausyritystä esineessä ollenkaan. Tämä on ongelmallista 

yritysbrändäyksen näkökulmasta, koska miten yritysbrändiä voidaan onnistuneesti 

toteuttaa, jos edes kaikissa yrityksen tuotteissa ei lue yrityksen nimeä. 

 

”En tiedä onko tästä mitään kiveen hakattu sääntöä, mutta saa itse päättää, jos 

ei halua mainita Lasismia. Ei pakoteta siihen. Mutta kai jokainen sen siihen 

haluaa laittaa. Se on vähän tapauskohtaisesti. Jokainen kai ajattelee, että se on 

jonkinlainen lisäarvo, jos sen mainitsee, sekä oman nimensä että Lasismin. 

Onhan se ihan asiallista, että mainitsee kuka on tehnyt, missä on tehnyt, niin 

sitten se on pakko mainita, että se on tehty täällä.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasinpuhaltaja, talousvastaava) 

 

”Me sovittiin aikoinaan, että puhaltajaa ei tarvitse laittaa, että suunnittelijan 

nimi vaan… Kun on näyttely niin taiteilijasta on yleensä pieni esittely ja siinä 

lukee, jos kuuluu johonkin kollektiiviin tai osuuskuntaa. Kyllä ne yleensä 

pidetään henkilön omana.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija) 

 

Huomioitavaa on, että tapausyrityksellä ei näytä olevan selkeää linjausta siitä miten 

yritysbrändäys ja henkilöbrändäys yhdistetään heidän tapauksessaan. Itse asiassa 

omistajajohtajien henkilöbrändeistä ei ole tapausyrityksessä keskusteltu ainakaan 

avoimesti. Yksi tapausyrityksen omistajajohtajista loi oman henkilöbrändin ja siihen 

liittyvän logon sekä internet-sivut tutkimuksen teon aikana. Omistajajohtajan 

henkilöbrändi on yhdistetty tapausyritykseen hänen internet-sivuillaan kertomalla 

hänen olevan tapausyritykseen perustajajäsen sekä kertomalla tuotteiden 

valmistettavan tapausyrityksessä. Myös yhteydenotot voi halutessaan tehdä joko 

tapausyritykseen tai tapausyrityksen omistajajohtajalle suoraan. 

 

Jokainen tapausyrityksen omistajajohtajista kokee hyötyvänsä jäsenyydestään 

tapausyrityksessä. Tapausyrityksen perustaminen on mahdollistanut lasin tekemisen 

jatkumisen koulun jälkeen, mikä muuten olisi vaikeaa ja kallista toteuttaa yksin. He 

eivät myöskään yksilöinä saisi näin paljoa näkyvyyttä ja näin ollen tunnettuutta. 

Myös erilaisiin näyttelyihin pääseminen olisi yksilöinä vaikeampaa päästä. 

Tapausyritys kokonaisuutena, brändinä, on selkeästi etu markkinoilla.  
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Yritysbrändi-imago – kuinka sidosryhmät kokevat yritysbrändin 

 

Tapausyrityksen ominaispiirteisiin liittyy vahvasti omistajajohtajien 

persoonallisuuden esiin tuominen. Yritysmuotona osuuskunta eroaa perinteisistä 

yritysmuodoista ja on hyvä, että sitä hyödynnetään. Tapausyrityksen jokaisen 

omistajajohtajan jälki nähdään erilaisena. Jokainen heistä on yksilö ja jokainen heistä 

tekee omanlaisia juttuja. Ei-taloudellisen toimijan mielestä on vain hyvä, että heitä 

on monta. Näin tuotteiden kirjo saadaan moniulotteisemmaksi ja varsinkin 

näyttelyiden kannalta tuotteiden monipuolisuus nähdään etuna. 

 

”Museon puolesta olimme hirveän ilahtuneita ja me katsottiin täältä käsin, että 

se on myös hyvä asia, että heitä on monta. Ainakin meidän silmissä se antoi sen 

mahdollisuuden, että tuotteiden kirjo tulisi moniulotteisemmaksi… He ovat 

hyvin löytäneet oman kielen ja sen lisäksi siellä näyttelyssä oli hyvin paljon ja 

moninaista katsottavaa. Meidän näkemyksen mukaan ainakin ulkoa päin 

näyttää, että jokaisella on mahdollisuus ja vapaus toteuttaa omaa osaamistaan. 

Se on meidän mielestä rikkaus ja hyvä asia, että työt ovat hyvin moninaisia kun 

on eri persoonat ja eri ihmiset tekemässä. Sen näkee niistä tuotteista ja se on 

hyvä näin.” (Suomen Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Tapausyrityksen sidosryhmät näkevät tapausyrityksen kuitenkin yhtenäisenä siinä 

mielessä, että kaikki sen omistajajohtajat ovat moderneja, muotokieleltään 

omaperäisiä ja käyttävät vanhoja tekniikoita uudella tavalla. Heidän tuotteensa 

koetaan laadukkaiksi ja korkeatasoisiksi.  

 

”Yhdenmukaisuus on nimenomaan sitä, että he ovat tietyssä mielessä hyvin 

moderneja. Se ei ole sellaista perinteisten esineiden matkimista. Se on ehkä se 

oleellisin. Me ollaan täällä katsottu, että se on todella korkeatasoista se mitä he 

tekevät ja hyvin moniulotteista. Myös heidän muotoilunsa eli muotokielensä on 

hyvä ja omaperäinen. He ovat hyvin päässeet irti sellaisesta niin sanotusta 

lasihytti- ja lasinpuhaltajameiningistä. Se on nimenomaan sellaista muotoiluun 

keskittyvää ja modernia lasin tekemistä vaikka he käyttävät tietenkin vanhoja 

tekniikoita ja se on hyväkin näin.” (Suomen Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja 

tiedotusvastaava) 

 

”Nuoret pystyvät rikkomaan rajoja. He ovat luovempia. Rikkovat vanhoja 

perinteisiä rajoja lasin tekemisessä. Muotoilullisesti ovat ihan huippuja… 

Heillä on oma juttu.” (Lasistudion entinen omistaja, lasinpuhaltajamestari) 
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Brändäys vuorovaikutteisena molemminpuolisena toimintana 

 

Vaikka tapausyrityksen omistajajohtajat eivät tietoisesti ymmärtäneet suhteiden 

olevan brändäyksen keskiössä, ilmenee se selvästi aineistosta. Tapausyritys on heti 

alusta alkaen pyrkinyt rakentamaan suhteita ja niiden kautta luomaan tunnettuutta. 

Aineistosta ilmeni selvästi heidän ymmärtävän suhteiden tärkeyden heidän 

toiminnalleen ja näin ollen brändiin. Tapausyrityksen toiminnassa korostuu yhdessä 

tekeminen. Yhteistyö nähdään vuoropuheluna, molemminpuolisena toimintana, josta 

molemmat ovat aktiivisia osapuolia. 

 

”Se on vuoropuhelua se juttu… vuorotellen. Parhaimmat ideat  ja oivallukset 

syntyvät hytissä yhteistyössä ” (Asiakas, Studio Designpro Oy, omistaja, 

sisustusarkkitehti) 

 

Resurssien niukkuuden takia perinteisiä brändäyskeinoja ei nähty hyväksi heidän 

tapauksessaan vaan pikemminkin pyrittiin hyödyntämään innovatiivisia ja luovia 

ratkaisuja. Ennen kaikkea arvostetut toimijat nähdään tärkeinä tapausyrityksen 

toiminnalle ja menestymiselle. Myös asiakkaiden ja muiden verkostotoimijoiden 

vaikutus tapausyrityksen brändiin tiedostetaan. 

 

5.3 Brändi-identiteetti brändäyksen lähtökohtana 

 

Ideologia  tavoitteiden ja arvojen lähtökohtina 

 

Tapausyrityksen haastatteluista nousi voimakkaasti esille omistajajohtajien intohimo 

lasin tekemistä kohtaan. He eivät koe tekemistään pelkäksi työksi tai edes 

yrittämiseksi vaan ennen kaikkea lasin tekeminen tapausyrityksessä koetaan 

elämäntavaksi. Se on heille tapa elää ja hengittää. Voidaan sanoa, että 

tapausyrityksen toiminnan taustalla on selvästi aate, ideologia, joka ohjaa kaikkea 

heidän toimintaansa. Tapausyrityksen omistajajohtajat haluavat toteuttaa itseään lasin 

tekemisen kautta; he haluavat näyttää luovuutensa.  

 

”Tämä on tavallaan semmoinen aate. Suhtautuminen lasiin materiaalina vaati 

jo semmoisen totaalisen hulluuden ja sitoutumisen. Ehkä se nimi (Lasismi) 
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kuvasti hyvin meitä. Sellaisia hulluja lasintekijöitä, jotka suhtautuvat 

intohimolla.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

”Kyllä sitä tulee ajateltua lasia koko ajan vaikka et täällä olekaan. Kyllä sä 

hengität ja olet sitä. Se ei ole vaan sun duuni… Se on tapa elää.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasinpuhaltaja-hioja) 

 

Tavoitteiden määrittäminen 

 

Tapausyrityksessä tavoitteet pohjautuvat vahvasti taustalla olevaan ideologiaa. 

Tapausyrityksen ainoana tavoitteena ei ole vain taloudellisen tuloksen tekeminen 

vaikka se toki välttämättömäksi koetaan. Erittäin tärkeänä tapausyrityksessä koetaan 

lasinpuhallusperinteen säilyttäminen Suomessa. Tapausyrityksessä ehkä jopa 

pelätään perinteen katoamista Suomesta. Monet yritykset ja taiteilijat, jotka ovat 

ennen teettäneet lasiesineensä Suomessa, ovat siirtyneet teettämään niitä 

halvemmissa maissa. Tämä koetaan uhaksi ja sen estämiseksi tapausyritys haluaa 

tehdä voitavansa. 

 

”… (visiosta) sen verran että kai se lähinnä on, että säilyy lasinpuhallusperinne 

ja -kulttuuri Suomessa. Koska senkin säilyminen ei ole mitenkään itsestään 

selvyys. Tekijöitä on vähän ja me itse asiassa olemme nuorimpia tekijöitä 

Suomessa mitä löytyy. Ja tietenkin laadukkaan käyttötavaran ja designtavaran 

ja taiteen tekeminen. Minä luulen, että ne ovat sellaiset päämäärät, jotka 

kaikilla on suunnilleen samat.” (Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, yleismies) 

 

”Meidän linjanveto on se, ettei me lähdetä muualle. Meille on myös ehdotettu 

sitä, että miksi ette teetä Baltian maissa ja Puolassa ja suunnittelette vaan, 

koska näyttää olevan niin vaikeaa tämä meidän liiketoiminta tällä tavalla. 

Mutta me ollaan siihen vedetty linja että meidän juttu on nimenomaan se, että 

me tehdään itse omat tuotteet. Se on Lasismi.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Tapausyrityksellä on myös halu jatkaa ja kehittä omaa alaa; he haluavat lasialan 

kehittyvän ja kukoistavan. Tietoa lasinpuhalluksesta halutaan jakaa, halutaan olla 

avoimia ja näin myös kehittää lasialaa eteenpäin Suomessa.  
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”Me ollaan niin, että meillä ei ole mitään salattavaa. Mieluummin jaetaan 

tietoa, että lasiala oikeasti säilyisi. Koska, jos vaietaan, niin kohta kukaan ei 

tiedä mitään.”  (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija) 

 

Arvojen määrittäminen 

 

Tapausyrityksen arvot kumpuavat niin taustalla olevasta ideologiasta kuin myös 

omistajajohtajien omista arvoista, heidän filosofioista. Tapausyrityksen 

omistajajohtajien omat henkilökohtaiset arvot ovat suurilta osin tiedostamattomia. 

Tietyt perusarvot nousevat kuitenkin muista yhteyksistä esille. Ne näyttävät 

kumpuavan voimakkaasti taustalla olevasta aatteesta, ideologiasta. Myös 

tapausyrityksen omistajajohtajien persoonallisuus ja luonteenpiirteet heijastuvat 

näistä yhteisistä ydinarvoista. Jokainen tapausyrityksen omistajajohtajista pyrkii 

laadukkuuteen tuotteissaan ja korostaa sitä yrityksen kulmakivenä. Myös 

innovatiivisuus kaikessa tekemisessä, kehittyminen ja rajojen rikkominen ovat 

jäsenille tärkeitä. Rohkeus, leikkimielisyys ja se, että tehdään rennolla otteella 

tuoreita ajatuksia, on heille tärkeää. He haluavat tehdä uutta perinteitä kunnioittaen. 

Nämä arvot näkyvät selvästi myös tapausyrityksen brändi-identiteetissä. Näyttääkin 

siltä, että tapausyrityksen arvot pohjautuvat jäseniensä arvoihin, mikä tekee 

tapausyrityksen brändistä uskottavan. Tapausyritys haluaa korostaa toiminnassaan 

suomalaisuutta, käsityötä ja vastuullisuutta. Heidän aatteelliset arvonsa ajavat 

voimakkaasti tapausyrityksen toimintaa ja he haluavat, että myös muut ymmärtävät 

ja kokevat vastuullisuuden tärkeäksi. 

 

”Ehkä siellä ne perusarvot on kaikilla aikalailla samat ja meillä on aikalailla 

samanlainen laatu- ja esteettisyyskäsitys… Ehkä me just siksi alun perin 

hitsauduttiinkin hyvin porukkana yhteen. Siellä olisi ollut nimittäin muitakin 

henkilöitä, joiden kanssa olisi voinut lähteä tähän hommaan mukaan. Mutta 

kun meitä yhdistivät korkeat tavoitteet tekemisessä ja laadussa. Ja laadulla 

tarkoitan teknistä osaamista ja esteettisyyttä myös. Sitten me rikotaan rajoja… 

Suomessa taidelasikin on pohjautunut aika paljon teolliseen muotoiluun. Me 

ollaan jotain muuta, jotain uutta. Meillä on aika rohkeitakin taideteoksia esillä. 

Tavallaan sellaista tuoretta ajatusta ja myöskin näissä meidän sarjatuotteissa 

rennolla otteella tuoreita ajatuksia lasin tekemiseen. Mutta ennen kaikkea se 

laatu. Ehkä meillä on pohjana jollain tavalla se skandinaavisuus ja 

yksinkertaisuus siinä, mutta kuitenkin sellaista leikkimielisyyttä siinä.” 

(Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 



60 

 

 

5.4 Verkostotoimijoiden brändäystoimet 

 

Aineistosta nousi selvästi esille verkostotoimijoiden vaikutus tapausyrityksen 

toimintaan ja brändiarvoon. Erilaisten toimijoiden koettiin edesauttavan 

tapausyrityksen tunnettuuden rakentumista niin suorilla kuin epäsuorilla 

brändäystoimilla. 

 

5.4.1 Suorat brändäystoiminnot 

 

Vaikuttaminen toiminnalliseen brändiarvoon 

 

Suomen Lasimuseon suositukset ja positiiviset puheet vaikuttavat positiivisesti 

tapausyrityksen brändiarvoon. Se, että Suomen Lasimuseo on arvostettu maailmalla, 

ja että tapausyritys on päässyt sinne kutsunäyttelyyn, on huikea saavutus ja sillä on 

merkittävä vaikutus tapausyrityksen muiden sidosryhmien arvostukseen sitä kohtaan. 

 

”Se on tietysti aina kun on valtakunnallinen lasimuseon näyttely niin se sanoo 

jotain arvostuksesta ja tulee sellaisia juttuja mukaan… Sehän on meidän 

ammattitaidosta, että kun me puhutaan heistä, niin sehän välillisesti jo sanoo 

jotain siitä miten me arvostamme heitä. Me olemme puolueettomia ja pyritään 

kaikin puolin olemaankin, mutta me emme varmasti suosittelisi, ihan oman 

ammattitaidon vuoksi ketään, josta emme olisi vakuuttuneita, että se olisi 

ansainnut sitä.” (Suomen Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Asiakkaan työt, jotka tapausyritys valmistaa, vaikuttavat olennaisesti sekä asiakkaan 

että tapausyrityksen brändiarvoon. Asiakkaan tuotteissa lukee molempien 

toimijoiden nimi, joten ei riitä, että toinen toimijoista tekee hyvää jälkeä, vaan 

molempien on onnistuttava suorituksessaan ja molempien on luotava positiivista 

brändi-imagoa tahoillaan. 

 

”… kun minä niistä (tuotteiden laadusta) nipotan. Mutta parempihan se on, että 

minä ne tässä vaiheessa torppaan kuin, että ne menisivät asiakkaalle asti.” 

(Asiakas, Studio Designpro Oy, omistaja, sisustusarkkitehti) 
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Yhteistyö arvostettujen toimijoiden kanssa ja suositukset 

 

Tapausyrityksen kaikki omistajajohtajat korostivat haastatteluissaan arvostettujen ja 

tunnettujen toimijoiden positiivista ja korvaamatonta vaikutusta heidän omaan 

toimintaansa ja näin ollen brändiinsä. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa aloitettiin 

jo ennen tapausyrityksen perustamista. Tämä osoittaa tapausyrityksen jo heti alusta 

alkaen aktiivisesti ja tietoisesti pyrkivän luomaan suhteita arvostettuihin toimijoihin, 

mikä on tunnettuuden ja brändin rakentumisen kannalta tärkeää. 

 

”Ainakin minä henkilökohtaisesti kuulin sillä tavalla kun he tulivat tänne, jo 

ennen kuin kauppa oli edes tehty, että he ovat nyt vakavissaan tämän hankkeen 

suhteen ja miten se toimisi ja miten voisimme tehdä yhteistyötä.” (Suomen 

Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Kaikki lähti liikkeelle erittäin tunnetun ja arvostetun lasinpuhaltajan Jaakko Liikasen 

toimesta, joka ehdotti nuorille lasistudionsa ostoa. Ilman tämän arvostetun toimijan 

vaikutusta ja apua tapausyritystä tuskin olisi edes syntynyt. Hänen kauttaan 

osuuskunta sai aluksia asiakkaansa ja näin ollen alusta alkaen tunnettuutta. Hänen 

suosituksensa vaikuttivat selvästi tapausyrityksen luotettavuuteen ja vähensi muiden 

toimijoiden riskiä tilata tapausyritykseltä tuotteitta, koska he tiesivät Jaakon 

tarvittaessa auttavan tapausyritystä. 

 

”Jaska teki meidät alkuun tunnetuksi. Kaikki tuntee Jaskan lasimaailmassa. 

Kaikki oli hirveän kiinnostuneita meistä kun me jatkettiin Jaskan toimintaa. Se 

oli tosi tärkeää. Sitä kautta saimme paljon asiakkaita.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasimuotoilija) 

 

Tapausyritys sai siis asiakkaansa aluksi suurimmalta osin Jaakko Liikasen kautta, 

joten heidän asiakaskantansa oli käytännössä jo osittain valmiina osuuskuntaa 

perustettaessa. Ilman jo olemassa olevia asiakkaita maineen ja brändin rakentaminen 

olisi ollut paljon hitaampaa ja olisi varmasti vaatinut tapausyritykseltä enemmän 

ponnisteluja. Asiakkaiden joukosta löytyy myös arvostettuja toimijoita, jotka taas 

omalta osaltaan suosittelevat ja näin ollen rakentavat tapausyrityksen brändiä.  
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”Kerron heti, jos joku kysyy lasista. Kehun ja suosittelen. Kaikille asiakkaille 

sanoin, että täällä voi jatkaa – ei kannata minnekään lähteä.” (Lasistudion 

entinen omistaja, lasinpuhaltajamestari) 

 

”Se oli luonnollinen jatkuma sillä tavalla, että minulla on ollut yksi lasimalli, 

jota jatkuvasti menee ja jota Jaska teki. Firma, joka niitä tilaa sadoin kappalein, 

tilasi silloin kun Lasismi oli jo puikoissa. Siellä ne sitten tehtiin. Pojat vähän 

harjoitteli ja Jaska kävi vähän neuvomassa. Tästä se yhteistyö sitten lähti.” 

(Asiakas, Studio Designpro Oy, omistaja, sisustusarkkitehti) 

 

Juuri tietyt asiakkaat ovat tuoneet tapausyritykselle tunnettuutta enemmän kuin 

esimerkiksi mitkään tapahtumat. Vaikka tapausyritys valmistaa useallekin 

arvostetulle toimijalle tuotteita, ei se näy missään heidän viestinnässään. 

Tapausyrityksen kannattaisikin hyödyntää järjestelmällisesti jo tunnettujen ja 

arvostettujen asiakkaiden kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa ja näin ollen rakentaa 

luotettavuutta myös muiden sidosryhmien silmissä. Näin brändiä kannattaisi heti 

alkuun rakentaakin – yhteistyön ja suhteiden kautta. 

 

”Luulen, että nämä tietyt asiakkaat ovat tuoneet tunnettavuutta enemmän kuin 

mitkään tapahtumat. Sillähän se kannattaisikin aluksi tehdä.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasinpuhaltaja-hioja) 

 

Myös ei-taloudellisen toimijan, Suomen Lasimuseon, vaikutus on ollut merkittävää 

tapausyrityksen brändi-imagon rakentumiselle. Yhteistyö kansainvälisesti arvostetun 

toimijan kanssa ja erityisesti heidän suosituksensa ja maineensa ovat antaneet 

tapausyritykselle valtavasti tunnettuutta. Heidän suositustensa avulla tapausyritys on 

saanut paljon uusia kontakteja ja näyttelyitä, ja myös tätä kautta lisää tunnettuutta. 

Uusien kontaktien saamiseen jo olemassa olevien toimijoiden kautta keskitymme 

myöhemmässä kappaleessa. Suomen Lasimuseo suosittelee lasimuotoilijoille ja -

taiteilijoille tapausyritystä sekä antaa yhteistyökumppaneilleen edustuslahjoiksi 

tapausyrityksen tuotteita, mikä myös omalta osaltaan lisää tapausyrityksen 

tunnettuutta. 

 

”Minulta kysyttiin, että tiedänkö ketään, jotka voisivat tulla joihinkin 

messuihin. Toisaalta minä harkitsen ketkä ovat sellaisia, kenen teokset ja 

tekemiset sopisivat esimerkiksi tässä tapauksessa Saksaan, mitä arvostettaisiin 

siellä ja onko laatu sellaista, että voi ehdottaa. Tässä tuli mukaan se, että se on 
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etu, että heitä on useita; tavallaan samassa paketissa useiden tekijöiden 

(tuotteita) ilman suurempaa työtä.  Ehdotin heitä ja totta kai nämä saksalaiset 

ottivat vähän selvää nettisivujen ja kansainvälisten luetteloiden kautta ja sitten 

hyväksyivät ne sinne messuille Dortmundiin.” (Suomen Lasimuseo, tutkija, 

näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Suusanallinen viestintä 

 

Aineistosta ilmeni, että tapausyritys on aika vähän panostanut perinteisten kanavien 

kautta tapahtuvaan markkinointiin. Tämä on yleistä mikroyrityksille, jossa resurssit 

ovat usein rajalliset. Pienten yritysten markkinoinnin nähdään painottuvan usein 

henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja myymiseen ja näin on myös tapausyrityksen 

kohdalla. He näkevät suusanallisen viestinnän ja verkostotoimijoiden suositusten 

paremmin sopivan heidän tapaukseensa kuin perinteiset markkinointikeinot.  

 

”Yllättävän paljon on ollut meistä riippumatta, ilman että olemme tehneet 

mitään markkinointipanostuksia. Että kyllä meidät tiedetään jotenkin.” 

(Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, talousvastaava) 

 

”Ei tarvinnut markkinoidakaan ollenkaan, kun puskaradion kautta saatiin 

asiakkaita.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Yleensä asiakkaat sekä erilaiset foorumit nähdään suusanallisen viestinnän lähteinä. 

Yrityksen kannattaa aktiivisesti informoida tekemisiään siitä kiinnostuneille 

sidosryhmille. Tapausyritys hyödyntää sosiaalista mediaa ainakin omien facebook-

sivujen kautta, jonne päivityksiä laitetaan viikoittain. Näin tapausyritys pyrkii 

herättämään mahdollista kiinnostusta ja luomaan positiivista suusanallista viestintää.  

 

Nykyisten ja entisten asiakkaiden suusanallinen viestintä ja suositukset nousivat 

selkeästi esille osuuskunnan toiminnan lähtökohdiksi. Onnistunut yhteistyö ja 

asiakkaan tuotteen laadukas tekeminen koetaan tapausyrityksessä tärkeäksi ja sen 

eteen on tehtävä työtä. Virheet myönnetään ja niistä opitaan; ollaan nöyriä. Halutaan 

koko ajan kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan kaikessa tekemisessä. 

 

”Haluaisin että meitä pidetään laadukkaana, laadukkaan työn tekijänä, 

luotettavana ja joustavana yhteistyökumppanina. Kaikki nämä asiat ovat 
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vaikeita ja koskaan ei voi tuudittautua vaan asiat täytyy seuraavallakin kerralla 

tehdä hyvin. Ja jos tehdään huonosti niin se pitää myöntää ja pyytää anteeksi ja 

korjata virheensä.” (Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, talousvastaava) 

 

Erityisesti jo edellisessä kappaleessa käsiteltyjen arvostettujen toimijoiden puheita 

pidetään tapausyrityksessä merkittävänä sen brändi-imagolle. Nämä toimijat 

mielellään levittävät positiivista suusannallista viestintää niin tapausyrityksen 

tuotteista kuin heidän toiminnastaan yleisestikin. 

 

”Asiakkaita alkoi tulla silloin alussa aika paljonkin ihan vaan sen vuoksi, että 

he olivat kuulleet, että me oltiin jatkettu Jaskan studiolla. Eli meidän ei 

tarvinnut tehdä siinä oikeastaan minkäänlaista markkinointia. Asiakkaita alkoi 

tulla ihan senkin takia, että Suomessa lasialan piirit on aika pienet; me kyllä 

tunnetaan kaikki toisemme.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, 

markkinointivastaava) 

 

”Puhun kaikille, jotka ovat kiinnostuneita. Entisille asiakkaille ja 

yritysasiakkaille, jotka tilasivat minulta, mutta eivät ole vähään aikaan 

tilanneet… Joka paikassa, jossa käyn niin tuon esille.” (Lasistudion entinen 

omistaja, lasinpuhaltajamestari) 

 

Mediajulkisuuden luominen 

 

Mediajulkisuus nousi aineistosta esille erityisesti arvostettujen toimijoiden kautta. 

Tapausyrityksen perustamisvaiheessa kokeneen lasinpuhaltaja Jaakko Liikasen 

tunnettuus ja hänen lopettamisensa saivat median kiinnostumaan myös 

tapausyrityksestä. Voidaan olettaa, että ilman tätä arvostettua toimijaa näin laajaa 

huomiota tapausyritys tuskin olisi median puolelta saanut. Tämän kautta saatu 

mediajulkisuus läpi Suomen koettiin tapausyrityksessä hyväksi aluksi tunnettuuden 

saamiseksi ja brändi-imagon luomiseksi. Median vaikutus koettiin tärkeänä ja tämän 

jälkeen lasialalla tuskin on toimijaa, joka ei tietäisi tapausyritystä. 

 

”Siitä oli kyllä erittäin suuri apu, että Jaska oli niin tunnettu. Siitä tuli tavallaan 

sellainen mediatapahtuma. Päästiin medioihin ylipäätään sen takia, että Jaska 

lopetti ja me jatkettiin. Jaskastahan tehtiin pari juttua sillä tyylillä, että 

loppuuko lasin tekeminen kokonaan Suomesta, koska Suomessa on hyvin 

vähän lasinpuhaltajia. Oikeasti monet taiteilijat ja muotoilijat olivat huolissaan, 

että pystyykö enää teettämään Suomessa missään kun on vaan Iittalan tehdas ja 

muutama tekijä. Niin sitä kautta saimme aika hyvin huomiota ihan läpi koko 
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Suomen… Siitä se lähti sitten se sanakin kiirimään.” (Osuuskunta Lasismi, 

lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Myös tapausyrityksen näyttelyt ja erilaiset palkinnot ovat herättäneet median 

kiinnostusta. Vaikka kiinnostus on ollut lähinnä paikallista ja saavuttanut suhteellisen 

pienen kantaman, koetaan medianäkyvyys tapausyrityksessä merkittävänä ja hyvänä 

keinona saada lisähuomiota, jota kannattaa tietoisesti pyrkiä luomaan. 

 

”(liittyen kulttuuritunnustuspalkintoon) Siitä tuli radiohaastattelua paikalliseen 

radioon ja ylen puheradioon. Mutta kuitenkin tämmöistä pientä, paikallista, 

mutta kuitenkin merkittävä meille.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, 

markkinointivastaava) 

 

Yhteismainostaminen 

 

Tapausyritys osallistuu moniin erilaisiin yhteismyyjäisiin ja tapahtumiin niin Suomen 

Lasimuseolla kuin Riihimäellä yleisestikin, jossa heidän lasihyttinsä sijaitsee. 

Erityisesti yhteistoiminta Suomen Lasimuseon kanssa koetaan puolin ja toisin 

hyväksi. Molemmilla on toistensa julisteita ja käyntikortteja esillä, yhteisiä 

tapahtumia järjestetään ja vieraita opastetaan erityisesti Suomen Lasimuseon puolelta 

tutustumaan tapausyrityksen lasihytille. 

 

”Ensinnäkin me puhuttiin siitä, ja sitä me teemmekin, että heidän tuotteitaan on 

täällä vähän niin kuin käyntikorttina, eli heidän käyntikorttejaan ja julisteitaan 

tänne ja meidän sinne. Se on kyllä toiminut hirmu hyvin.” (Suomen Lasimuseo, 

tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

”Näyttelyitä ja ylipäätään kontakteja saadaan sieltä (Suomen Lasimuseolta). 

Monesti sieltä ohjataan asiakkaita tänne. Ne tavallaan markkinoi myös meitä.” 

(Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, yleismies) 

 

Ainakin Suomen Lasimuseon puolelta yhteistyössä voisi ottaa jo seuraavan askeleen 

ja rakentaa pidemmällä tähtäimellä projekteja ja markkinointia. Tapausyrityksen 

kannattaisikin tarttua näin arvostetun ja tunnetun toimijan tarjoukseen yhteistyön 

tiivistämisestä. Pienen toimijan on mahdoton yksin pärjätä kilpailuilla markkinoilla 

ja tunnettuuden lisääminen ja brändin kehittyminen vaatii jatkuvaa huolenpitoa. 
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”Jo silloin (tapausyrityksen perustamisvaiheessa) puhuttiin ja mietittiin, että on 

hyvä kun se on niin lähellä, että voisi virittää sellaista yhteistyötä ja rakentaa 

pidemmällä tähtäimellä projekteja ja markkinointia ja niin edelleen. Mutta 

siihen pitää sanoo, että se on aika lapsenkengissä. Kyllä me ymmärrämme, että 

se on yritys ja että heidän pitää ensimmäiseksi ansaita rahaa ja kun on tilauksia 

eikä se siellä kävijät, niiden haaliminen ole se heidän ensimmäinen juttu… 

Mutta niin kuin jo sanoin, voisi ottaa jo sen seuraavan askeleen.” (Suomen 

Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

 

Tapausyritysten omistajajohtajien haastatteluista nousi esille Suomen Lasimuseolla 

olleen kutsunäyttelyn tärkeys tunnettuuden saamiseksi ja näin ollen myös positiivisen 

brändi-imagon luomiseksi. Suomen Lasimuseon edustajan mukaan tällaiseen 

näyttelyyn liittyvän viestinnän ja sen yhteydessä tapahtuvan viestinnän olevan suurin 

anti, minkä he voivat jollekin toimijalle antaa. Tällöin heidän koko iso 

organisaationsa on liikkeellä näyttelyn ja siellä olevien taiteilijoiden hyväksi. 

 

”Kun meidän näyttely oli kesällä, niin silloin meidän koko iso organisaatio oli 

liikenteessä eli mainostettiin lehdissä monta kertaa ja oli lehdistötiedotteita ja 

niin edelleen. Se on oikeastaan suurin anti mitä me voidaan antaa jollekin 

mainostilaa, jos niin voi sanoa.” (Suomen Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja 

tiedotusvastaava) 

 

Asiakkaiden kanssa tehdään myös muutakin yhteistyötä kuin vain tuotteiden 

valmistusta. Esimerkiksi eräs arvostettu toimija on kutsunut tapausyrityksen omaan 

näyttelyyn ja tämän yhteydessä pidettyyn luentoon kertomaan toiminnastaan.  

 

”Meidän asiakkaalla, taiteilija/muotoilija, oli näyttely Barcelonassa ja hän 

kutsui meidät sinne kertomaan paikallisille meidän toiminnasta. Siellä oli 

tällainen pieni televisiojuttu ja paikallislehdissä oli juttua. Sitten oli avoin 

tilaisuus missä pojat kävivät kertomassa meidän toiminnasta.” (Osuuskunta 

Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Muutenkin tapausyritykselle näyttäisi olevan tyypillistä kaikenlainen yhteistyö eri 

verkostotoimijoiden kanssa. Erilaisia yhteisiä tapahtumia ja myyjäisiä järjestetään eri 

verkostotoimijoiden kanssa ja tällainen yhdessä tekeminen koetaan omaksi tavaksi 

toimia. 
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Brändidesign ja -viestintä 

 

Yhteistyö mainostoimiston kanssa alusta alkaen koettiin tärkeäksi ja 

korvaamattomaksi. Tapausyrityksen omistajajohtajan henkilökohtaisten suhteiden 

kautta tämä yhteistyö on ollut ja on edelleen käytännössä melkein kokonaan ilmaista 

tapausyritykselle. Tämä osaltaan varmasti vaikuttaa siihen, että yhteistyö jatkuu 

edelleen tiiviisti. Rajallisten resurssien takia tapausyritys ei varmasti olisi pystynyt 

teettämään näin laadukasta ja mittavaa visuaalisen ilmeen täytäntöönpanoa. 

Käytännössä kaikki visuaaliseen ilmeeseen liittyvä on teetetty samalla toimijalla, 

myös lehdistötiedotteet. 

 

”Siinä alkuvaiheessa, vasta kun olimme laittaneet patentti- ja 

rekisterihallintoon sopimukset, ehdotti yhteistyökumppani, joka on minun mies 

tai siinä vaiheessa poikaystävä, että hän voisi puhua yrityksessään 

(mainostoimistossa) meistä. Silloinen toimitusjohtaja innostui hirveästi ja 

puhui, että he voisivat tehdä niin kuin bro bono -hankkeella meille logon ja 

kaikki tällaiset visuaaliset markkinointimateriaalit. Käytännössä siis minun 

mies tekee, mutta ei siis maksa meille mitään… Se hyöty mitä me olemme 

saaneet siitä on ihan mieletön. En tiedä miten olisimme pärjänneet ilman sitä.” 

(Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 

 

Ennen osuuskunnan perustamista omistajajohtajat ovat miettineet yhteisiä arvoja 

toiminnalleen ja sitä miksi ovat olemassa. Arvot annettiin mainostoimistolle pohjaksi 

ilmeen rakentamiselle ja nämä näkyvät niin tuotteissa kuin viestinnässä. Toimijan 

näkemys ja ammattitaito ovat vaikuttaneet merkittävästi tapausyrityksen 

brändiviestintään ja näin ollen brändin erottuvuuteen ja arvoon. Brändivision 

muuntaminen käytäntöön ammattilaisen toimesta on koettu tapausyrityksessä 

onnistuneeksi ja toimijan apu korvaamattomaksi. 

 

5.4.2 Epäsuorat brändäystoiminnot 

 

Palautteiden ja ohjeiden antaminen 

 

Kokeneiden toimijoiden ohjeiden ja palautteiden tärkeys korostui aineistosta. 

Erityisesti toimija, jolta lasistudio ostettiin, on ollut paljon mukana neuvomassa ja 

auttamassa tapausyritystä varsinkin tuotantopuolen asioissa. Tätä toimijaa voidaan 
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kutsua lasinpuhaltajamestariksi hänen kokemuksensa ja sen kautta hankitun 

ammattitaidon perusteella. Tämä toimija siirtää omaa tieto-taitoaan tapausyritykselle. 

Alkuun hän kävi pistäytymässä tapausyrityksen lasistudiolla viikoittain ja 

edelleenkin lähes viikoittain. Hänen kauttaan saatu hiljainen tieto on erittäin 

arvokasta. Tärkeää on ennen kaikkea se, että hän mielellään jakaa tämän 

kokemuksen kautta saadun tieto-taidon tapausyrityksen omistajajäsenten kanssa. 

Kokemus ja ammattitaito ovat herättäneet tapausyrityksessä kunnioitusta toimijaa 

kohtaan ja hänet onkin nimetty tapausyrityksen kunniajäseneksi. Hän toimii myös 

eräänlaisena henkisenä tukena ja kannustajana.  

 

”Häntäkin (Jaakko Liikasta, lasinpuhaltajamestaria) voidaan pitää hyvänä 

kontaktina, ehkä sieltä tärkeimmästä päästä. Koska Jaska tietää kaikki, hän on 

tämän kaiken tehnyt. Asiakkaat olemme saaneet häneltä. Jaska osaa ja tietää 

enemmän kuin kukaan muu Suomessa keskimäärin, kun on yli 45 vuotta 

tehnyt. Hän on tosi paljon ollut neuvomassa ja aina kun pyydetään, niin hän 

tulee. Ja jos on joitain töitä mitä asiakkaat haluavat Jaskan tekevän niin Jaska 

tulee tekemään. Niin kauan kuin pystyy. Korvaamaton apu. En tiedä olisiko 

tästä tullut mitään ilman Jaskaa.” (Osuuskunta Lasismi, lasinpuhaltaja, 

talousvastaava) 

 

”Sellainen henkinen tuki ja auttaja enimmäkseen… Olen vähän puhunut, että 

älkää nyt hetkessä luovuttako, kun ovat olleet vähän lannistuneita. Nyt on 

kovia aikoja.” (Lasistudion entinen omistaja, lasinpuhaltajamestari) 

 

Ulkoisilta toimijoilta saatu palaute auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. 

Tapausyritys saa kokeneilta asiakkailta spontaania palautetta, jonka avulla tuotteiden 

laatua parannetaan ja myös uusia tekniikoita ja ideoita ammennetaan. 

Tapausyrityksessä yhteistyö joidenkin asiakkaiden kanssa näyttääkin olevan 

moninaista eikä se lopu pelkästään tuotteiden valmistamiseen. Joidenkin asiakkaiden 

kanssa yhteistyö on tiivistä ja avointa, jossa palautetta annetaan puolin ja toisin. 

Koska tapausyritys on vielä nuori toimija ja sen omistajajohtajat suhteellisen 

kokemattomia, ovat jotkut toimijat ottaneet auttajan ja kouluttajan roolin. Erästä 

asiakasta tapausyrityksessä pidetään isähahmona hänen olemuksensa ja ennen 

kaikkea kokemuksensa takia. Pienet vastoinkäymiset eivät ole saaneet näitä auttajan 

roolin ottaneita toimijoita lähtemään vaan he ovat joskus sinnikkäästikin opettaneet 

ja ennen kaikkea uskoneet tapausyritykseen. Tapausyritys saa niin sanottua hiljaista 
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tietoa kokeneilta ja ammattitaitoisilta toimijoilta, mikä on varmasti tärkeää tällaiselle 

vasta toimintaansa aloittelevalle mikroyritykselle. 

 

”Olen ottanut sen asenteen, että he ovat idearikkaita ja lahjakkaita nuoria. 

Kaiken sen tiedon mitä olen lasista ja sen eri tekniikoista oppinut, jaan 

mielelläni ja autan, jos vain pystyn. Se, että sanon mielipiteeni, silloin kun 

tiedän heidän pystyvän parempaan, haluan vain auttaa, se ei ole nipotusta. Jos 

Italian reissulla näen, että siellä tehdään jotain eri tekniikalla, niin saatan 

ehdottaa voisiko sitä kokeilla.” (Asiakas, Studio Designpro Oy, omistaja, 

sisustusarkkitehti) 

 

Suomen Lasimuseo koetaan tärkeäksi informaation lähteeksi. Heiltä löytyy kattava 

kirjasto alaan liittyen ja läheisten suhteiden myötä tapausyrityksen jäsenet voivat 

myös halutessaan keskustella asiantuntijan kanssa kasvotusten. Suomen Lasimuseon 

puolelta koetaan tärkeäksi auttaa tapausyritystä – se on heidänkin etujensa mukaista.  

 

”Minä itse henkilökohtaisesti koen tärkeänä, että edesautetaan. Pientä 

avunantoa annetaan kaikille ja tuetaan kaikkia lasintekijöitä. Se on meidänkin 

edunmukaista, että lasin tekeminen onnistuu ja sujuu tässä maassa.” (Suomen 

Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Taloudellisen tuen tarjoaminen 

 

Tapausyritys on saanut ELY-keskukselta kansainvälistymistukea, jonka avulla 

palkattiin konsultti auttamaan yrityksen toiminnassa. Tätä ei suoranaisesti voi laskea 

taloudelliseksi tueksi brändäykseen, vaikka se siihen oleellisesti vaikuttaa. 

Tapausyrityksen jäsenet eivät kuitenkaan olleet konsulttiin tyytyväisiä ja yhteistyö jäi 

aiottua lyhyemmäksi. Tästä voidaan päätellä, että taloudellista tukea ei nähty kovin 

onnistuneena tunnettuuden ja brändäyksen kannalta. 

 

”Hän opetti meille vähän liiketoiminnan perusasioita. Hän yritti pistää ruotuun 

meitä, jos nyt voi niin sanoa. Sitten siinä tuli sellaisia uskottavuusongelmia. 

Hän jonkun verran puuttui meidän markkinointiasioihin, ja osa meidän 

porukasta koki, että taito mitä hänellä oli, ei ole ajanmukaista ja siitä ei ole 

meille hyötyä.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija, markkinointivastaava) 
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Uusien kontaktien luominen 

 

Arvostettujen toimijoiden kautta tapausyritys on saanut suurimman osan 

yhteistyökumppaneistaan. Jaakko Liikasen kautta saadut asiakkaat ovat olleet 

elinehto tapausyrityksen menestymiselle, jota ei voi liikaa korostaa. Ilman hänen 

asiakkaitaan tapausyritystä tuskin olisi edes syntynyt. Näiden asiakkaiden kautta on 

saatu sitten taas lisää kontakteja, kun sana on lähtenyt kiirimään. 

 

Suomen Lasimuseo korostui aineistosta kansainvälisten kontaktien saamisen 

linkkinä. Heidän kauttaan tapausyritys on saanut messut Saksaan, joka taas on 

poikimassa heille näyttelyn tulevaisuudessa. Koska Suomen Lasimuseo on arvostettu 

toimija myös kansainvälisesti, ottavat erilaiset kansainväliset toimijat yhteyttä 

Suomen Lasimuseon edustajaan kyselläkseen mahdollisista uusista alan toimijoista. 

Tällaiselle kansainvälisesti arvostetulla toimijalla on laajat yhteistyöverkostot niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin ja ilman tämän arvostetun toimijan suosituksia 

tapausyritys olisi tuskin edes luonut kontaktia näihin ulkomaisiin toimijoihin.  

 

”Meillä ja minulla on kansainvälinen yhteistyöverkosto erityisesti Saksaan 

syntynyt… Messuilla sitten ensin yhden saksalaisen lasimuseon johtaja oli 

käynyt katsomassa heidän osastonsa ja puhunut heidän kanssaan ja sitten otti 

minuun yhteyttä. Nyt tämä esiintyminen Dortmundissa on poikimassa heille 

siellä näyttelyn, joka nivotaan meidän näyttelyn yhteen. Eli heillä on oma 

näyttely samanaikaisesti kun meillä on siellä iso kansainvälinen näyttely.”  

(Suomen Lasimuseo, tutkija, näyttely- ja tiedotusvastaava) 

 

Suomen Lasimuseon näyttely on myös poikinut tapausyritykselle useammankin 

uuden kontaktin. Näyttelyt koetaankin tapausyrityksessä hyväksi juuri näkyvyyden 

parantamiseksi ja uusien kontaktien saamiseksi. 

 

”Minulta esimerkiksi löydettiin nämä tuotteet näyttelyn kautta. Museon Ystävät 

ostivat ja muiltakin ostivat. Näitä lähti myös Japaniin näyttelyyn, joka on 

sellainen näyttely, jossa esitellään Suomen lasituotantoa Wirkkalasta Kaj 

Frankiin – kaikki Suomen lasihuiput… edustaa Suomea. Se on Japanin 

suurlähetystön kanssa yhteistyössä järjestetty näyttely, jossa markkinoidaan 

Suomea ja Suomen muotoilua.” (Osuuskunta Lasismi, lasimuotoilija) 
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Aivan kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, koettiin jo olemassa olevien 

asiakkaiden kautta saadut uudet kontaktit tärkeiksi. Asiakas kertoi puhuneensa 

tapausyrityksestä useallekin taholle ja näin ollen edesauttaneen sitä uusien kontaktien 

luomisessa.  

 

”Olen kertonut, enkä tiedä onko minun puheillani mitään vaikutusta ja 

todennäköisesti moni muukin on puhunut. Esimerkiksi Design Forumissa on 

nykyään heidän tuotteitaan ja alkuaikoina silloin puhuin heistä siellä.” 

(Asiakas, Studio Designpro Oy, omistaja, sisustusarkkitehti) 

 

Arvostettujen toimijoiden apu on ollut korvaamatonta tapausyritykselle. He ovat 

vilpittömästi halunneet auttaa kaikin tavoin nuoria yrittäjiä sekä kertoneet ja 

suositelleet heitä omille kontakteilleen. Ilman heidän apuaan moni yhteistyö olisi 

varmasti ollut tapausyrityksen ulottumattomissa.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto, jossa tutkimusta ja sen toteutusta 

käsitellään. Tämän jälkeen keskitytään teoreettisiin johtopäätöksiin, jossa 

tutkimuksen tuloksia verrataan aiempiin tutkimuksiin. Teoreettisten johtopäätöksien 

jälkeen on vuorossa liikkeenjohdolliset johtopäätökset, joissa paneudutaan tulosten 

käytettävyyteen käytännön liike-elämässä. Näiden jälkeen arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja tutkimuksen rajoituksia. Lopuksi tehdään ehdotuksia 

jatkotutkimuksista. 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin 

rakentumista. Tutkimus aloitettiin tutustumalla relevanttiin olemassa olevaan 

tieteelliseen tutkimukseen brändäyksestä, keskittyen erityisesti brändin luomiseen 

uusissa pienissä yrityksissä. Toisaalta keskityttiin brändäyskirjallisuuden yhteen 

tuoreimmista näkökulmista, jossa sidosryhmien osallistumista brändin luomisessa 

painotetaan. Myös osuuskuntakirjallisuuteen perehdyttiin. Näin saatiin syvällinen 

ymmärrys siitä, kuinka brändi rakentuu verkostoa hyödyntäen. Näiden olemassa 

olevien tutkimusten pohjalta muodostettiin teoreettinen viitekehys, joka esitettiin 

luvussa 3.3 (ks. kuvio 3), ja joka oli perustana myös tutkimuksen empiirisessä 

osassa. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmien ja 

pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja.  

 

Empiirinen osa vahvisti muodostetun viitekehyksen monilta osin. Myös uusia asioita 

nousi empiirisessä tutkimuksessa esille ja osa asioista painottui, joten teoreettista 

viitekehystä muokattiin empirian pohjalta ja muodostettiin modifioitu malli, joka 

näkyy kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Brändin rakentuminen osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä: modifioitu malli. 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli vastata kysymykseen siitä, miten 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändi rakentuu verkostoa hyödyntäen. 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa pyrittiin selvittämään tätä kysymystä sekä pk-

yritystä käsittelevän että sidosryhmien osallistumista painottavan 

brändäyskirjallisuuden ja osuuskuntakirjallisuuden avulla. Teoreettisen viitekehyksen 

muodostamiseen vaikuttivat erityisesti seuraavat tutkimuksessa hyödynnettävät 

julkaisut: Urde (2003), Wong ja Merrilees (2005), Krake (2005), Bresciani ja Eppler 

(2010), Leitch ja Richardson (2003), Greogory (2007), Ballantyne ja Aitken (2007) 

sekä Mäläskä, Saraniemi ja Tähtinen (2011). 
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Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändi muodostuu brändi-identiteetistä ja -

imagosta. Brändi-identiteetti rakentuu osaltaan yrityksen toiminnoista, joita ovat 

arvojen ja tavoitteiden määrittäminen sekä empiirisestä aineistosta esiin nousseen 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen omistajajohtajien identiteettien 

yhteensovittaminen. Oleellista vahvan brändi-identiteetin muodostumiselle on näiden 

toimintojen tiedostaminen, ymmärtäminen ja yhteensovittaminen. Jokaisen 

osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä mukana olevan omistajajohtajan on 

toimittava ja käyttäydyttävä brändi-identiteetin mukaisesti.  

 

Toisaalta osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändiin vaikuttavat 

verkostotoimijoiden toimet. Käytännössä nämä brändäystoiminnot ovat osittain 

päällekkäisiä, mutta ne voidaan jakaa kuitenkin suoriin ja epäsuoriin riippuen siitä 

vaikuttavatko ne suoraan brändi-imagoon vai vaikuttavatko ne siihen yrityksen 

sisäisten toimintojen eli käytännössä brändi-identiteetin kautta. Suoriksi toiminnoiksi 

lasketaan vaikuttaminen toiminnalliseen brändiarvoon, yhteistyö arvostettujen 

toimijoiden kanssa, suositusten ja suusanallisen viestinnän antaminen, 

mediajulkisuuden luominen, yhteismainostaminen sekä brändidesing ja -viestintä. 

Epäsuoriksi toiminnoiksi lasketaan palautteen ja avun antaminen, taloudellisen tuen 

tarjoaminen, uusien kontaktien luominen sekä empiirisestä aineistosta esiin noussut 

hiljaisen tiedon ja kokemuksen jakaminen. Käytännössä melkein kaikki toiminnot 

ovat arvostettujen verkostotoimijoiden toteuttamia tai ainakin ne ovat vaikuttaneet 

eniten osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändiin. Arvostetut verkostotoimijat 

ovat erittäin merkittävässä roolissa osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin 

rakentumisessa. Onkin huomioitava, että pelkästään yrityksen sisäiset toiminnot eivät 

vaikuta brändiin vaan on ymmärrettävä brändin rakentuvan vuorovaikutuksessa 

kaikkien verkostotoimijoiden kanssa.  

 

Yritysbrändiä luodaan yhteistyön kautta eri verkostotoimijoiden kanssa. Se on 

molemminpuolista vuoropuhelua, jossa kaikki osapuolet ovat aktiivisia. Suhteiden 

merkitys on tärkeää brändäyksessä ja suhteiden luominen heti alusta alkaen ja niistä 

huolehtiminen koetaan hyödylliseksi. Verkostotoimijat nähdään tärkeinä partnereina 

eikä brändäystä nähdä vain yrityksen sisäisenä toimintona, jossa sidosryhmät 

nähdään vain yrityksen viestinnän kohteina. 
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Perinteisiä, valtavia investointeja vaativia brändäystoimintoja ei koettu hyväksi 

osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä ihan jo resurssien niukkuuden vuoksi. Sen 

sijaan pyrittiin hyödyntämään huokeita ja innovatiivisia brändäyskeinoja, esimerkiksi 

sosiaalista mediaa, jota on hyödynnetty heti alusta alkaen systemaattisesti. 

 

Päätutkimuskysymystä tarkensivat kaksi alatutkimuskysymystä. Ensimmäisellä 

alatutkimuskysymyksellä pyritään vastaamaan siihen, millaisia erityispiirteitä 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin rakentumiseen liittyy. Toisen 

alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin ymmärtämään tutkimuksen erityistä 

kontekstia perehtymällä osuuskuntakirjallisuuteen sekä brändäyskirjallisuuteen, joka 

keskittyy erityisesti pk-yritysten brändäykseen sekä uusien pk-yritysten 

brändäykseen. 

 

Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen toiminnassa merkittäväksi tekijäksi nousi 

omistajajohtajien intohimo ja palo lasin tekemiseen. He eivät koe tekevänsä työtä 

vain taloudellisten ansioiden vuoksi vaan se nähdään pikemminkin tapana elää ja 

hengittää. Osuuskunnan taustalla on vahvasti aate, ideologia, joka vaikuttaa 

merkittävästi kaikkeen osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen toimintaan. 

 

Osuuskunnan tavoitteet pohjautuvat myös vahvasti taustalla olevaan ideologiaa. 

Erittäin tärkeäksi osuuskunnassa koetaan lasinpuhallusperinteen säilyminen ja 

jatkaminen Suomessa. Lasialaa halutaan viedä eteenpäin ja kehittää, jonka vuoksi 

yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pidetään tärkeänä. Tietoa lasin tekemisestä 

halutaan jakaa ja pyritään olemaan avoimia, jotta lasiala kehittyisi ja kukoistaisi. 

 

Myös arvot pohjautuvat vahvasti taustalla olevaan ideologiaan sekä 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen omistajajohtajien omiin arvoihin ja 

filosofioihin. Laatu, innovatiivisuus, avoimuus, laajakatseisuus sekä raikkaat, 

oivaltavat ajatukset kuitenkin perinteitä kunnioittaen ovat osuuskunnan ydinarvoja, 

jotka nousevat omistajajohtajien henkilökohtaisista arvoista, ja jotka näyttävät olevan 

osuuskunnan ohjaavia arvoja sen jokapäiväisessä toiminnassa.  

 

Toisaalta osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä on mietitty arvoja, tavoitteita, 

mitä halutaan edustaa ja kuinka se näytetään, mutta toisaalta osuuskuntamuotoisen 
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mikroyrityksen toiminta on suurilta osin mahdollisuuksien ja intuition 

hyödyntämistä. Asioita ei haluta miettiä turhan tarkasti vaan halutaan antaa 

luovuudelle ja uusille ideoille tilaa. Osuuskunta pienenä mikroyrityksenä on joustava 

liikkeissään. Sen omistajajohtajien yhtenäinen ajatusmaailma auttaa sitä kuitenkin 

toimimaan yhtenäisesti ja johdonmukaisesti.  

 

Brändäys, pitkäjänteisenä prosessina, ei ole osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä 

tavoitteissa korkealla, vaan toimintaa johdetaan pikemminkin suhteellisen 

lyhytjänteisesti myyntiä lisäämällä, jotta kassavirtaa saadaan lisättyä. Tunnettuus ja 

maine, jota brändäyksen avulla saavutetaan, nähdään kuitenkin tärkeiksi, mutta 

resurssien koetaan olevan riittämättömät. Brändäyksen hyötyjä ei koeta riittävän 

suuriksi siihen menevän investoinnin määrään verrattuna. 

 

Mikroyrityksille tyypillisesti myös tässä osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä 

resurssien niukkuus niin taloudellisesti, tieto-taidollisesti kuin ajallisestikin on tosi 

asia. Se vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan, jonka vuoksi esimerkiksi 

perinteisiä markkinointikeinoja ei käytetä vaan keskitytään huokeisiin 

vaihtoehtoihin. Resurssien niukkuus näkyy valitettavasti myös suhteiden 

hoitamisessa, joka vaikuttaa negatiivisesti yrityksen brändiin. 

 

Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen heikkona puolena on sen omistajajohtajien 

liiketoimintaosaamisen puute, joka näkyy selkeän strategian ja toimintasuunnitelman 

puuttumisena. Keskittyminen lyhyentähtäimen tavoitteisiin on seurausta 

liiketoiminnan ja brändäyksen ymmärryksen puutteesta ja se vaikuttaa olennaisesti 

yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Selkeän ja konkreettisen vision ja 

pitkäntähtäimen suunnittelun puuttuminen näkyvät osuuskunnan toiminnassa 

päämäärättömyytenä.     

 

Sitoutuminen osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä on haastava asia, johon 

vaikuttaa sekä omistajajohtajan henkilökohtaiset intressit että yrityksen vähäiset 

resurssit, jonka takia yrityksessä ei ole varaa maksaa kaikille omistajajohtajille 

palkkaa. Sitoutumiseen vaikuttaa olennaisesti onnistuneesti jaetut roolit, joihin 

jokainen on tyytyväinen ja jotka jokainen kokee omakseen. Joidenkin 

omistajajohtajien sitoutumisen puute on johtanut toisten omistajajohtajien liialliseen 
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kuormittumiseen, jonka seurauksena on turhautumista ja epäonnistumisen tunteita ja 

lopulta luovuttamista. Tämä vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan ja 

menestykseen.  

 

Myös johtamishaasteet nousivat selkeästi esille osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

toiminnassa. Omistajajohtajien joukosta ei ole löytynyt tarpeellisen auktoriteetin 

omaavaa järjestelmällistä johtajatyyppiä, joka saisi osittain voimakkaatkin 

omistajajohtajat ruotuun. Erilaisten tapojen ja intressien yhdistäminen koetaan 

vaikeaksi osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä eikä asiaa auta 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen erityispiirre tasaomisteisuus, jossa jokaisella 

omistajajohtajalla on yhtäläinen valta vaikuttaa. Yksilön ja yhteisön etujen 

yhdistäminen on haastavaa ja yhteisyritys menestyy vain jos sekä yksityinen että 

yhteinen hyöty tukevat toisiaan ja ne onnistuneesti yhdistetään.  

 

Mielenkiintoisena ja merkittävänä asiana osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

brändäyksessä nousi esille henkilöbrändien vaikutus yhteiseen yritysbrändiin. 

Jokaisella osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen omistajajohtajalla on 

henkilökohtaiset brändi-identiteetit, joista osa on hyvinkin persoonallisia ja vahvoja.  

Se kuinka erilaiset identiteetit, arvot ja tavoitteet, yhdistetään saman yritysbrändi-

identiteetin alle, on haastavaa, mutta merkittävää vahvan ja yhtenäisen yritysbrändin 

muodostumiseksi. 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, millaisia 

brändäystoimintoja mikroyrityksen verkostossa tapahtuu. Tutkimuksen teoreettisessa 

osuudessa kysymykseen pyrittiin löytämään vastaus perehtymällä 

yritysbrändäyskirjallisuuteen, brändiarvon yhteisluontia käsittelevään kirjallisuuteen 

sekä kirjallisuuteen, jotka huomioivat sidosryhmät brändin rakentumisessa. 

 

Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändäykseen vaikuttavat olennaisesti 

verkostotoimijat ja heidän toimintansa. Osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

brändin rakentuminen yhteistyön kautta, vuorovaikutuksessa näiden 

verkostotoimijoiden kanssa tarkoittaa, että jokaisen toimijan tekemiset ovat tärkeitä. 

Ei riitä, että yksi tekee laadukasta tulosta vaan brändiarvoa luodaan yhdessä, joten 
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kaikkien toimijoiden on onnistuttava suorituksessaan ja luotava positiivista brändi-

imagoa tahoillaan. 

 

Erityisesti arvostettujen verkostotoimijoiden vaikutus osuuskuntamuotoisen 

mikroyrityksen brändiin on merkittävää. Käytännössä niiden vaikutus yrityksen 

toimintaan ja brändiin on ollut ja on edelleen korvaamatonta. Niiden suositukset ja 

suusanallinen viestintä on ollut merkittävässä roolissa yrityksen perustamisesta 

lähtien. Yhteistyöverkostot, joita näillä verkostotoimijoilla on, ovat laajat ja 

merkittävät ihan kansainvälisestikin. Se miten osuuskuntamuotoisesta 

mikroyrityksestä puhutaan ja kuinka sitä suositellaan, vaikuttaa olennaisesti suoraan 

sen brändiinsä.  

 

Media on kiinnostuneempi arvostettujen, jo alalla pitkään vaikuttaneiden, 

toimijoiden tekemisistä ja sanomisista, joten heidän kauttaan osuuskuntamuotoinen 

mikroyritys on saanut mediajulkisuutta myös itselleen ja sen kautta luonut 

tunnettavuutta ja brändiään. Näin laajaa näkyvyyttä yritys ei olisi saanut ilman näitä 

arvostettuja verkostotoimijoita eikä olisi pystynyt luomaan näin nopeasti tunnettuutta 

ja näin ollen brändiä. 

 

Kaikenlainen yhteistyö on tyypillistä osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen 

toiminnassa. Erilaisia yhteisiä tapahtumia ja myyjäisiä järjestetään eri 

verkostotoimijoiden kanssa ja tällainen yhdessä tekeminen koetaan omaksi tavaksi 

toimia. 

 

Brändi-identiteetin toteuttaminen brändidesignin ja -viestinnän kautta on annettu 

ammattilaisen tehtäväksi. Tämä yhteistyö on alkanut heti yrityksen perustamisesta ja 

jatkuu edelleen tiiviisti. Henkilökohtaisten suhteiden avulla yhteistyö on käytännössä 

melkein ilmaista, eikä yrityksellä olisi ollutkaan resursseja näin mittavaan ja 

laadukkaaseen brändi-identiteetin toteuttamiseen. Tämän verkostotoimijan näkemys 

ja ammattitaito vaikuttavat merkittävästi yrityksen brändiviestintään ja näin ollen 

brändin erottuvuuteen ja arvoon. 

 

Uusien kontaktien saaminen erityisesti arvostettujen verkostotoimijoiden kautta on 

auttanut osuuskuntamuotoista mikroyritystä valtavasti. Heidän suosituksillaan ja 
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puheillaan on vaikutusta mahdollisten uusien kontaktien kiinnostuksen 

herättämiseksi. Myös riski tilata uudelta yhteistyökumppanilta, tässä tapauksessa 

osuuskuntamuotoiselta mikroyritykseltä, laskee, kun tiedetään arvostettujen 

verkostotoimijoiden tekevän yhteistyötä heidän kanssaan ja suosittelevan heitä. 

Positiivinen suusanallinen viestintä ja suositukset ovat tehokkaita toimia uusien 

kontaktien saamisen kannalta. Osuuskuntamuotoinen mikroyritys sai aluksi 

käytännössä melkein kaikki asiakkaansa arvostettujen verkostotoimijoiden kautta. 

Verkostotoimijoiden aktiivinen suosittelu yrityksen hyväksi on tyypillistä ja sen 

avulla yritys luo uusia suhteita myös toimijoihin, joita muuten olisi vaikea tavoittaa. 

 

Arvostetuilla verkostotoimijoilla on valtavasti korvaamatonta hiljaista tietoa ja 

osaamista. He auttavat ja jakavat mielellään tätä heidän tietoaan 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen kanssa. Tästä on ollut suunnaton apu ja hyöty 

heidän toiminnassaan, jonka kautta se on vaikuttanut heidän brändiinsä. Palautteen ja 

avun merkitys on osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändin rakentumisessa 

oleellisempaa kuin taloudellisen tuen saaminen. 

 

6.2 Teoreettiset johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat suurilta osin olemassa olevia tutkimuksia, mutta myös 

poikkeavuuksia löytyy. Tässä tutkimuksessa brändäys nähdään vuorovaikutteisena 

yhteistyönä, jossa myös verkostotoimijat ovat osallisena. Tämä tukee olemassa 

olevaa kirjallisuutta, jossa brändin rakennuksessa avainasemassa ovat 

vuorovaikutteinen suhteiden rakentaminen (Leitch & Richardson 2003). Kaikki 

sidosryhmät osallistuvat brändin luomiseen ja ovat tärkeitä yritysbrändäyksessä 

(Juntunen 2012, Mäläslä ym. 2011). Sidosryhmät nähdään brändiarvon yhteisluojina 

ja ne toimivat pikemminkin partnereina kuin vain yrityksen viestinnän kohteina 

(Gregory 2007).  

 

Olemassa olevien tutkimusten perusteella mikroyrityksen suurimpana haasteena on 

niiden kapea näkökulma brändäystä kohtaan (Krake 2005, Wong & Merrilees 2005).  

Tyypillisesti brändäys nähdäänkin vain menoeränä, valtavia investointeja vaativina 

ponnistuksina, ennemmin kuin investointina tulevaan (Krake 2005, Ojasalo ym. 

2008). Pitkän aikavälin brändäysstrategiat jäävätkin usein taka-alalle mikroyrityksen 
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toiminnassa (Krake 2005, Wong & Merrilees 2005, Bresciani & Eppler 2010). Myös 

tässä tutkimuksessa brändäys nähdään pikemminkin menoeränä kuin investointina. 

Tavoitteena osuuskuntamuotoisella mikroyrityksellä on selviytyä ja saada 

lisämyyntiä kuin pitkäjänteisesti luoda brändiä. 

 

Kirkkaan ja erottuvan brändi-identiteetin muodostamista ei koeta 

osuuskuntamuotoisessa mikroyrityksessä ongelmalliseksi, toisin kuin aiemmat 

tutkimukset esittävät (Inskip 2004, Ojasalo ym. 2008). Tähän vaikuttaa yrityksen 

vahva ideologia sekä brändi-identiteetin pohjautuminen omistajajohtajien omiin 

arvoihin ja filosofiaan. Brändin yhdistyminen perustajaan – sen arvoihin, filosofiaan 

ja tavoitteisiin, näkyy myös olemassa olevassa kirjallisuudessa (ks. esim. Inskip 

2004, Krake 2005, Rode & Vallaster 2005, Juntunen 2012). 

 

Taloudellisen tavoittelun lisäksi osuuskuntamuotoisen mikroyrityksessä painottuivat 

oman alan säilyminen ja kehittyminen. Tämä tukee olemassa olevaa kirjallisuutta, 

jossa osuuskuntamuotoisilla yrityksillä tavoitteena ei useinkaan ole pelkästään 

taloudellisen tuloksen tekeminen vaan sosiaaliset ja periaatteelliset vaatimukset ovat 

toiminnan lähtökohtina (Santala 2000: 70). 

 

Niin kuin olemassa olevassa kirjallisuudessa todetaan mikroyrityksen brändäyksen 

eroavan suuren yrityksen valtavia investointeja vaativista brändäystoimista (Wong & 

Merrilees 2007, Ojasalo ym. 2008, Juntunen 2012), myös osuuskuntamuotoisen 

mikroyrityksen tavat ja toimet, joilla se brändiään luo eroaa merkittävästi suurten 

yritysten tavoista ja toimista. Se pyrkii hyödyntämään huokeita ja luovia 

brändäyskeinoja esimerkiksi sosiaalisen median ja erilaisten yhteistyömuotojen 

kautta. Tapausyrityksessä on ymmärretty ja siellä pyritään hyödyntämään niitä. Myös 

aiemmat tutkimukset ovat painottaneet sidosryhmien hyödyntämisen tärkeyttä (ks. 

esim. Gregory 2007, Mäläskä ym. 2011). Mikroyrityksille sidosryhmäsuhteet ovat 

tärkeitä erityisesti resurssien niukkuuden takia (Krake 2005, Ojasalo ym. 2008), joka 

myös tässä tutkimuksessa korostui. 

 

Olemassa oleva kirjallisuus yritysbrändäyksestä korostaa brändi-identiteettiä 

yritysbrändäyksen lähtökohtana (ks. esim. (Aaker 1996: 86, 105, Keller 2008: 60, 

121–125, Kapferer 2004: 61, 96 -97, 102, 104, 107–111, Balmer 2001, Leitch & 
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Richardson 2003, Madvaharam ym. 2005). Brändi-identiteetti perustuu ydinarvoihin 

(Harris & de Chernatony 2001, Urde 2003), joiden tavoitteena on yhteisen alustan 

luominen brändille (Urde 2003). Tehokas yritysbrändäys vaatii yhdenmukaista 

viestintää brändi-identiteetistä ja on tärkeää, että kaikki yrityksessä toimivat brändi-

identiteetin arvojen mukaisesti kaikessa viestinnässään ja toiminnassaan (Harris & de 

Chernatony 2001). Myös tässä tutkimuksessa yritysbrändi-identiteetti nähdään 

yritysbrändäyksen lähtökohtana. Se kertoo mitä yritys edustaa ja mihin se pyrkii. 

Yhteisten arvojen miettiminen ja niiden mukaisesti toimiminen vaikuttaa olennaisesti 

siihen kuinka vahvana ja selkeänä yritysbrändi nähdään. 

 

Haasteellista osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändi-identiteetin 

muodostumisessa on yhtenäisyys; erilaisten omistajajohtajien intressien ja 

filosofioiden yhdistäminen. Tämä on nähtävissä myös Roden ja Vallasterin (2005) 

tutkimuksessa, joiden tuloksissa korostetaan perustajakumppanien valinnan tärkeyttä 

yrityksen yhtenäisyyden onnistumiselle. Toimivan yhteisön muodostumiseksi 

oleellista on se kuinka yhteneväiset omistajajohtajien arvot ovat (Kangas, Merikivi, 

Pietilä, Hänninen & Lehto 2007: 4). 

 

Jokaisella osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen omistajajohtajalla on omat 

identiteetit, jotka näkyvät ja vaikuttavat vahvasti yrityksen taustalla. Identiteetit 

yleensäkin ovat voimakkaita, jonka vuoksi niitä on mahdotonta olla huomioimatta 

(Balmer 2008). Yhteisyrittämisen toiminta perustuu yksilön ja yhteisön etujen 

yhteensovittamisen tavoitteelle; yhteisyritys menestyy jos sekä yksityinen että 

yhteinen hyöty onnistuneesti tukevat toisiaan. (Köppä 2000: 20–21.) Näin myös 

osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen brändäys onnistuu, jos se menestyneesti 

onnistuu yhdistämään henkilöbrändi-identiteetit yhteiseksi yritysbrändi-identiteetiksi.   

 

Tutkimus osoitti, että yritys ei voi kuitenkaan pelkästään omilla toimillaan ja 

suorituksellaan vaikuttaa yritysbrändiarvoonsa vaan siihen vaikuttaa myös 

verkostotoimijoiden toimet ja heidän onnistumisensa. Yrityksen brändin menestys 

riippuu siis sekä sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä (Veloutsou 2008). Tämä tukee 

aikaisempia tutkimuksia siitä, että yrityksen arvoketju on osa laajempaa arvoketjua 

(Helm & Jones 2010). Tärkeässä roolissa on erityisesti arvostettujen 

verkostotoimijoiden toimet, jotka oleellisesti vaikuttavat osuuskuntamuotoisen 
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mikroyrityksen brändin rakentumiseen. Näiden arvostettujen verkostotoimijoiden 

kautta osuuskuntamuotoinen mikroyritys on saanut mediajulkisuutta, uusia 

kontakteja ja ennen kaikkea palautetta ja neuvoja. Niiden suositukset ja suusanallinen 

viestintäntä ovat vaikuttaneet merkittävästi yrityksen tunnettuuteen ja brändiin. 

Mäläskä, Saraniemi ja Tähtinen (2011) ovat myös tutkineet verkostotoimijoiden 

vaikutusta yritysbrändin rakentumiseen. He eivät nostaneet tutkimuksessaan 

kuitenkaan erityisesti arvostettujen toimijoiden yhteistyötä yli muiden toimien vaan 

se nähdään yhtenä monista toimista, jotka vaikuttavat yritysbrändiin. Myös uusien 

kontaktien luominen korostui tässä tutkimuksessa enemmän kuin olemassa oleva 

kirjallisuus painottaa (ks. esim. Mäläskä ym. 2011). Empiirisen osion perusteella 

brändäyksen kannalta taloudellisen tuen saamista ei nähty yhtä tärkeäksi kuin 

palautteen ja ohjeiden saamista. Tämä on linjassa olemassa olevan kirjallisuuden 

kanssa, joka myös nostaa palautteen ja ohjeiden vaikutuksen brändäykseen 

oleellisemmaksi kuin taloudellisen tuen saamisen (Mäläskä ym. 2011). 

 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

Tapausyrityksen vahvuutena on toiminnan taustalla vahvasti vaikuttava ideologia, 

joka vaikuttaa selvästi kaikkeen tapausyrityksen toimintaan. Se näkyy jokaisen 

tapausyrityksen omistajajohtajan arvoissa ja tavoitteissa, henkilöidentiteeteissä, ja 

näin ollen se näkyy vahvasti myös tapausyrityksen brändi-identiteetissä. 

Omistajajohtajien yhtenäinen ajatusmaailma auttaa tapausyritystä toimimaan 

yhtenäisesti myös yrityksenä vaikka kaikkea ei ole päätetty tai sovittu. 

 

Tapausyrityksen kannattaisi ottaa toimintaan ja brändäykseen kuitenkin strategisempi 

ote. Pitkäjänteinen suunnitelmallisuus kaikessa toiminnassa auttaa tapausyritystä 

kehittymään ja kasvamaan kohti päätettyä tavoitetta. Ensimmäiseksi tapausyrityksen 

kannattaisi pysähtyä miettimään mikä on heille tärkeintä, mitkä ovat heidän 

ydinarvonsa, eli mitä he edustavat. Näiden päätettyjen arvojen tulee näkyä ja tuntua 

kaikessa toiminnassa. Jokaisen tulee elää näitä arvoja. Seuraavaksi tapausyrityksen 

kannattaisi miettiä tavoitteitaan – missä he haluavat olla esimerkiksi viiden vuoden 

päästä. Tärkeää on myös keinojen miettiminen, kuinka sovittuun tavoitteeseen 

tullaan pääsemään. 
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Tapausyritys ei saa missään vaiheessa unohtaa sen vahvuutta, intohimoa lasin 

tekemistä kohtaan, omistajajohtajien intoa luoda uutta ja kehittyä. Tapausyrityksen 

brändäyksessä kannattaa hyödyntää omistajajohtajien luovuutta ja tekemisen iloa. 

Strategisempi ote ei ole luovuuden eikä uusien mahdollisuuksiin oivaltamisen pois 

sulkemista. Tapausyrityksen kannattaa hyödyntää toiminnassaan joustavuutta ja 

nopeaa reagointia uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.  

 

Tapausyritykselle on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää, että brändiä luodaan yhdessä 

verkostotoimijoiden kanssa. Sitä ei rakenneta vain yrityksen sisäisin toiminnoin, 

vaikka ne toki tärkeitä myös ovat, vaan myös verkostotoimijat vaikuttavat 

brändiarvoon omilla toimillaan. Yritys ei voi vain omilla toimillaan vaikuttaa 

brändiarvoon vaan se rakentuu vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Tapausyrityksen tulee huomata keitä avainverkostotoimijat ovat ja millaisia 

brändäystoimia he voivat mahdollisesti tehdä. Brändäyksessä tärkeää on suhteiden 

hoitaminen. Koska yritys ei voi kontrolloida verkostotoimijoiden brändäystoimia 

tulee sen tietoisesti ja systemaattisesti hoitaa suhteitaan ja sen kautta pyrkiä 

vaikuttamaan verkostotoimijan mahdollisiin brändäystoimintoihin. 

 

Erityisesti yhteistyö arvostettujen verkostotoimijoiden kanssa on erittäin suuressa 

roolissa tapausyrityksen brändin rakentumisessa. Heidän suositukset, puheet, ohjeet 

ja ennen kaikkea uudet kontaktit ovat ensiarvoisen tärkeitä tapausyrityksen brändin 

rakentumisessa. Tämän vuoksi sen tulisi pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin hoitaa ja 

hyödyntää näitä suhteita jopa laajemmassa mittakaavassa kun nykyään. Esimerkiksi 

yhteistyötä Suomen Lasimuseon kanssa kannattaisi tiivistää. He haluaisivat 

mielellään laajentaa yhteistyötään ja siihen tarjoukseen kannattaa ehdottomasti 

tarttua. Tapausyrityksen kannattaisi myös vielä aktiivisemmin kertoa muille 

toimijoille yhteistyöstä arvostettujen verkostotoimijoiden kanssa. Tämä sekä 

houkuttaa uusia kontakteja että madaltaa heidän riskiä asioida tapausyrityksen kanssa 

kun he tietävät arvostettujen ja kokeneiden toimijoidenkin tekevän yhteistyötä heidän 

kanssaan. 

 

Tapausyrityksen toimintaan ja siten myös brändäykseen vaikuttavat sen 

johtamisongelmat. Osa tapausyrityksen omistajajohtajista koki määrätietoisen ja 

tarpeeksi auktoriteettia omaavan johtajatyypin puuttumisen ongelmalliseksi. Heidän 
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joukostaan tällaista henkilöä ei löydy, mutta resurssien niukkuuden takia he eivät ole 

voineet palkata ulkopuolistakaan johtamaan tapausyritystä. Tällaisessa tilanteessa 

tapausyrityksen on vain pyrittävä yhdessä miettimään ja sopimaan asioista, ja ennen 

kaikkea viemään sovitut asiat menestyneesti loppuun asti. Suurimpana haasteena 

tapausyrityksessä näyttäisikin olevan sitoutumisen puute yhdessä sovittuihin 

asioihin. Sitoutumisen ei tarvitse merkitä muusta elämästä luopumista vaan ennen 

kaikkea sen tulee merkitä juuri yhteisesti sovittujen asioiden toteuttamista ja 

yhtenäistä toimintaa sovittujen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Jokaisen 

omistajajohtajan on mietittävä tahollaan, mitä oikeasti haluaa ja ymmärrettävä, että 

jos halutaan rakentaa vahvaa yritysbrändiä, on siihen jokaisen sitouduttava 

sataprosenttisesti. Jokaisen omistajajohtajan toiminta ja käytös vaikuttavat 

oleellisesti yritysbrändiin ja jos yksikin omistajajohtaja toimii yritysbrändi-

identiteetin vastaisesti vaikuttaa se heikentävästi vahvan yritysbrändin 

rakentumiseen. Myös verkostotoimijat huomaavat erimielisyydet ja ristiriitaisuudet 

viestinnässä, mikä ei auta vahvan ja positiivisen yritysbrändin rakentumista. 

 

Tapausyrityksen omistajajohtajilla ei kenelläkään ole aikaisempaa 

yrittäjyyskokemusta ja heidän liikkeenjohdollinen osaamisensa on puutteellista. 

Liiketoiminnan kursseista voisi olla apua, mutta tärkeintä on kuitenkin saada uusia 

näkökulmia, ajattelutapaa ja ymmärrystä siitä millaisia eri vaihtoehtoja on ja kuinka 

nämä vaihtoehdot vaikuttavat yrityksen toimintaan. Ennen kaikkea onnistuminen on 

kuitenkin kiinni asenteesta, sitoutumisesta sekä halusta onnistua ja kehittyä. 

Oikeanlaiset roolit ja itsensä haastaminen auttaa yritystä menestymään niin 

brändäyksessä kuin liiketoiminnassa yleensä. 

 

Tapausyrityksen kannattaa miettiä ja ymmärtää haasteet omistajajohtajien omien 

henkilöbrändien toteuttamisesta yritysbrändin rinnalla. Vaarana on, että sidosryhmät 

hämmentyvät useasta brändistä eikä yhtenäistä ja vahvaa yritysbrändi-imagoa 

muodostu. Myös rajalliset resurssit vaikeuttavat useamman brändäysstrategian 

onnistumista. Kuinka esimerkiksi rajalliset ajalliset resurssit jaetaan oman 

henkilöbrändin ja yritysbrändin välillä? Usein pk-yrityksissä erilaisten 

brändäysstrategioiden rinnakkain toteuttaminen on haastavaa resurssien niukkuuden 

sekä alhaisen tunnettuuden takia (Ojasalo ym. 2008). Toisaalta tapausyrityksen 

toiminta perustuu pitkälti ideologiaan, tapaan elää, mikä helpottaa 



85 

 

 

brändäysstrategioiden yhdistämistä. Jokaisen tapausyrityksen omistajajohtajan 

ydinarvojen ollessa samanlaiset ei brändien erilaisuus liikaa hämmennä sidosryhmiä. 

On pidettävä mielessä yrityksen ydinarvot, joiden tulee näkyä myös jokaisen 

omistajajohtajan henkilöbrändeissä. Muuten on vaarana, ettei vahvaa yritysbrändiä 

muodostu. Yhteisen linjan, perusarvojen ja -tavoitteiden tulee olla samat niin 

yritysbrändissä kuin jokaisen omistajajohtajan henkilöbrändissä. Vain silloin näiden 

brändäysstrategioiden rinnakkainelo voi onnistua, ja ne voivat tukea ja kasvattaa 

toinen toisensa brändiarvoa. Osuuskuntamuotoiselle mikroyritykselle jokaisen 

omistajajohtajan persoonallisuuden esiin tuominen voi olla etu ja rikkaus, jota 

sidosryhmät näyttävät arvostavan. Yritysbrändäyksen voima tulee kuitenkin tiedostaa 

ja sitä kannattaa hyödyntää kaikessa toiminnassa. Vaikka henkilöbrändäys on 

olennainen ja tärkeä osa tapausyrityksen toimintaa, ei yritysbrändäyksen voimaa 

kannata aliarvioida. Onnistuneen henkilöbrändäyksen ja yritysbrändäyksen 

yhdistäminen näyttäisi olevan tapausyrityksessä olennainen asia.    

 

6.4  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua on pyritty arvioimaan systemaattisesti koko 

tutkimuksen teon ajan (Koskinen ym. 2005: 257, Yin 2009: 41). Tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti ovat keskeisiä tutkimuksen laadun parantamiseen 

tähtääviä välineitä (Koskinen ym. 2005: 25). Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet 

ovat kuitenkin peräisin määrällisestä tutkimuksesta, jossa tavoitteet ja lähtökohdat 

eroavat oleellisesti laadullisista tutkimuksista (Mäkinen 1980: 78; Koskinen ym. 

2005: 256, Hirsjärvi & Hurme 2008: 186). Tämän vuoksi ne sopivat laadulliseen 

tutkimukseen monilta osin huonosti (Koskinen ym. 2005: 255–256) ja niihin 

suhtaudutaan tutkimuksessa varauksella. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 186.) Koska 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole kehitetty omia erillisiä 

menetelmiä, arvioidaan tässä tutkimuksessa luotettavuutta validiuden ja 

reliaabeliuden käsitteiden avulla (Koskinen ym. 2005: 257, Hirsjärvi & Hurme 2008: 

186). 
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6.4.1 Tutkimuksen validius 

 

Validiteetti voidaan jakaa useaan alakäsitteeseen, joista yleisimmin käytetään sisäistä 

ja ulkoista sekä rakenteellista validiteettia. Sisäinen validiteetti tutkii 

kausaalisuhteita, joten se ei ole relevantti tässä laadullisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008: 186–188, Yin 2009: 40.) 

 

Rakennevaliditeetin avulla tarkastellaan sitä koskeeko tutkimus sitä mitä sen on 

oletettu koskevan. Toisin sanoen käytetäänkö tutkimuksessa käsitteitä, jotka 

heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 187.) Tutkimuksessa 

rakennevalidiutta pyrittiin parantamaan perehtymällä laajasti ja monipuolisesti 

olemassa oleviin tutkimuksiin aiheesta, jonka pohjalta käsitteet analysoitiin 

mahdollisimman tarkasti (Hirsjärvi & Hurme 2008: 187). Haastatteluissa ei 

myöskään käytetty vaikeasti ymmärrettäviä teoreettisia määritelmiä vaan ne pyrittiin 

muokkaamaan helposti ymmärrettäviksi ja haastateltavien tuntemiksi termeiksi 

(Hirsjärvi &Hurme 2008: 105). Haastatteluissa ei puhuttu esimerkiksi brändäyksestä 

vaan tunnettuudesta ja näkyvyydestä ja tarvittaessa käsitteistä keskusteltiin, jotta 

yhteinen ymmärrys saavutettiin. Haastatteluissa ei myöskään kysytty kaikkia asioita 

suoraan vaan haastateltavien annettiin itse ottaa aiheita esille esimerkiksi kysymällä 

”mitkä tapahtumat heidän mielestään ovat vaikuttaneet eniten tapausyrityksen 

tunnettuuteen?”. Tällä pyrittiin vähentämään reaktiivisuutta, jolla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa tutkija vaikuttaa tutkittuihin ihmisiin niin, että nämä muuttavat 

käyttäytymistään. Myös kertomalla rehellisesti tutkimuksesta poistaen näin 

ennakkoluuloja pyrittiin hallitsemaan reaktiivisuutta. (Ali & Birley 1999, Koskinen 

ym. 2005: 52.) Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanasta sanaan 

mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen. Litterointitapa oli kaikissa 

haastatteluissa sama ja aineistoa luokiteltiin järjestelmällisesti teorian pohjalta 

muodostettujen teemojen ja aineistosta esille nousseiden teemojen pohjalta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 185). 

 

Tutkimuksessa pyrittiin myös hyödyntämään aineistotriangulaatiota, jotta 

tutkimuksen rakennevalidius paranisi (Yin 2009: 116). Haastattelujen avulla kerätyn 

aineiston lisäksi käytettiin myös havainnointia, keskusteluja sekä kirjallisia 

dokumentteja. Kun käytetään useampaa menetelmää, saadaan rikkaampia ja 
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vahvempia tuloksia (Hirsjärvi & Hurme 2008: 38–39, 189, Yin 2009: 116) ja näin 

ollen saavutetaan syvällisempi ymmärrys tutkittavasta aiheesta (O’Donnell & 

Cummins 1999). Jotta tutkija on varmasti ymmärtänyt haastateltavien sanomiset 

oikein, tutkimuksen aineiston analysoinnit annettiin jokaisen haastateltavan 

luettavaksi. Tätä kutsutaan myös sosiaaliseksi validiteetiksi. (Shaw 1999, Yin 2009: 

42.) 

 

Tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista näytettä, koska tilastollisen yleistämisen 

sijaan tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään kiinnostuksen kohteena olevaa 

tapahtumaa syvällisemmin ja pyrittiin etsimään uusia teoreettisia näkökulmia 

tapahtumaan. Keskittyminen yhteen tapaukseen antoi mahdollisuuden tutkia 

yksityiskohtia. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 58–59.) Tapaukseksi valittiin luovan alan 

osuuskuntamuotoinen mikroyritys, johon tutkijalla oli mahdollisuus päästä 

haastattelemaan, ja jolla oli aikaa sekä mielenkiintoa tutkimusta kohtaan. 

Haastateltaviksi valittiin tapausyrityksen jäsenistä ne, joiden oletettiin tietävän 

tutkittavasta aiheesta ja joita oli tutkimuksen aikana mahdollista haastatella. Kun 

haastattelut alkoivat toistaa itseään, ei uusia haastatteluja enää ollut tarpeen tehdä. 

Lisäksi aineistoa pyrittiin laajentamaan verkostotoimijoiden haastatteluilla, joista 

valittiin tapausyrityksen jäsenten haastatteluista selkeimmin esille nousseita 

verkostotoimijoita. 

 

Ulkoinen validius tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 188). Tässä laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä tilastolliseen 

yleistettävyyteen vaan analyyttiseen yleistämiseen, jolloin yleistäminen toimii 

tapaustutkimuksessa teoreettisesti. Tällöin pienestäkin tapausjoukosta voi tehdä 

yleisempiä johtopäätöksiä yleisemmän teorian avulla. (Yin 2009: 48–49.) 

Tutkimuksessa käytettiin runsaasti ja monipuolisesti akateemista kirjallisuutta ja 

lähteiden laadukkuutta tarkkailtiin systemaattisesti. Näin tutkimuksen luotettavuutta 

teorian tasolla pyrittiin parantamaan. Uusien lähteiden etsiminen ja hyödyntäminen 

lopetettiin kun uudet lähteet antoivat vain pieniä parannuksia muodostettuun 

teoriaan. (Eisenhardt 1989.) 
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6.4.2 Tutkimuksen reliaabelius 

 

Reliabiliteetilla arvioidaan päätyvätkö kaksi eri havainnoitsijaa samaan tulokseen eri 

aikoina (Koskinen ym. 2005: 255, Hirsjärvi & Hurme 2008: 186, Yin 2009: 45). 

Puhutaan myös tutkimuksen ristiriidattomuudesta (Koskinen ym. 2005: 255). 

Reliabiliteetti viittaa myös tutkimuksen toistettavuuteen (Metsämuuronen 2006: 56). 

Laadullisessa tutkimuksessa tulokset ovat kuitenkin usein tutkijasta ja kontekstista 

riippuvaisia, joten reliaabelius koskee tässä tutkimuksessa pikemminkin tutkijan 

toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 2008: 186, 189). Tutkimuksessa on pyritty 

minimoimaan tutkijan vaikutus aineistoon esimerkiksi havainnoimalla haastattelujen 

lisäksi sekä nauhoittamalla ja litteroimalla haastattelut (Koskinen ym. 2005: 33). 

Tutkimuksessa on pyritty säilyttämään myös katkeamaton todisteketju aineiston 

keräämisen ja analysoinnin välillä käyttämällä runsaasti suoria lainauksia ja näin 

ollen pyritty parantamaan tutkijan päättelyketjun seurattavuutta. Tutkimuksen 

toistettavuutta on pyritty parantamaan tutustumalla etukäteen erilaisiin 

aineistonkeruumenetelmiin ja sitten noudattamalla tapaustutkimukselle tyypillisiä 

toimintaohjeita ja protokollaa. (Yin 2009: 98). Tarkoituksena on ollut kuvata 

mahdollisimman selkeästi prosessit aineiston keräämisestä ja analysoinnista, joka on 

laadullisessa tutkimuksessa tärkeää (Shaw 1999).  

 

6.5 Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tämä tutkimus keskittyy yhteen tapaustutkimukseen. Ehkä yleisin kritiikki 

laadullisesta tutkimuksesta liittyy juuri siihen, että pienestä havaintomäärästä ei voi 

tehdä luotettavia yleistyksiä. Yleistettävyys onkin klassisen tilastotieteen 

näkökulmasta kyseenalaista. (Koskinen ym. 2005: 263, 265.) Tässä laadullisessa 

tutkimuksessa yleistäminen tapahtuukin teoriaan, ei perusjoukkoon, eli teorian 

pätevyysalue määrää tiedon yleistämisen mahdollisuuden, ei niinkään tapausmäärä 

268 (Yin 2003: 48–49). Yleistäminen tapahtuu eri logiikalla kuin tilastollisissa 

tutkimuksissa. Tapaustutkimuksessa syvyys ja kokonaisvaltaisuus korvaavat heikon 

tilastollisen edustavuuden. (Easton 1995: 475.) Tämän tutkimuksen tuloksia ei tule 

yleistää kaikkiin osuuskuntamuotoisiin mikroyrityksiin, mutta johtopäätöksiä ja 

ehdotuksia voi käyttää samantyyppisten tapausten yhteydessä samantyyppisissä 

konteksteissa. Tutkimuksen tapausyritys tarjoaa myös ainutlaatuista tietoa, koska 
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luovalla alalla toimivaa osuuskuntamuotoista mikroyritystä ei tutkijan tietämyksen 

mukaan ole aiemmin tutkittu brändäyksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa pienen 

otannan rajoitteita on pyritty korvaamaan myös aineistotriangulaatiolla (Yin 2009: 

116). 

 

Tutkimuksen rajoituksiin voidaan lukea kuuluvan myös haastattelujen toteutus ja 

onnistuminen. Vaikka jokaiseen haastatteluun valmistauduttiin hyvin ja samat teemat 

käytiin läpi, ei jokaisesta haastateltavasta saatu tutkijan mielestä tarpeeksi selville. 

Jotkut haastatteluista olivat varsin lyhyitä ja joidenkin haastateltavien vastaukset 

lyhytsanaisia. Tämä johtuu todennäköisesti haastateltavien persoonallisuudesta tai 

motivaatiosta tutkimusta kohtaan sekä yksinkertaisesti siitä, etteivät he tienneet 

kysytystä asiasta paljoa. Aineiston keräämisen haasteellisuutta lisäsi myös useampi 

haastattelun lykkääntyminen ja uudelleen järjestäminen. Kaikki halutut haastattelut 

saatiin kuitenkin tehtyä, vaikkakin parin kuukauden viiveellä aiotusta aikataulusta. 

Täytyy myös hyväksyä, että tutkija on osa tutkimusprosessia ja vaikuttaa siihen 

omilla valinnoillaan ja filosofiallaan, ja että itse prosessi on sosiaalista toimintaa 

(Easton 1995: 411–412, 486). 

 

6.6 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tästä tutkimuksesta nousi esille useita mielenkiintoisia jatkotutkimusehdotuksia.  

Yksi kiinnostavimmista aiheista oli tutkimuksen empiirisestä aineistosta esiin 

noussut osuuskuntamuotoisen mikroyrityksen omistajajäsenien omien identiteettien 

vaikutus yritysbrändi-identiteettiin. Tämän tutkimuksen tiimoilta aihetta ei voitu 

tutkia syvemmin ja olisikin mielenkiintoista tutkia tarkemmin kuinka 

omistajajohtajien brändi-identiteetit yhdistetään onnistuneesti yrityksen brändi-

identiteettiin. Kiinnostavaa olisi myös tutkia kuinka henkilöbrändäysstrategia ja 

yritysbrändäysstrategia onnistuneesti toteutetaan rinnakkain ja miten 

verkostotoimijat reagoivat erilaisten brändäysstrategioiden yhtäaikaiseen 

toteuttamiseen.  

 

Luovalla alalla toimivia osuuskuntamuotoisia yrityksiä ei ole juurikaan tutkittu 

brändäyksen näkökulmasta, ja tässäkin tutkimuksessa tapauksena oli vain yksi 

luovalla alalla toimiva osuuskuntamuotoinen mikroyritys, joten lisätutkimukset ovat 
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paikallaan. Tämän vuoksi olisikin tarpeellista tutkia sekä eri alalla toimivia 

osuuskuntamuotoisia yrityksiä että luovalla alalla toimivia erityyppisiä yrityksiä 

brändäyksen näkökulmasta. Painottuvatko eri brändäystoimet eri tavalla erilaisissa ja 

eri konteksteissa toimivissa yrityksissä? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia 

eri kontekstissa toimivat erityyppiset yritykset kohtaavat yritysbrändi-identiteetin 

rakentamisessa? 

 

Brändiarvon yhteisluonti, johon tämäkin tutkimus pohjautuu, ja josta tutkimusaihe 

sai kimmokkeensa, kaipaa jatkotutkimuksia. Brändi sosiaalisena jatkuvana 

prosessina on vielä vähän tutkittu aihe ja brändiajattelun kehittyminen antaakin 

monia mahdollisuuksia tutkimusaiheiksi. Mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä 

olisivat esimerkiksi kuinka brändiarvoa luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa sekä 

ketkä verkostotoimijat brändiarvoa luovat yhdessä. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko, tapausyrityksen omistajajohtajat  

 

Henkilökohtainen tausta 

- koulutus, ammattinimike, tavoitteet, arvot 

- rooli osuuskunnassa 

 

Osuuskunta 

a) Osuuskunnan dynamiikka 

- roolit ja vastuut 

- jokapäiväisen toiminnan sujuminen 

- osuuskuntalaisten suhteet toisiinsa nähden 

- onko muuttunut tänä aikana ja jos on niin miten 

 

b) Osuuskunnan toiminta 

- päätoiminta, sivutoimet 

- arvot, tapa toimia, kulttuuri 

- tavoitteet 

 

c) Lasismin tarina 

- Lasismin synty – mistä kaikki alkoi? 

- toiminta-ajatus  

- liiketoimintasuunnitelma, arvot, tavoitteet, markkinointisuunnitelma 

 

Brändin rakentuminen 

a) Tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen 

- nimi, logo, muu visuaalinen viestintä 

- muut keinot/toimet tunnettuuden lisäämiseksi?  

 

b) Sidosryhmät 

- yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

- tapahtumia, jotka vaikuttaneet tunnettuuteen 

- tärkeimmät yhteistyökumppanit  
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Liite 2 

Teemahaastattelurunko, tapausyrityksen sidosryhmät 

 

Suhde tapausyritykseen 

- miten liittyy tapausyritykseen 

- millaista yhteistyötä ja kuinka usein 

- motiivit  

- millaisena kokee suhteen tapausyritykseen 

- miten tapausyritys näyttäytyy heidän yhteistyökentässä 

- millaisena näkee tapausyrityksen ja sen omistajajohtajat 

 

Toimet tapausyrityksen suhteen 

- esim. suusanallinen viestintä, suositusten antaminen, medianäkyvyyden 

luominen, yhteismainostaminen, johtamispäätöksiin vaikuttaminen, 

palautteen ja ohjeiden antaminen, kontaktien luominen 

 

 


