
 

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 

Milla Leinonen 

LUKSUSBRÄNDIN MÄÄRITELMÄ KIRJALLISUUDESSA 2000-LUVULLA

 Narratiivinen kirjallisuuskatsaus 

Kandidaatintutkielma 

Kauppatieteet 

Toukokuu 2016



2 

SISÄLLYS 

KUVIOT ..................................................................................................................... 3 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 4 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle ................................... 4 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ............................................ 5 

1.3 Keskeiset käsitteet ......................................................................................... 6 

1.4 Tutkimuksen metodologia ............................................................................ 7 

1.5 Tutkimuksen rakenne ................................................................................... 8 

2. LUKSUS JA BRÄNDI LUKSUSBRÄNDIN TAUSTALLA ............................ 10 

2.2 Luksus .......................................................................................................... 10 

2.2 Brändi ja luksusbrändi ............................................................................... 13 

3. NARRATIIVINEN KIRJALLISUUSKATSAUS ............................................. 14 

3.1 Aineiston hankinta ja arviointi .................................................................. 14 

3.2 Aineiston analyysi ....................................................................................... 18 

3.2.1 Toiminnallinen näkökulma (functional brand perspective) .............. 23 

3.2.2 Symbolinen näkökulma (symbolic brand perspective) ..................... 28 

3.2.3 Psykologinen näkökulma (psychological brand perspective)........... 31 

3.2.4 Kokemuksellinen näkökulma (experiential brand perspective) ....... 33 

3.5 Teoreettinen malli luksusbrändin määritelmästä ja sen osa-alueista .... 37 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET ......................................................................................... 41 

4.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaus tutkimuskysymykseen ............... 41 

4.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset ........................................................... 43 

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitteiden arviointi ............................ 45 

4.4 Jatkotutkimusehdotukset ........................................................................... 47 

LÄHTEET ................................................................................................................ 48 

 



3 

KUVIOT 

Kuvio 1.  Kirjallisuuskatsauksen aineiston hakuprosessi………………………………......... 17 

Kuvio 2. Luksusbrändin määrittelyn osa-alueet……………………………………………... 40 

TAULUKOT 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsaukseen valitut 10 artikkelia………………………………….. 20-22 

Taulukko 2. Luksusbrändin määrittely ja sen piirteet neljästä eri brändinäkökulmasta.... 36 

 

 

 



4 

1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda narratiivisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla yleinen määritelmä luksusbrändille. Johdantoluvussa 

esitetään aihevalinnan perusteet, määritellään tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset, esitellään tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet sekä 

tarkastellaan tutkimuksessa käytettävää metodologiaa ja tutkimuksen rakennetta.  

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Luksustuotteiden prosentuaalinen myynti on kasvanut edeltävänä vuosikymmenenä 

maailmassa enemmän kuin tavallisten kuluttajatuotteiden (Fionda & Moore 2009: 1). 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa aikavälillä 1994–2004 kulutus luksustuotteisiin 

kasvoi 50 %, kun samaan aikaan niin sanottujen tavallisten tuotteiden kulutuksen 

kasvu oli vain 7 % (Keane & McMillan 2004). Boston Consulting Group (2014) on 

arvioinut maailmanlaajuisten luksusmarkkinoiden arvoksi yli 1.8 biljoonaa euroa. 

Arvokkaimmat luksusbrändit Forbesin (2015) listauksen mukaan ovat Louis Vuitton, 

Gucci, Hermès, Cartier, Coach, Rolex, Prada ja Chanel. Viime vuosina Louis Vuitton 

on ollut listan ensimmäisenä. Se on tunnettu laukuistaan, mutta nykyään kyseinen 

luksusbrändi tarjoaa paljon muutakin: muun muassa koruja, kaupunkioppaita, kenkiä 

sekä näyttelytiloja vuokrattavaksi (Louis Vuitton 2016). Louis Vuittonin omistaa 

yhtiö Louis Vuitton Moet Hennesy, joka koostuu eri luksusbrändeistä. Muun muassa 

Dior, Hennesy ja Fendi ovat sen omistuksessa. Yhtiön tulot olivat 29 miljoonaa 

euroa vuonna 2013, 30.6 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 35,7 miljoonaa euroa 

vuonna 2015. (LVMH group 2016.)  

Todettakon siis, että luksus on suuri bisnes maailmalla, mutta ei meillä Suomessa. 

Tämä väitös perustuu siihen, että suomalaisia luksusbrändejä, jotka vetelisivät 

vertoja edellä mainittuihin, ei ole olemassa. Voidaan siis esittää kysymys, että mistä 

tämä mahdollisesti johtuu? Eikö Suomessa kannusteta ja tueta yrityksiä näille 

luksusmarkkinoille? Luksustuotemarkkinoilla on kuitenkin paljon potentiaalia 1,8 

biljoonan euron markkina-arvon perusteella (Boston Consulting Group 2014). Syyt 

voivat siis olla kulttuurillisia, sillä mahtailevuus ja näyttämisen halu eivät ole ikinä 
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kuvastaneet suomalaisia, mutta ne ovat olleet historiallisesti luksuksen 

ominaispiirteitä (Kapferer & Bastien 2009). Näin ollen perimmäinen syys siihen, että 

miksi suomalaisia luksusbrändejä ei ole juurikaan olemassa, voi löytyä meidän 

kulttuurihistoriastamme, jonka vuoksi luksusbrändit ovat jääneet tuntemattomiksi 

suomalaisille. Voidaan siis todeta, että Suomessa on tarvetta tutkimustiedolle 

luksusbrändeistä ja eritoten sille, että mitä ne itseasiassa ovatkaan.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa määritelmä luksusbrändistä 2000-

luvulla kirjallisuudessa ja näin ollen tarjota tietoa luksusbrändeistä. Tutkielma 

suoritetaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, josta kerrotaan lisää seuraavassa 

alaluvussa. Kirjallisuuskatsaus pyritään suorittamaan mahdollisimman tuoreista 

lähteistä, jotta luotu määritelmä olisi relevantti ja ajanmukainen.  

Tutkimuskysymyksen muodostaminen on Kangasniemen, Utriaisen, Ahosen, 

Pietilän, Jääskeläisen ja Liikasen (2013) mukaan keskeistä narratiivisessa 

kirjallisuuskatsauksessa, sillä se on koko tutkimusprosessia ohjaava tekijä. Edelleen 

he jatkavat, että tutkimuskysymyksen tulee olla kirjallisuuskatsauksessa riittävän 

täsmällinen ja rajattu, jotta ilmiötä voidaan tarkastella mahdollisimman syvällisesti. 

Toisaalta tutkimuskysymys voi olla myös väljemmin määritelty, jolloin mahdollistuu 

ilmiön tarkastelu monista eri näkökulmista. (Kangasniemi ym. 2013.) Tämän 

tutkielman määritelty päätutkimuskysymys on seuraavalainen: 

Miten luksusbrändi määritellään kirjallisuudessa 2000-luvulla?  

Tällä tutkimuskysymyksellä pyritään rajaamaan käytettävä kirjallisuus vain 2000-

luvulle sekä ohjaamaan aineiston tarkastelua niin, että onnistutaan erottamaan 

jokaisesta tarkasteltavasta artikkelista sen oma näkökulma luksusbrändin 

määrittelyyn.  

Tälle tutkielmalle määritellään lisäksi alatutkimuskysymys, jonka tarkoituksena on 

auttaa tavoitellun teoreettisen viitekehyksen muodostuksessa luksusbrändeistä. 

Alatutkimus kysymys on seuraavalainen: 
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Mistä osa-alueista luksusbrändi koostuu kirjallisuuden mukaan? 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti tutkielman kannalta tärkeimmät käsitteet luksus, 

brändi, luksusbrändi ja narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Luvun tarkoituksena on 

auttaa lukijaa ymmärtämään, mitä näillä tutkielmassa esiintyvillä keskeisillä 

käsitteillä tarkoitetaan. Kaikille esiteltäville käsitteille on olemassa erilaisia 

määritelmiä, ja käsitteitä luksus, brändi ja luksusbrändi käsitellään syvällisemmin 

tutkielman toisessa luvussa. 

Luksus käsitteenä on hyvin subjektiivinen ja kontekstisidonnainen. Toisille ihmisille 

luksusta voi olla hiljaisuus ja toisille taas Louis Vuittonin laukku (Phau & 

Prendergast 2000). Oxfordin sanakirjan (2016) mukaan luksus on jotakin aineellista 

tai aineetonta, erityistä ja kallista, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä. Luksus tuottaa 

poikkeuksellista nautintoa.  Luksustuotteiden piirteitä ovat perinteisesti korkea laatu, 

kallis hinta, eksklusiivisuus. Eksklusiivisuudella tarkoitetaan luksuksen yhteydessä 

sitä, että luksus on saatavilla vain harvoille ja valituille, koska sen tuotanto ja jakelu 

on rajoitettua. Toisin sanoen eksklusiivisuus tarkoittaa poissulkevaa ja yksinomaista. 

Lisäksi käsitteeseen liittyy mielleyhtymä kalliista hinnasta ja korkealuokkaisuudesta. 

(Oxford Dictionaries 2016.) 

Brändi on nimi, termi, merkki, symboli tai design, tai näiden yhdistelmä, joka 

yhdistää tuotteet tai palvelut tiettyyn yritykseen ja erottaa yrityksen tuotteet 

kilpailijoiden tuotteista (Kotler & Armstrong 2016). 

Luksusbrändi on sellainen brändi, joka leimallisesti liitetään luksusmaailmaan sen 

perinnön, tuotteiden ja imagon kautta (Jackson 2004). Luksusbrändi 

myy luksustuotteita tai palveluita. Luksusbrändeihin liittyy symbolisia merkityksiä, 

sillä ne viestivät emotionaalisia ja hedonistisia arvoja asiakaskokemuksen 

kautta (Truong, McColl & Kitchen 2009, Turunen 2015). Tämä tarkoittaa sitä, että 

luksusbrändit tuottavat kuluttajalleen nautintoa ja herättävät tunteita. Esimerkkejä 

kansainvälisistä luksusbrändeistä eri aloilta ovat Louis Vuitton, Rolls-Royce, Rolex 

ja Four Seasons Hotels and Resorts.  
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Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on tieteellisiä periaatteita noudattava 

tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on kuvata valitun kirjallisuuden avulla 

tarkasteltavaa ilmiötä teoreettisesta tai kontekstuaalisesta näkökulmasta rajatusti, 

jäsennetysti ja perustellusti (Kangasniemi ym. 2013). Narratiivisella otteella voidaan 

antaa laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, tai kuvailla valitun aiheen historiaa ja 

kehityskulkua (Salminen 2011). 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tämä tutkielma suoritetaan laadullisesta eli kvalitatiivisesta näkökulmasta. 

Laadullinen tutkimus ei perustu mittaamiseen ja se on kvantitatiivisen 

tutkimusmenetelmän vastakohta Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005: 30) 

mukaan. Koskinen ym. (2005: 16) esittävät, että laadullisen tutkimusotteen 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yritysten ja organisaatioiden toiminnasta. He 

jatkavat, että suurin osa liiketaloustieteellisen tutkimuksen ydinteorian 

perusongelmista ja havainnoista on peräisin laadullisista tutkimuksista (Koskinen 

ym. 2005: 25). Laadullisen tutkimusotteen valitseminen tähän 

kandidaatintutkielmaan on luonnollinen ratkaisu, sillä tutkielman tavoitteena on 

lisätä ymmärrystä juuri luksusbrändin määrittelystä. Lisäksi tässä tutkielmassa on 

tavoitteena rakentaa teoreettinen viitekehys luksusbrändin määrittelyn osa-alueista 

tutkimuksen edetessä. Tutkielman keskeisimmät käsitteet, luksus ja brändi, ovat 

hyvin tulkinnallisia, moniselitteisiä ja subjektiivisia. Tämä myös puoltaa laadullisen 

tutkimusmenetelmän valintaa. (Koskinen ym. 2005, Myers 2009.) 

Teoreettinen malli rakennetaan tässä tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen avulla, sillä 

se on Salmisen (2011) mukaan hyvä tapa kehittää jo olemassa olevaa teoriaa sekä 

rakentaa uutta tietoa. Kirjallisuuskatsaus voidaan toteuttaa kolmella eri tapaa: 

kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, systemaattisena kirjallisuuskatsauksena tai 

meta-analyysina. Tässä tutkielmassa suoritetaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus, sillä se 

on menetelmä, jolla pystytään kuvaamaan tutkittava ilmiö laaja-alaisesti sekä myös 

luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. Juuri luksusbrändin määritelmän 

osa-alueiden luokittelu on keskiössä tässä tutkielmassa. Salmisen (2011) mukaan 

kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineistot ovat laajoja, eikä aineiston valintaa rajaa 

metodiset säännöt. Toisin sanoen Salminen tiivistää, että kuvaileva 



8 

kirjallisuuskatsaus on eräänlainen yleiskatsaus ilman tarkkoja ja tiukkoja sääntöjä. 

(Salminen 2011.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan vielä integroivaan ja narratiiviseen 

kirjallisuuskatsaukseen. Integroivan ja narratiivisen kirjallisuuskatsauksen ero on 

siinä, että integroivaan kirjallisuuskatsaukseen kuuluu oleellisesti kriittinen 

tarkastelu, mikä ei ole toisaalta olennaisinta narratiivisessa otteessa. Tähän 

tutkielmaan valitaan käytettäväksi narratiivinen kirjallisuuskatsausmenetelmä, siitä 

syystä, että se soveltuu parhaiten laajan kuvan maalaamiseen käsiteltävästä aiheesta 

sekä tutkimustiedon päivittämiseen. Edelleen, Salmisen (2011) mukaan 

narratiivisella kirjallisuuskatsauksella järjestellään epäyhtenäistä tietoa, minkä 

tuloksena saadaan aikaan helppolukuinen lopputulos. (Salminen 2011.) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Kirjallisuuskatsaukselle ei ole olemassa tarkkaa ja vakiintunutta rakennetta, jota sen 

tulisi noudattaa. Asioiden käsittelyjärjestys on yleensä suhderiippuvainen, eikä 

välttämättä kronologinen, kuten empiirisissä tutkimuksissa.  Torraco (2005) 

kuitenkin linjaa, että kirjallisuuskatsaus kannattaa aloittaa käymällä ensiksi läpi aihe 

laaja-alaisesti, ja esittelemällä siitä jo olemassa oleva tieto. Tämä tutkielma etenee 

johdanto- luvun jälkeen keskeisimpien käsitteiden, luksuksen ja brändin, 

syvällisempään esittelyyn. Näiden käsitteiden ymmärtäminen ja historian tunteminen 

on tärkeää, sillä tämän tutkielman tavoitteena on lopussa ymmärtää näiden kahden 

käsitteen yhdistelmä, luksusbrändi.  

Torraco (2005) linjaa, että itse kirjallisuuskatsausosassa on tärkeää kuvata kuinka 

kirjallisuuskatsaus on suoritettu. Näin ollen tutkielman kirjallisuuskatsausosio, eli 

kolmas luku, alkaa aineiston hankintaprosessin esittelyllä ja aineiston arvioinnilla. 

Tästä seuraa valitun aineiston esittely ja analysointi neljän eri brändinäkökulman 

avulla. Kirjallisuuskatsausosion lopuksi on vuorossa luodun teoreettisen mallin 

esittely luksusbrändin määrittelystä kirjallisuudessa 2000-luvulla. 

Viimeinen luku on johtopäätökset, joka alkaa teoreettisilla ja liikkeenjohdollisilla 

johtopäätöksillä. Nämä esitellään tutkielman pohjalta. Tämän jälkeen arvioidaan 
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tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita. Viimeisimpänä esitellään vielä 

jatkotutkimusehdotukset. 
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2 LUKSUS JA BRÄNDI LUKSUSBRÄNDIN TAUSTALLA 

Tässä luvussa tutustutaan syvällisemmin luksuksen, brändin ja luksusbrändin 

käsitteisiin, sillä on välttämätöntä ymmärtää nämä käsitteet perinpohjaisesti ennen 

kuin edetään kirjallisuuskatsausosioon, jossa lopulta tartutaan itse luksusbrändin 

määrittelyyn.  

2.2 Luksus  

Oxfordin sanakirjan (2016) mukaan luksus on jotakin aineellista tai aineetonta, 

erityistä ja kallista, mutta ei kuitenkaan tarpeellista tai välttämätöntä. Luksus tuottaa 

poikkeuksellista nautintoa.  Sana luksus juontaa latinankielisestä sanasta luxuria, 

joka tarkoittaa liikaa tai elämän liiallisuuksia. Danzigerin (2005) mukaan luksus 

voidaan myös määritellä välttämättömyyden vastakohtana.  

Yleisen käsityksen mukaan luksus viittaa hemmotteluun, jota koetaan harvoin sen 

ollessa niin kallisarvoista tai heikosti saatavilla. Tällaisilla rajauksilla viitataan 

perinteisesti siihen, että luksus liittyy eksklusiivisuuteen. (Jackson 2004.) 

Luksus käsitteenä on kuitenkin subjektiivinen ja kontekstisidonnainen, eikä 

konsensusta ole syntynyt käsitteestä (Fionda & Moore 2009, Kapferer & Bastien 

2009, Phau & Prendergast 2000, Vickers & Renand 2003).  Joillekin luksusta 

voi olla hiljaisuus kun taas toisille se merkitsee Louis Vuittonin laukkua (Phau & 

Prendergast 2000). Nykypäivänä Danzigerin (2005) mukaan luksus mielletään 

enneminkin kokonaisvaltaiseksi elämykseksi kuin erityiseksi tuotteeksi. Luksus ei 

perustu siis enää niinkään määrään, kuten timanttien lukumäärään, vaan laatuun, 

oman kulttuurin ja mieltymysten näyttämiseen. Kapferer (2014) tukee Danzigerin 

ajatusta siitä, että luksuksessa on yhä enemmän kysymys kokemuksesta, ei 

omistamisesta. Kapferer (2014) antaa tähän esimerkin siitä, että rikkaat ihmiset eivät 

enää pidä luksuksena niinkään sitä, että he ostavat satoja pulloja kalliita 

luksusviinejä, vaan he enneminkin pitävät luksuksena viineihin liittyvää kokemusta. 

Tässä tapauksessa se voi tarkoittaa matkustamista näitä viinejä valmistavalle 

viinitilalle helikopterilla ja parin päivän viettämistä itse omistajan kanssa tutustuen 

viinintekoon. (Kapferer 2014.) 
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Okonkwo (2009) jatkaa tästä, että luksus ei ole siis mikään tuote, esine, palvelu, 

konsepti taikka elämäntapa, vaan enneminkin omanlaisensa kulttuuri, filosofia tai 

identiteetti. Myös Kapferer ym. (2009) pitävät luksusta kulttuurina. Tarkennettuna, 

he linjaavat luksuksen olevan sosiaalinen ilmiö; yhteiskunta koostuu ihmisistä, joten 

luksuksen, oli se sitten asia tai palvelu, täytyy sisältää vahvaa inhimillisyyttä ja näin 

ollen luksuksen tulee olla peräisin ihmisestä. (Kapferer & Bastien 2009.) 

Luksuskauppa on yksi maailman vanhemmista kauppamuodoista. Silkkitie Lähi-Idän 

ja Kiinan välillä on historiallinen. (Kapferer 2014.) Edelleen, luksuksella on täysin 

erilainen alkuperä kuin muilla tuotteilla, sillä luksuksen juuret juontavat aikaan, 

jolloin näkyvät sosiaaliluokat olivat olemassa. Kuninkaalliset ja aristokraatit 

korostivat tällöin asemaansa pröystäilevällä elämäntyylillä sekä yleisellä 

kuluttamisella, koska tällä käytöksellä haluttiin ylläpitää eroa alempiin 

yhteiskuntaluokkiin. Ja vaikka sosiaaliluokat ovat enemmän tai vähemmän hävinneet 

nyky-yhteiskunnastamme, tarve erottautua, olla ihailtuna, saada tunnustusta ja 

arvostusta omaisuudella, ei ole kadonnut. Tämä on suurin syy miksi ihmiset joilla on 

eniten valtaa ja rahaa suorastaan himoitsevat luksusbrändejä, sillä niillä voidaan 

luoda tavoiteltua statusta itselle. Uudenlainen luokittelu tapahtuu kuitenkin 

demokraattisemmalla tavalla, sillä jokainen voi luoda itse omanlaisensa statuksen 

luksuksen avulla. (Kapferer & Bastien 2009, Okonkwo 2009.) 

Luksustuotteita ei kuluta tällä vuosi tuhannella ainoastaan erittäin rikkaat ihmiset, 

vaan myös niin sanottu keskiluokka on löytänyt luksuksen varallisuuden kasvun 

myötä, linjaa Truong ym. (2009). Keskiluokan joukossa motiivit luksusbrändien 

kulutukseen vaihtelevat. Motiiveja ovat tavallisemmin halu jäljitellä rikkaiden 

elämäntapaa, pyrkimys ylempään sosiaaliluokkaan, itsensä palkitseminen tai 

yksinkertaisesti arvostetaan luksuksen korkeaa laatua. (Truong, McColl & Kitchen 

2009.) 

Luksustuotteen arvo ei perustu sen toiminnallisiin ominaisuuksiin, eikä 

luksustuotetta pidetä tarpeellisena (Turunen 2015, Vickers & Renand 2003). Arvo 

perustuu Turusen (2015) mukaan enneminkin sosiaalisiin, psykologisiin ja muihin 

etuihin. Vickersin ja Renandin (2003) mukaan luksustuotteita pidetään 

henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin symboleina. Henkilökohtaisella 
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identiteetillä viitataan kuluttajan persoonaan ja sosiaalisella identiteetillä siihen, 

mihin ryhmään kuluttaja kuuluu tai yrittää kuulua.  

Luksustuotteisiin liitetään yleisesti kallis hinta (Fionda & Moore 2009, Okonkwo 

2009, Turunen 2015, Tynan, McKechnie & Chhuon 2010). Fionda ym. (2009) 

kuitenkin huomauttavat, että tuotteen korkea hinnoittelu ei tee automaattisesti 

luksustuotetta. Siitä kuitenkin voidaan olla samaa mieltä, että luksustuotteet 

hinnoitellaan korkeammin verrattuna muihin saman tuotekategorian tuotteisiin 

(Fionda & Moore 2009). Luksustuotteissa korkea hinta on harvinaisuuden merkki ja 

sillä on symbolisia merkityksiä, jotka on luotu brändillä ja tarinankerronnalla 

(Turunen 2015). 

Luksustuotteisiin liittyy assosiaatio, eli mielleyhtymä, erinomaisesta laadusta 

(Jackson 2004, Kapferer & Bastien 2009, Okonkwo 2009, Turunen 2015, Tynan, 

McKechnie & Chhuon 2010, Vickers & Renand 2003). Laatu viittaa 

harvinaislaatuisiin materiaaleihin ja korkea tasoiseen asiantuntijuuteen 

valmistuksessa, jonka tuloksena on luotettava ja kestävä tuote (Turunen 2015). 

Tavallisesti luksustuotteet tai ainakin osa tuotteesta valmistetaan käsityönä (Kapferer 

& Bastien 2009, Okonkwo 2009). Luksustuotteiden valmistuksessa käytetyt 

materiaalit ja raaka-aineet ovat usein kalliita ja laadukkaita (Jackson 2004, Turunen 

2015). Esimerkiksi vaatteissa käytetään luonnonkuituja kuten villaa, kašmiria, silkkiä 

ja laadukasta puuvillaa (Jackson 2004). 

Luksustuotteet ovat myös jollain tapaa aina harvinaisia eksklusiivisuutensa vuoksi 

(Okonkwo 2009, Phau & Prendergast 2000, Turunen 2015, Tynan, McKechnie & 

Chhuon 2010, Vickers & Renand 2003). Eksklusiivisuus tarkoittaa luksustuotteiden 

yhteydessä sitä, että tuotteet ovat saatavilla vain valikoiduille. Eksklusiivisuus 

toteutuu esimerkiksi asettamalla hinta korkeaksi, tai rajoittamalla luksustuotteiden 

jakelua ja tuotantoa (Turunen 2015), sillä jos luksusta on kaikkialla, todellista 

luksusta ei ole olemassa (Jackson 2004). Lisäksi sanaan eksklusiivisuus liittyy 

assosiaatio ylellisyydestä (Oxford Dictionaries 2016). 

Luksukseen liitetään lisäksi autenttisuus, eli aitous (Okonkwo 2009, Turunen 2015, 

Tynan, McKechnie & Chhuon 2010). Luksustuotteen aitoutta pidetään itsestään 
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selvyytenä ja aitoutta vahvistaa tuotetta myyvän brändin pitkä historia (Turunen 

2015).  

2.2 Brändi ja luksusbrändi 

Jackson (2004) määrittelee lyhyesti brändin eroavana ja tunnistettavana nimenä tai 

symbolina, jolla on merkitystä ja arvoa asiakkaalle. Kotler ja Armstrong (2016) 

laajentavat määritelmän niin, että brändi on nimi, termi, merkki, symboli tai tietty 

design, tai näiden kaikkien yhdistelmä, jonka avulla ihmiset yhdistävät tuotteet tai 

palvelut yritykseen. Brändi auttaa myös erottamaan yrityksen tuotteet kilpailijoiden 

tuotteista. Se antaa lisäksi laillista suojaa tuotteelle. Nykypäivänä itse brändi voi 

muodostaa suurimman osan yrityksen varallisuudesta tai vähintään sillä on 

merkitystä yrityksen arvossa. (Kotler & Armstrong 2016.) 

David Ogilvy on alun pitäen tiivistänyt, että brändi on kompleksinen symboli. Se on 

aineettomien tuoteominaisuuksien summa: sen nimen, pakkauksen ja hinnan, 

yrityksen historian, maineen ja mainostavan. (Turunen 2015.) 

Kuusi keskeisintä brändin määrittelyosaa ovat identiteetti, toiminallisuus, 

symbolisuus, kestävyys, erilaisuus ja arvonluonti sekä toimitus. Nämä edeltävät 

huomioon ottaen, brändi voidaan määritellä aineellisena tai aineettomana konseptina 

joka yksilöi tarjonnan, tuottaen samalla symbolista viestintää toiminallisuudesta ja 

erilaisuudesta. (Jevons 2007 via Tynan & Caroline 2010.) 

Itse luksusbrändi on sellainen brändi, joka leimallisesti liitetään luksusmaailmaan sen 

perinnön, tuotteiden ja imagon kautta (Jackson 2004). Luksusbrändi 

myy luksustuotteita tai palveluita, joita pidetään laadukkaina, eksklusiivisina, aitoina, 

harvinaisina ja kalliina (Turunen 2015). Jackson (2004) korostaa erityisesti laadun ja 

perinnön tärkeyttä luksusbrändin määrittelijänä, ja myös Turunen (2015) tunnustaa 

perinnön tärkeyden luksusbrändin aitouden vahvistajana ja asiantuntijuuden luojana. 

Tätä luksusbrändin määritelmää lähdetään avaamaan ja tutkimaan tarkemmin 

seuraavassa kirjallisuuskatsausosiossa.  
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3 NARRATIIVINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on oiva työkalu käsitteellisen ja teoreettisen 

kehyksen rakentamiseen tai teorian kehittämiseen (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, 

Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013). Aineiston valitsemisessa on tärkeää 

aineistolähtöisyys ja ymmärtämiseen tähtääminen. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiston 

valinta ja analysointi voivat tapahtua samanaikaisesti vuorovaikutuksessa. Aineiston 

valinnassa on myös tärkeää miettiä suhdetta tutkimuskysymykseen ja miettiä, miten 

arvioitava artikkeli täsmentää, avaa, jäsentää tai kritisoi tutkimuskysymystä. 

Edelleen, näkökulman erottaminen ja arvioinnin alla olevan artikkelin sijoittuminen 

suhteessa muuhun valittuun kirjallisuuteen on tärkeää. Se, mikä on riittävä määrä 

aineistoa, riippuu tutkimuskysymyksen laajuudesta. Narratiivisessa 

kirjallisuuskatsauksessa valitaan aineistoksi pääsääntöisesti tuoreimpia tutkimuksia, 

mutta vielä merkittävämpi kriteeri aineiston valinnalle on, että artikkelin avulla asiaa 

voidaan tarkastella tarkoituksenmukaisesti ja ilmiölähtöisesti suhteessa tutkittavaan 

kysymykseen. (Kangasniemi ym. 2013.) 

3.1 Aineiston hankinta ja arviointi 

Aineistoa kirjallisuuskatsaukseen haettiin kahdesta eri tietokannasta: Business 

Source Complete (EBSCO) ja Business databases (ProQuest). Tavoitteena oli löytää 

noin kymmenen relevanttia artikkelia, minkä johdosta hakua rajattiin heti alusta 

alkaen rajusti, sillä ei haluttu saada liian isoa ja laaja-alaista hakutulosta. 

Kummassakin tietokannassa haku rajattiin vertaisarvioituihin (Peer reviewed) ja 

akateemisiin (Academic journals) julkaisuihin, mikä lisää hakutuloksen julkaisujen 

tieteellistä luotettavuutta. Edelleen, hakukriteerejä tarkennettiin vielä 

julkaisuajankohtaan ja tarkasteltiin vain julkaisuja vuodesta 2000 alkaen tähän 

päivään saakka. Aikarajaus tehtiin siksi, koska halutaan ennen kaikkea luoda käsitys 

siitä, miten tutkijat määrittelevät luksusbrändin tänä päivänä. Vanhojen julkaisujen 

mukaan ottaminen ei antaisi ajan tasalla olevaa kokonaiskuvaa aiheesta, sillä 

maailma on muuttunut paljon viimeisen parinkymmenenvuoden aikana ja 

luksusbrändi sen mukana. Muita käytettyjä rajauksia oli julkaisukielen valitseminen 

vain englanniksi. Hakusanana käytettiin kummassakin tietokannassa luxury brand, ja 

aiherajaus suoritettiin koskemaan vain luksustuotteita, (luxuries).  
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Hakutulos oli Business databases tietokannassa 125 kappaletta julkaisuja ja Business 

Source Complete tietokannassa 113 kappaletta. Tästä aloitettiin kolmiportainen 

valintaprosessi. Ensimmäiseksi valikoitiin saaduista hakutuloksista jatkoon ne 

artikkelit, joiden otsikko ja asia-sanat viittasivat siihen, että artikkelissa esitellään 

näkökulma luksusbrändin määrittelyyn. Jos jo otsikosta kävi ilmi, että kyseinen 

artikkeli ei keskity luksusbrändin määritelmän kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, vaan 

keskittyy vain yhteen luksusbrändin osa-alueeseen kuten autenttisuuteen (Stiehler & 

Tinson 2015), brändin näkyvyyteen (Han, Nunes & Drèze 2010) tai 

lippulaivamyymälän tärkeyteen (Arrigo 2015), jätettiin artikkeli pois. Lisäksi 

artikkelit, joiden tutkimuksen painopisteen havaittiin olevan jo otsikon perusteella 

luksuksen kuluttajakäyttäytymisessä (Parrott, Danbury & Kanthavanich 2015), 

hylättiin. Edelleen sellaiset artikkelit hylättiin, jotka otsikon perusteella paljastivat, 

että niissä käsitellään luksuskäsitteen kulttuurillisia eroja ja pääosassa on määritellä 

nämä erot (Gil, Michael & Johnson 2016), ei itse luksusbrändiä. 

Toiseen vaiheeseen pääsi Business databases tietokannasta 14 kappaletta julkaisuja ja 

Business Source Complete tietokannasta 19. Näistä artikkeleista käytiin läpi 

tiivistelmä, jotta saataisiin parempi kokonaiskuva siitä, että mitä kukin artikkeli tutkii 

luksusbrändeissä ja onko luksusbrändin määrittely mahdollisesti keskeisessä osassa 

artikkelin tutkimusta. Esimerkiksi otsikko ”Luxury fashion brands” oli 

yksinkertaisuudessaan hyvin lupaava, mutta toisessa karsintavaiheessa paljastui, että 

kyseisen artikkelin (Wu, Chaney, Chen, Nquyen & Melewar 2015) tutkimusidea on 

pyrkiä löytämään taiwanilaisten naisten kulutusmotiivit luksukselle, ja tutkia heidän 

ostokäyttäytymistään. Näin ollen artikkeli ei ole hyödyllinen tälle tutkimukselle, sillä 

siinä ei keskitytä luksusbrändin määrittelyyn. Myös muut samankaltaiset artikkelit, 

jotka käsittelivät luksusbrändejä liian kulttuurisidonnaisesta näkökulmasta (Chen & 

Lamberti 2015, Heine & Gutsatz 2015, Shukla, Singh & Banerjee 2015), eivätkä 

luoneet määritelmää luksusbrändille, hylättiin viimeistään tässä vaiheessa.  

Kolmanteen vaiheeseen jatkoi Business databases tietokannasta seitsemän artikkelia 

ja Business Source Complete tietokannasta 13. Viimeinen karsinta suoritettiin 

lukemalla kaikki artikkelit läpi sekä tarkistamalla artikkelin julkaisijan löydettävyys 

ja luotettavuus Julkaisufoorumi.fi – sivustolta. Julkaisufoorumi on luonut 

kolmiportaisen tasoluokituksen (1-3), joka kertoo tieteellisen julkaisukanavan 
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vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä (Julkaisufoorumi 2016). 

Kandidaatintutkielmaan mukaan otettaville lähteille vaaditaan vähintään tasoluokitus 

1, jotta lähdettä voidaan pitää tarpeeksi tieteellisenä ja vaikuttavana.  

Nyt poistettiin lisää sellaisia artikkeleja, joista selvisi vasta läpilukemalla, että ne 

käsittelivät vain jotakin luksusbrändibisneksen puolta, kuten markkinointia (Atwal & 

Williams 2009), strategiaa (Dion & Arnould 2011) tai johtamista (Cavender & 

Kincade 2014), eivätkä itse ottaneet kantaa luksusbrändikäsitteen määrittelyyn. Myös 

muut sellaiset artikkelit, jotka eivät antaneet selkeästi omaa näkemystään 

luksusbrändin määrittelyyn (Seo & Buchanan-Oliver 2015), hylättiin. 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui tasan kymmenen artikkelia, joissa annetaan 

selkeästi oma näkökulma luksusbrändin määrittelyyn. Artikkelien hankkimisprosessi 

on kuvattu kuviossa 1, joka löytyy tämän luvun lopusta.  Julkaisufoorumi–sivusto on 

määritellyt kaikkien artikkelien julkaisijat 1-tasolle, lukuun ottamatta Tynan, 

McKechnie ja Chhuon (2010) artikkelia, joka oli julkaistu lehdessä Journal of 

Business Research, jonka julkaisufoorumin tasoluokitus on 2.  

Cooperin (1998: 78–79) mukaan kirjallisuuskatsauksen aineiston arvioinnissa 

tehdään päätelmiä aineistoon valittujen tutkimusten luotettavuudesta, 

metodologisesta toteutuksesta sekä siitä, että millä tarkkuudella artikkelien tutkimus 

ja sen metodologiset ratkaisut on kuvattu. Valikoitujen artikkelien 

tutkimusmetodiskaala on laaja, sillä aineistosta löytyy kvalitatiivisesti suoritettujen 

tutkimusten lisäksi kvantitatiivisesti suoritettuja, mikä lisää aineiston validiteettia. 

Myös yleistettävyyden puolesta aineisto antaa hyvät lähtökohdat, sillä tutkimukset on 

suoritettu peräti neljässä eri maanosan, Euroopassa (Fionda & Moore 2009, Tynan, 

McKechnie & Chhuon 2010), Australiassa (Vigneron & Johnson 2004), Pohjois-

Amerikassa (Keller 2009) sekä Aasiassa (Sung, Choi, Ahn & Song 2015). 
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 Kuvio 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston hakuprosessi.  

7 artikkelia  13 artikkelia  

14 artikkelia 19 artikkelia 

125 artikkelia 113 artikkelia 

Business Source Complete (EBSCO) Business databases (ProQuest) 

  Hakusana: Luxury brand 

Rajaukset: vertaisarvioitu, akateeminen julkaisu, aihe luxuries ja julkaisuvuosi 2000 

tai uudempi. 

 

 

 

 

 

1. Vaihe: Hakutulosten relevanttiuden arviointi otsikon ja asiasanojen 

perusteella 

2. Vaihe: Artikkelien relevanttiuden arviointi tiivistelmän perusteella 

3. Vaihe: Artikkelien tarkka läpiluku sekä 

Julkaisufoorumin tasoluokituksen tarkistus 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettävät 10 artikkelia 

Business Source Complete 

(EBSCO): 7 artikkelia 

Business databases 

(ProQuest): 3 artikkelia 
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3.2 Aineiston analyysi  

Kangasniemen ym. (2013) mukaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston 

käsittelyosa on menetelmän ydin, jonka tarkoituksena on vastata kerätyn aineiston 

pohjalta tutkimuskysymykseen laadullisesti kuvaillen ja uusia johtopäätöksiä 

tekemällä. Tarkoituksena on yhdistää ja analysoida sisältöä kriittisesti sekä yhtälailla 

myös syntetisoida tietoa eri tutkimuksista. Aineiston sisällä pyritään tekemään 

vertailua, analysoimaan aineiston tiedon vahvuuksia ja heikkouksia, sekä tuottamaan 

laajempia päätelmiä aineistosta. (Kangasniemi ym. 2013.) 

Aineiston analyysiosio voidaan rakentaa monella eri tapaa. Kangasniemi ym. (2013) 

nimeävät yhdeksi vaihtoehdoksi tarkastella ilmiötä teemoittelun avulla. Tätä tapaa 

aineiston esittelyssä ja analyysissä käytetään tässä tutkielmassa. Edelleen, koska 

tutkielman tavoitteena on luoda yleinen määritelmä luksusbrändille, teemoittelun 

käyttö on hyvä tapa päästä tähän lopputulokseen, sillä Kangasniemen ym. (2013) 

mukaan teemoittelun avulla voidaan järjestää ilmiötä yleisyys- ja 

keskeisyysjärjestykseen. Tämä tapahtuu käytännössä laskemalla toistuvien teemojen 

tai sisältöjen esiintyvyyttä. Tällaisella määrällisellä jäsentämisellä saadaan 

aineistosta selville sen tyypillisimmät näkemykset tai tutkimustulokset 

kohdeilmiöstä, ja havaitaan ilmiötä koskevia suhteita ja vaikutuksia. (Kangasniemi 

ym. 2013.) 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut 10 artikkelia ja niiden antama näkökulma 

luksusbrändin määrittelyyn on esitetty taulukossa 2. Seuraavissa alaluvuissa 

artikkelien luksusbrändimääritelmät on teemoiteltu neljään eri brändinäkökulmaan: 

toiminnalliseen (functional), symboliseen (symbolic), psykologiseen (psychological) 

ja kokemukselliseen (experiential) brändinäkökulmaan. (Buchanan-Oliver, Brodie ja 

Huang 2008 via Tynan, McKechnie ja Chhuon 2010.) Nämä neljä näkökulmaa ovat 

konferenssipaperista, jota siteerataan Tynanin, McKechnien ja Chhuonin (2010) 

artikkelissa. Kuitenkaan tätä konferenssipaperia ei ole saatavilla, minkä vuoksi 

tarkempi määrittely esimerkiksi toiminnallisesta näkökulmasta on etsitty muista 

lähteistä. Nämä näkökulmat esitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa, 

analyysiosion yhteydessä.  
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Tämä neljän brändinäkökulman jaottelu valittiin siksi, koska sen avulla aineiston 

määritelmät voidaan luokitella helposti. Edelleen, analyysin teko itsessään helpottuu, 

sillä jaottelun ansiosta analyysia voi tehdä aluksi pienemmässä mittakaavassa, jolloin 

siitä tulee myös syvällisempää. Jokaisen näkökulman sisällä pyritään alkuun 

tunnistamaan luksusbrändin määritelmistä yhteneväisiä piirteitä, ja lopulta kaikki 

neljä brändinäkökulman määritelmää yhdistetään yhteneväiseksi määritelmäksi 

luksusbrändistä ja sen osa-alueista.  
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Taulukko 1. Kirjallisuuskatsaukseen valitut 10 artikkelia. 

Tutkija(t)  Artikkeli Julkaisufoorumi Maa Tutkimuksen tavoite Luksusbrändin määrittely 

artikkelissa 

Brändinäkökulma 

       

       

Fionda, A.M. & Moore, C.M. 

(2009) 

The anatomy of the luxury 

fashion brand 

Journal of Brand 

Management, 16(5), 

347-363 

Iso-Britannia Löytää ne menestystekijät, 

jotka ovat välttämättömiä 

luksusvaatebrändin luomiseen 

ja saavutetun luksusaseman 

ylläpidossa. 

Yhdeksän menestystekijää: 1)selkeä 

brändi-identiteetti, 

2)markkinointiviestintä, 

3)eksklusiivisuus, 4)erottuva 

suunnittelu, 5)korkea hinnoittelu, 

6)brändiperintö, 7)luksuskulttuuri ja 

8)palvelu sekä ympäristö ja 

tuotteiden 9) yhtenäisyys. 

Toiminnallinen 

Godey, B., Pederzoli, D., Aiello, 

G., Donvito, R., Wiedmann, K. & 

Hennigs, K. (2013) 

A cross-cultural exploratory 

content analysis of the 

perception of luxury from six 

countries 

Journal of Product 

& Brand 

Management, 22(3), 

229-237 

Italia, Japani, 

Kiina, 

Ranska, 

Saksa ja 

Yhdysvallat 

Analysoida nuorten aikuisten 

näkemystä luksuksesta ja 

luksusbrändeistä kuudessa eri 

maassa.  

Luksuksen määrittelyssä toistuvat 

piirteet aikuisten keskuudessa: 

korkea hinta, korkealaatuinen, 

eksklusiivinen, uniikki eli 

ainutlaatuinen, himottu ja unelma. 

Useimmin valitut adjektiivit 

valmiista listasta luksusbrändin 

kuvailussa olivat: eksklusiivisuus, 

arvovaltainen ja kallis. 

Psykologinen 

Heine, K. (2009) Using Personal and Online 

Repertory Grid Methods for 

the Development of a Luxury 

Brand Personality 

Electronic Journal 

of Business 

Research Methods, 

7(1), 25-38 

Saksa Kehittää sopiva menetelmä 

luksusbrändin 

persoonallisuuden 

määrittelemiseen. 

Luksusbrändi on kuvana kuluttajan 

mielessä, ja se käsittää 

yhteenliittymän korkeasta 

hintatasosta, laadusta, estetiikasta, 

harvinaisuudesta ja erikoisuudesta. 

Lisäksi luksusbrändille on olemassa 

viisi personallisuuspiirrettä:  

1)nykyaikaisuus 2)eroavaisuus 

3)runsaus 4)elitismi 

5)maskuliinisuus/feminiinisyys 

Symbolinen 
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Hudders, L., Pandelaere, M. & 

Vyncke, P. (2013) 

Consumer meaning making: 

The meaning of luxury brands 

in a democratised luxury world 

International 

Journal of Market 

Research, 55(3), 69-

90 

Belgia Rikastuttaa luksusbrändien 

määritelmää 

kuluttajanäkökulmasta. 

Kolme eri puolta luksusbrändien 

merkityksessä: 1)ilmaisuvoimainen 

(expressive), joka viittaa 

eksklusiivisuuteen, 2)vaikuttava 

toiminnallinen puoli, joka viittaa 

premium laatuun ja 3)vaikuttava 

emotionaalinen puoli, joka viittaa 

esteettisyyteen 

Symbolinen 

Keller, K. L. (2009) Managing the growth tradeoff: 

Challenges and opportunities 

in luxury branding 

Journal of Brand 

Management, 16(5), 

290-301 

Yhdysvallat Listata 10 piirrettä 

luksusbrändäyksen 

määrittelyyn, joiden pohjalta 

käsitellään luksusbrändien 

liiketoiminnan laajentumisen 

hyviä ja huonoja puolia. 

10 ominaispiirrettä luksusbrändeille: 

1)arvostetun imagon ylläpito, 

2)brändimielikuvien luonti, 

3)markkinoinnin tulee olla 

yhteneväinen kaikilta osin, jotta 

asiakaskokemus onnistuu 

täydellisesti, 4)brändielementit 

tärkeitä, 5)yhdistetään tuotteeseen 

jonkin yhteisön/henkilön/maan 

piirteitä, 6)jakelun kontrollointi, 

7)korkean hinnoittelun strategia, 

8)brändirakenteen (brand 

architecture)varovainen johtaminen, 

9)kilpailun laaja määrittely ja 

10)tavaramerkin suojaus ja 

väärennöksiä vastaan taistelu 

Toiminnallinen 

Sjostrom, T., Corsi, A.M. & 

Lockshin, L. (2016) 

What characterises luxury 

products? A study across three 

product categories 

International 

Journal of Wine 

Business Research, 

28(1), 76-95 

Australia Testata, onko 

laadullisella/käsitteellisellä 

tutkimuksella tuotetut 

luksuskäsitteet todistettavissa 

myös kvantitatiivisesti. 

Kolme eniten luksusbrändiä 

kuvaavaa ominaisuutta (kaikissa 

kolmessa tuotekategoriassa): 

1)erinomainen tuotteiden laatu, 

2)aito ja luotettava brändi ja 3)hyvä 

brändimaine sekä status 

Psykologinen 
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Sung, Y., Choi, S.M., Ahn, H. & 

Song, Y-A. (2015) 

Dimensions of Luxury Brand 

Personality: Scale 

Development and Validation 

Psychology & 

Marketing, 32(1), 

121-132 

Yhdysvallat Luoda teoreettinen viitekehys 

luksusbrändin 

persoonallisuuspiirteistä ja 

luoda malli näiden piirteiden 

mittaamiseen. 

Kuusi luksusbrändin 

persoonallisuuspiirrettä: 1)jännitys, 

excitement 2)vilpittömyys, sincerity 

3)hienostuneisuus, sophistication 

4)ammattilaisuus, professionalism 

5)houkuttelevuus, attractiveness 

6)materialistisuus, materialism 

Symbolinen 

Tynan, C., McKechnie, S. & 

Chhuon, C. (2010) 

Co-creating value for luxury 

brands 

Journal of Business 

Research, 63(11), 

1156-1163 

Iso-Britannia Kehittää teoreettinen 

viitekehys luksusbrändien 

arvotyypeistä. Lisäksi 

suoritetaan tapaustutkimus, 

jotta opitaan tunnistamaan 

luksusbrändin arvonluonnin 

prosessit. 

Luksusbrändien keskeisimmät 

piirteet: korkea laatu, kallis hinta, 

tuote/palvelu ei ole välttämätön, 

harvinainen, eksklusiivinen, 

arvostettu (prestigious), aito ja 

tarjoaa symbolisia sekä 

emotionaalisia/hedonistisia arvoja 

asiakaskokemuksen kautta 

Kokemuksellinen 

Vigneron, F. & Johnson, L. (2004)  Measuring perceptions of 

brand luxury 

Journal of Business 

Research, 11(6), 

484-506 

Australia Muodostaa luksusbrändistä 

teoreettinen viitekehys ja 

kehittää asteikko brändin 

luksuksenomaisuuden 

mittaamiseen.  

Viisi luksuksen piirrettä, jotka tulee 

määritellä tai niitä pitää seurata, 

jotta onnistutaan luomaan kestävä 

luksusbrändi: koettu 1)näkyvyys 

2)uniikkius, 3)laatu, 4)laajennettu 

minäkuva ja 5)hedonismi 

Kokemuksellinen 

Yeoman, I. & McMahon-Beattie, 

U. (2014) 

Exclusivity: The future of 

luxury 

Journal of Revenue 

& Pricing 

Management, 13(1), 

12-22 

Uusi-

Seelanti/Iso-

Britannia 

Tutkii keskusteluja 

eksklusiivisuudesta ja 

luksuksesta materialismin 

perinteisten arvojen ja High-

Net-Worth -henkilöiden 

tärkeyden näkökulmasta.   

Perinteisen luksuksen 

ominaispiirteet: eksklusiivinen 

aitous, ammattimainen osaaminen, 

tieto, innovatiivisuus ja räätälöinti.  

Toiminnallinen 
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3.2.1 Toiminnallinen näkökulma (functional brand perspective) 

Toiminnallisesta näkökulmasta määritelty luksusbrändi keskittyy konkreettisten 

ominaisuuksien määrittelyyn sekä siihen, millä tavalla luksusbrändi toimii (Berthon, 

Pitt, Parent & Berthon 2009, Mowle & Merrilees 2005). Näin ollen voidaan nähdä, 

että tähän näkökulmaan liittyy vahvasti myös yrityksen näkökulmasta luodut 

luksusbrändin määrittelyt.  

Fiondan ja Mooren (2009) artikkeli määrittelee selkeästi luksusbrändin 

toiminnallisesta näkökulmasta, sillä artikkeli keskittyy listaamaan konkreettisia 

menestyneiden luksusvaatebrändien piirteitä. Nämä menestystekijät ovat 

välttämättömiä luksusvaatebrändin luomiseen ja saavutetun aseman ylläpidossa. 

Nämä yhdeksän menestystekijää ovat 1) selkeä brändi-identiteetti, 2) 

markkinointiviestintä, 3) eksklusiivisuus, 4) erottuva suunnittelu, 5) korkea 

hinnoittelu, 6) brändiperintö, 7) luksuskulttuuri ja 8) palvelu sekä ympäristö ja 9) 

tuotteiden yhtenäisyys. Fiondan ym. (2009) tutkimus on hyvin hyödyllinen tälle 

kirjallisuuskatsaukselle, mutta täytyy muistaa, että he ovat tutkineet muotialan 

luksusbrändejä, eivät luksusbrändejä yleisesti. (Fionda & Moore 2009.) 

Myös Kellerin (2009) artikkelista on selkeästi nähtävillä yritysnäkökulma sekä 

toiminallisuus, sillä hänen määrittelynsä tavoite on listata ne luksusbrändäyksen 

piirteet, joiden pohjalta artikkelissa käsitellään luksusbrändin liiketoiminnan 

laajentumisen hyviä ja huonoja puolia. Nämä ominaispiirteet ovat hyvin toiminallisia 

ja ne ovat seuraavat: 1) arvostetun imagon ylläpito, 2) brändimielikuvien luonti, 3) 

yhtenäistetty markkinointi; markkinoinnin tulee olla yhteneväinen kaikilta osin, jotta 

asiakaskokemus onnistuu täydellisesti, 4) brändielementtien tärkeyden muistaminen, 

5) yhdistetään tuotteeseen jonkin yhteisön/henkilön/maan piirteitä, 6) jakelun 

kontrollointi, 7) korkean hinnoittelun strategia, 8) brändirakenteen (brand 

architecture) varovainen johtaminen, 9) kilpailun laaja määrittely ja 10) 

tavaramerkin suojaus ja väärennöksiä vastaan taistelu. (Keller 2009.) 

Yeomanin ja McMahon-Beattien (2014) artikkelissa tutkitaan keskusteluja 

eksklusiivisuudesta ja luksuksesta keskittymällä materialismin perinteisiin arvoihin 

ja High-Net-Worth-Individuals (HNWI) – henkilöiden tärkeyteen. HNWI ryhmään 
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luokitellaan kuuluvaksi rikas ihminen, jonka omaisuus on yli miljoona dollaria.  

HNWI -ryhmä muodostaa kaksi prosenttia aikuisikäisestä maapallon väestöstä ja 

tämä ryhmä kokonaisuutena omistaa enemmän kuin puolet maapallon kotitalouksien 

varallisuudesta. (Yeoman & McMahon-Beattie 2014.) 

Yeomanin ym. (2014) artikkeli oli vaikea luokiteltava, mutta se luokiteltiin lopulta 

toiminnalliseen näkökulmaan siksi, koska se on kirjoitettu liikkeenjohdolle 

ohjenuorana luksuksen aseman säilyttämiseen ja siinä listattavat toimet ovat 

yksiselitteisiä. Pääkeskustelun aihe artikkelissa on luksuksen eksklusiivisuus, eli 

luksuksen saatavuus vain harvoille ja valituille sen tuotannon ja jakelun ollessa 

rajoitettua. Tämä eksklusiivisuus saattaa artikkelin mukaan hävitä jos luksus on liian 

saatavilla olevaa. Kirjoittavat ovat tästä huolissaan, koska heidän näkökulmastaan 

eksklusiivisuus on luksuksen perustavanlaatuinen ominaisuus ja sen katoaminen on 

uhka koko luksusstatukselle. Luksusbrändien eksklusiivisuutta voidaan ylläpitää 

luovuudella, laadukkailla materiaaleilla, valikoivalla jakelukanavalla ja strategialla, 

liikkeiden arvokkaalla sijainnilla, rajoitetulla tuotannolla, korkealla hinnalla ja 

luomalla tiedon, taidon ja asiantuntijuuden perinne. Syitä siihen, miksi luksusta ei 

pidetä enää niin eksklusiivisena on muun muassa kasvanut varallisuus, minkä 

johdosta yhä useammalla ihmisellä on varaa luksukseen. (Yeoman & McMahon-

Beattie 2014.)  

Luksuksen tulevaisuus on Yeomanin ym. (2014) mukaan kiinni siitä, että muistetaan 

perinteisen luksuksen ominaispiirteet, jotka tutkijoiden mukaan ovat seuraavat: 

eksklusiivinen aitous, ammattimainen osaaminen, tieto, innovatiivisuus ja räätälöinti. 

Jos näihin ei kiinnitetä huomiota, luksusbrändeistä tulee liian saatavilla olevia 

eivätkä ne ole tarpeeksi eksklusiivisia, mikä johtaa luksuksen käsityksen 

heikkenemiseen. (Yeoman & McMahon-Beattie 2014.) 

Fionda ym. (2009) linjaavat, että luksusbrändin tulee omata selkeä brändi-

identiteetti. Brändi-identiteetti tarkoittaa yrityksen kuvaa itsestään ja pitää sisällään 

muun muassa yrityksen perusarvot, -olettamukset, liikeideat, visiot ja strategiat. 

Brändi-identiteetin rakentamisessa ja kehittämisessä on olennaisinta pohtia yrityksen 

strategista suuntaa, erilaistamista ja kilpailuetuja. (Anttonen & Hirvi 2008.)  Selkeä 

brändi-identiteetti ilmenee aina tuotteista organisaatiokulttuuriin asti. Toisin sanoen 
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luksukselle ominaisen organisaatiokulttuurin täytyy yltää jokaiselle 

organisaatiotasolle, jottei brändi-identiteetti rakoile (Fionda & Moore 2009).   

Keller (2009) sanoo, että arvostetun brändi-imagon ylläpito on tärkeää, sillä se 

oikeuttaa korkeisiin hintoihin. Brändi-imago on kuluttajan mielessä oleva kuva 

tuotteesta tai palvelusta, joka syntyy kokemuksista, tiedoista, arvoista ja asenteista 

(Anttonen & Hirvi 2008). Keller (2009) linjaa, että brändin-imagon tulee olla 

kokoajan vahva, johdonmukainen ja yhtenäinen, varsinkin sen aineettomien puolien.  

Brändi-imago ja identiteetti eivät siis ole kaksi täysin samaa asiaa, vaan imago on 

ulkopuolisten sidosryhmien kuva brändistä ja identiteetti on yrityksen sisäinen kuva. 

Imagoon voidaan vaikuttaa suuresti brändi-identiteetillä, mutta imagoa ei ole 

mahdollista kontrolloida täysin. Näin ollen voidaan todeta, toiminnallisesta 

näkökulmasta luksusbrändille on tärkeää omata selkeä brändi-identiteetti, jotta 

pystytään saavuttamaan vahva, johdonmukainen ja yhtenäinen brändi-imago, mikä 

puolestaan oikeuttaa korkeiden hintojen ylläpitoon. 

Myös yhteneväisyys niin tuotteissa kuin yrityksen toiminnassa on tärkeää 

luksusbrändeille, sillä se luo luotettavuutta ja aitoutta (Fionda & Moore 2009). Keller 

(2009) puhuu brändin rakenteen (brand architecture) varovaisesta johtamisesta, 

millä hän tarkoittaa sitä, että luksusbrändien tulee tarkkaan valikoida tuotteet, joihin 

se logonsa laittaa. Luksusbrändin täytyy siis aina muistaa toimia sen brändi-

identiteetin mukaisesti, jotta kuluttaja ei hämmenny ja jottei luksusbrändin 

uskottavuus kärsi. (Keller 2009.) 

Fionda ym. (2009) ja Keller (2009) mainitsevat kummatkin, että luksusbrändien tulee 

panostaa markkinointiviestintään. Fionda ym. (2009) mukaan markkinointiviestinnän 

tavoitteena tulee olla bränditietoisuuden (brand knowledge) kasvattaminen sekä 

brändilupauksen esille tuonti. Keller (2009) lisää tähän tärkeän huomautuksen: 

markkinoinnin tulee olla yhteneväistä, jotta varmistetaan tuotteiden ja palveluiden 

korkea laatu ja miellyttävä osto- sekä kulutuskokemus. Voidaan siis todeta, että 

luksusbrändille on tärkeää yhteneväisen, brändi-identiteetin mukaisen, 

markkinoinnin toteuttaminen, jonka tavoitteena ei ole niinkään suoranaisesti 



26 

vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen, vaan enneminkin kasvattaa bränditietoisuutta ja 

tuoda esille brändilupausta. 

Eksklusiivisuus nousee vahvasti esille kaikissa kolmessa artikkelissa (Fionda & 

Moore 2009, Keller 2009, Yeoman & McMahon-Beattie 2014). Varsinkin Yeomanin 

ym. (2014) artikkelissa, jonka näkökulma luksukseen on eksklusiivisuus. Yeoman 

ym. (2014) listaavat toimia, joilla tätä luksusbrändien eksklusiivisuutta voidaan 

ylläpitää. Näistä toimista Keller (2009) alleviivaa jakelun kontrolloinnin ja korkean 

hinnoittelun strategian, vaikka hän ei käsittelekään suoranaisesti eksklusiivisuutta 

yhtenä piirteenä. Fionda ym. (2009) mukaan eksklusiivisuutta voi kontrolloida 

tuottamalla tuotteita rajoitettuja eriä, rajoittamalla jakelijoita ja pitämällä yllä 

korkeaa hintatasoa. Näiden kolmen artikkelin pohjalta voidaan siis todeta, että 

eksklusiivisuuden ylläpito on tärkeää luksusbrändille, sillä se on luksuksen 

perustavanlaatuinen ominaisuus. Eksklusiivisuutta voidaan ylläpitää rajoittamalla 

etupäässä jakelua mutta myös tuotantoa, sekä hinnoittelemalla luksusbrändin tuotteet 

ja palvelut korkeiksi. Korkea hinta on lisäksi yksi luksusbrändin piirteistä, sillä se 

nousee esille jokaisessa artikkelissa (Fionda & Moore 2009, Keller 2009, Yeoman & 

McMahon-Beattie 2014), mutta täytyy muistaa, että sillä on myös vahva yhteys 

eksklusiivisuuteen (Yeoman & McMahon-Beattie 2014).  

Luksusbrändien korkeasta laadusta on saatavilla erinäisiä viitteitä kaikista kolmesta 

artikkelista, mutta mikään niistä ei listaa sitä suoranaisesti luksusbrändin piirteeksi. 

Yeomanin ym. (2012) mainitsee laadukkaiden materiaalien tärkeyden 

eksklusiivisuuden yhteydessä, sillä niillä voidaan luoda eksklusiivisuutta 

luksusbrändille.  Keller (2009) puhuu laadusta korkeanhinnoittelustrategian 

yhteydessä linjatessaan, että pitäessään yllä korkeaa hintaa tuotteissa luksusbrändien 

pitää myös huolehtia laaduista, jotta korkea hinta on kuluttajien mielestä oikeutettua. 

Fionda ym. (2009) kertoo laadun merkityksestä tuotteiden yhteneväisyyden 

yhteydessä. Fionda ym. (2009) luettelevat, että laatua voi ylläpitää kolmella eri 

tavalla. Ensinnäkin, tuotteet tulisi valmistaa ainakin osittain ammattitaitoisena 

käsityönä (craftsmanship) ja laadukkaisiin raaka-aineisiin tulee panostaa. Lisäksi 

asettamalla tuotteelle korkean hinnan luodaan laatua. (Fionda ym. 2009.) Korkeaa 

laatua voidaan siis osin pitää luksusbrändin piirteenä, mutta sitä ei nähdä 

suoranaisena luksusbrändin osa-alueena toiminnallisessa näkökulmassa.  



27 

Erottuva ja omalaatuinen suunnittelu korostuu Fiondan ym. (2009) artikkelissa. He 

käyttävät englanninkielistä sanaa Brand signature, joka tarkoittaa sitä yrityksen 

tuotetta, joka on kaikista tuotteista tunnetuin, ja joka edustaa itse brändiä ja sen 

perintöä. Esimerkiksi Hèrmesillä se on Birkin – laukku. Kaikkien uusien tuotteiden 

ja tuotekategorioiden tulee olla samassa linjassa Brand signature -tuotteen kanssa, 

jotta brändi-identiteetti pysyy selkeänä kuluttajien mielessä. Lisäksi Fionda ym. 

(2009) painottavat, että tuotteiden suunnitteluun tulee panostaa. Tämä tosin saattaa 

päteä enimmäkseen vain muotialaan, jossa keskeistä on suunnitella kokoajan uutta 

pysyäkseen mukana alati muuttuvassa muodissa. (Fionda & Moore 2009.) Kuitenkin 

myös Yeoman ym. (2014) määrittelevät innovatiivisuuden luksuksen piirteeksi, ja 

luovuuden eksklusiivisuuden ylläpidon keinoksi, joten voidaan todeta, 

että luksusbrändeille on tärkeää luovuus suunnittelussa, mikä voi esimerkiksi 

vaatealalla tarkoittaa brand signature – tuotteen kehittämistä.  

Brändin perintö eli historia, alkuperä ja suunnittelija ovat Fiondan ym. (2009) 

mielestä tärkeitä luksusbrändeille, koska näiden korostaminen toiminnassa lisää ja 

ylläpitää brändin aitouden luotettavuutta. Myös Keller (2009) myöntää näiden 

keskeisyyden, sillä hänen mukaansa luksusbrändäykseen liittyy tyypillisesti monen 

aineettoman brändimielikuvan ja tavoitteellisen imagon luominen. Keller puhuu 

näiden asioiden yhteydessä rikkaasta perinnöstä ja tarinan omaisesta historiasta, eikä 

mainitse suunnittelijaa, joten voidaan todeta, että se on muotialan ominaispiirre eikä 

yleisesti luksusbrändien. Yeoman ym. (2014) puhuvat perinteen luomisesta 

asiantuntijuudessa, joten voidaan todeta, että yksi luksusbrändin piirteistä 

toiminnallisesta näkökulmasta on perinnön korostaminen, esimerkiksi kertomalla 

bränditarinaa tai historiaa, jolla pyritään luksusbrändin aitouden ylläpitoon ja 

asiantuntijuuden vahvistamiseen. 

Yeoman ym. (2012) puhuvat ammattitaidosta, tiedosta ja räätälöinnistä luksuksen 

perustavanlaatuisina piirteinä. Fionda ym. (2009) painottavat ammattitaitoa varsinkin 

tuotteiden valmistuksessa ja puhuvat räätälöinnin tärkeydestä palvelussa. 

Luksustuotteisiin liittyy Fiondan ym. (2009) mukaan erottamattomasti 

palvelutapahtuma vuorovaikutuksessa, mikä muodostaa suuren osan asiakkaan 

kokemasta luksuksesta. Luksusbrändien palvelun lisäksi toimintaympäristö on tärkeä 

asia luksuksen arvolupauksessa. Fionda ym. (2009) korostavat varsinkin 
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lippulaivamyymälän tärkeyttä. Todettakon siis, että ammattitaito ja yksilöllinen 

palvelu ovat luksusbrändin piirteitä toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna. 

3.2.2 Symbolinen näkökulma (symbolic brand perspective) 

Symbolisesta näkökulmasta toteutetut luksusbrändin määritelmät keskittyvät 

Berthonin, Pittin, Parentin ja Berthonin (2009) mukaan siihen, mitä luksusbrändi 

merkitsee tai viestii luksusbrändin kuluttajalle sekä muille. Mowle ja Merrilees 

(2005) vielä määrittelevät, että symbolisesta näkökulmasta tehtyyn määrittelyyn 

sisällytetään yleensä tunteisiin vetoavia arvoja. Nämä arvot voivat liittyä kuluttajan 

persoonallisuuteen (Mowle & Merrilees 2005).  

Heine (2009) on myös tarttunut luksusbrändin symboliseen näkökulmaan luodessaan 

menetelmän luksusbrändin persoonallisuuden kehittämiseen. Hänen artikkelissaan 

määritellään luksusbrändi kuvana kuluttajan mielessä, joka käsittää yhteenliittymän 

korkeasta hintatasosta, laadusta, estetiikasta, harvinaisuudesta ja erikoisuudesta. 

Luksusbrändien persoonallisuudet kuitenkin vaihtelevat ja jokaisen luksusbrändin 

yksilöllinen persoonallisuus voidaan määritellä seuraavien viiden symbolisen piirteen 

kautta. Ensimmäinen on nykyaikaisuus (Modernity), jolla tarkoitetaan sitä, että 

korostaako luksusbrändi perinteitä ja käyttäytyy vanhanaikaisesti, vai pyrkiikö se 

olemaan nykyaikainen ja jopa aikaansa edellä. Toinen on eroavaisuus (Eccentricity), 

joka kuvaa luksusbrändin eroavaisuuden tasoa sosiaalisista normeista ja odotuksista. 

Kolmas on runsaus (Opulence), joka kuvaa luksusbrändin käyttämien rikkauden 

symboleiden tunnettavuuden tasoa ja neljäs on elitismi (Elitism), joka kuvaa brändin 

statuksen ja eksklusiivisuuden tasoa. Viides on vahvuus (Strength), joka kuvaa 

luksusbrändin maskuliinisuuden tai feminiinisyyden vahvuutta sen 

brändipersoonassa. (Heine 2009.) 

Huddersin, Pandelaeren ja Vyncken (2013) artikkeli kuuluu symboliseen 

näkökulmaan siksi, koska Hudders ym. keskittyvät juuri siihen, mitä luksusbrändi 

merkitsee eri kuluttajille. Hudders ym. (2013) tutkimuksen tavoite oli rikastuttaa 

luksusbrändien määritelmää kuluttajanäkökulmasta. He tunnistivat kolme eri puolta 

luksusbrändien merkityksessä: 1)ilmaisuvoimainen (expressive), joka viittaa 

eksklusiivisuuteen, 2)vaikuttava toiminnallinen puoli, joka viittaa premium laatuun 
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ja 3)vaikuttava emotionaalinen puoli, joka viittaa esteettisyyteen. Tutkimuksessa 

myös tunnistettiin kolme eri kuluttaja segmenttiä, jotka määrittelevät jokainen 

erilailla luksusbrändin näiden puolten kautta. Segmentit ovat vaikuttava, 

ilmaisuvoimainen ja sekalainen segmentti. Esimerkiksi vaikuttava segmentti yhdistää 

luksusbrändin merkityksen vaikuttavaan toiminnalliseen puoleen sekä vaikuttavaan 

emotionaaliseen puoleen. (Hudders ym. 2013.) 

Sung, Choi, Ahn ja Song (2015) tutkimuksen tavoitteena on myös luoda 

persoonallisuuspiirteet luksusbrändille, jotta ymmärrettäisiin paremmin 

luksusbrändin symbolisuutta. Tämä tutkimuksen tavoitteen asettelu jo viittaa siihen, 

että artikkelissa on symbolinen näkökulma luksusbrändin määrittelyyn. Toinen 

tutkimuksen tavoite on kehittää näiden persoonallisuuspiirteiden mittaustekniikan 

luksusbrändeille. Nämä kuusi luksusbrändin persoonallisuuspiirrettä, jotka kuluttajat 

tunnistivat, ovat 1) jännitys (excitement), 2) vilpittömyys (sincerity), 3) 

hienostuneisuus (sophistication), 4) ammattilaisuus (professionalism), 5) 

houkuttelevuus (attractiveness) ja 6) materialistisuus (materialism). Eritoten 

ammattilaisuus, houkuttelevuus ja materialismi liittyvät juuri luksusbrändeihin, sillä 

ne eivät ole Aakerin mukaan ominaispiirteitä tavalliselle brändille. (Sung ym. 2015.) 

Ammattimaisuus luksusbrändin persoonassa tarkoittaa sitä, että luksuksen 

kulutusmotiivi ei ole ainoastaan symboliset toiminnot, kuten muihin vaikutuksen 

tekeminen. Sitä vastoin kuluttajat odottavat luksusbrändiltä korkealuokkaisia 

utilitaristisia ja toiminnallisia ominaisuuksia, verrattuna tavallisiin brändeihin. 

Ammattimaisuuteen liittyvät piirteet kuten kypsä, luotettava, älykäs ja hienostunut. 

Houkuttelevuus määritellään piirteiden, kuten eksklusiivinen, kaunis, 

puoleensavetävä ja loistelias, kautta. Näitä piirteitä kantavien luksusbrändien käyttö 

luo kuluttajalle nautintoa. Materialismiin liittyy piirteet materialistinen, itsekäs, 

mahtaileva, leuhka ja näyttävä, jotka viittaavat luksuksen kerskakulutukseen ja snobi 

teoriaan. (Sung ym. 2015.) 

Eksklusiivisuus nousee jälleen artikkeleista esiin, vaikka näkökulma muuttuu (Heine 

2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 2015). Hudders ym. (2013) mukaan 

eksklusiivisuus viittaa korkeaan hintaan ja harvinaisuuteen. Myös Heine (2009) 

puhuu harvinaisuudesta luksusbrändin peruspiirteenä. Harvinaisuus lähtee 
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luksusbrändeillä materiaaleista, ja yleensä tuotteiden valmistuksessa käytetään 

harvinaislaatuisia raaka-aineita. Harvinaisuutta luodaan myös rajoittamalla tuotantoa 

ja jakelua. Itse eksklusiivisuutta syntyy myös, jos luksusbrändi on ainutlaatuinen ja 

tunnettu. (Hudders ym. 2013.) Heine (2009) on samaa mieltä Huddersin ym. (2013) 

kanssa ainutlaatuisuudesta, sillä hänen näkemyksensä mukaan luksusbrändit ovat 

aina erikoisia. Se, millä lailla luksusbrändit eroavat on määriteltävissä viiden 

persoonallisuus ulottuvuuden kautta. Symbolisesta näkökulmasta katsottuna 

eksklusiivisuus on yksi luksusbrändin piirteistä, ja se viittaa vahvasti 

harvinaisuuteen. Tätä luksusbrändin harvinaisuutta luodaan rajoittamalla tuotantoa ja 

jakelua, käyttämällä harvinaisia materiaaleja sekä luomalla ainutlaatuinen, uniikki 

luksusbrändi. Ainutlaatuisuus yksinään on myös eräs luksusbrändin piirteistä, mutta 

symbolisesta näkökulmasta katsottuna se liittyy vahvasti eksklusiivisuuteen. 

Kaikki kolme artikkelia puhuvat myös korkean laadun tärkeydestä sekä 

esteettisyydestä luksusbrändin piirteinä (Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 

2015). Esteettisyys tarkoittaa kauneutta, joka tuottaa jollain tapaa katsojalleen 

nautintoa (Oxford Dictionaries 2016). Esteettisyys merkitsee tarkennettuna 

luksusbrändeille sitä, että tuotteiden ja palveluiden piirteet ovat hienoistuneita, 

innovatiivisia, luovia, elegantteja ja kauniita (Hudders ym. 2013).  Korkea laatu niin 

palveluissa kuin tuotteissa voidaan varmistaa Huddersin ym. (2013) ja Sung ym. 

(2015) mukaan ammattitaidolla. Hudders ym. (2013) lisäävät vielä, että käsityöllä ja 

laadukkailla materiaaleilla luodaan myös laatua, sillä käsityönä tuotettuja tuotteita 

pidetään yleisesti ottaen laadukkaampina kuin koneellisesti tuotettuja (Fionda ym. 

2009).  Tuotteen hintaa pidetään myös yleisesti laadun mittarina, joten korkealla 

hinnalla voidaan saavuttaa korkea laatu kuluttajien silmissä (Hudders ym. 2013). 

Näin ollen voidaan koota, että korkea laatu niin palveluissa kuin tuotteissa on tärkeää 

luksusbrändeille ja se saavutetaan etupäässä ammattitaidolla. Lisäksi käsityöllä, 

laadukkailla raaka-aineilla ja kalliilla hinnalla voidaan nostaa laatua. Edelleen, myös 

esteettisyys eli luksusbrändin kauneus on yksi keskeisimmistä piirteistä 

luksusbrändeille.  

Erona artikkeleissa on, että Heine (2009) ja Sung ym. (2015) käsittelevät kummatkin 

materialismia jollain tapaa luksusbrändin piirteenä, mitä Huddersin ym. (2013) 

artikkeli ei tee. Sung ym. (2015) linjaavat, että materialismi liittyy vahvasti 
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luksusbrändeihin ja niiden kulutukseen, minkä seurauksena luksusbrändien odotetaan 

olevan mahtailevia ja näyttäviä. Heine (2009) listaa runsauden yhdeksi luksusbrändin 

persoonallisuus ulottuvuudeksi, joka erottaa eri luksusbrändit toisistaan. Tämän 

runsaus – ulottuvuuden ääripäässä ovat luksusbrändit, jotka käyttävät paljon 

rikkauden symboleita ja logoja tuotteissaan, eli ovat hyvin mahtailevia ja näyttäviä, 

jopa pröystäileviä. Esimerkki tällaisesta luksusbrändistä Heinen (2009) mukaan on 

Louis Vuittonin. 

3.2.3 Psykologinen näkökulma (psychological brand perspective) 

Oxfordin sanakirjan (2016) mukaan sana psykologinen, psychological, viittaa 

johonkin, joka vaikuttaa tai syntyy ihmismielessä. Se liittyy ihmisen tunteisiin tai 

henkiseen mielentilaan (Oxford Dictionaries 2016).  Näin ollen voidaan todeta, että 

luksusbrändin määritelmät, jotka ovat luotu vahva selkeästi kuluttajan näkökulmasta, 

esimerkiksi kyselytutkimuksen kautta, kuuluvat psykologisen näkökulmaan. 

Godey, Pederzoli, Aiello, Donvito, Wiedmann ja Hennigs (2013) tutkimuksen 

tavoitteena oli tutkia nuorten aikuisten näkemystä luksuksesta ja luksusbrändeistä. 

Näin ollen koska ollaan kiinnostuneita ihmisten omasta käsityksestä, voidaan todeta 

tämän tutkimuksen olevan psykologisesta näkökulmasta, tarkennettuna 

kuluttajanäkökulmasta. Tutkimus suoritettiin kuudessa eri maassa, ja 

yhteneväisyyksiä löydettiin luksuksen määrittelypiirteissä. Luksuksen määrittelyn 

toistuvat piirteet, jotka tutkimushenkilöt nimesivät itse, ovat kallis hinta, laadukas, 

eksklusiivinen, ainutlaatuinen, himottu ja unelma. Toisessa tutkimuksessa 

tutkimushenkilöille annettiin lista, josta tuli valita luksusta eniten kuvaavat 

adjektiivit. Kolme eniten valittua adjektiiviä olivat eksklusiivisuus, arvovaltainen ja 

kallis. (Godey ym. 2013.) 

Sjostromin, Corsin ja Lockshinin (2016) tutkimuksessa testattiin, että onko 

laadullisella tutkimuksella kehitetyt luksuskäsitteen piirteet tosia myös mitattaessa 

kvantitatiivisesti. Tutkimuksessa tutkimushenkilöiden tuli vastata kysymyksiin 

koskien kolmea eri tuoteluokkaa: viinit, viinat ja parfyymit. Tutkimushenkilöiden tuli 

muun muassa liittää ominaispiirteitä kunkin tuoteryhmän luksustuotteisiin sekä 

yhdistää ominaisuuksia eri hintaluokan tuotteisiin. Kolme eniten luksusbrändiä 
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kuvaavaa ominaisuutta kaikissa kolmessa tuotekategoriassa tunnistettiin. Nämä ovat 

ensiluokkainen tuotteiden laatu, aito ja luotettava brändi sekä hyvä brändin maine ja 

korkea status. Yllättävää tutkimustuloksissa oli se, että premium hinta tai rajoitettu 

tuotanto eivät olleet juurikaan luksustuotteita kuvaavia ominaisuuksia mitattaessa 

kvantitatiivisesti. Näin ollen, koska ominaispiirteet koottiin kuluttajan näkemyksistä, 

voidaan todeta Sjorstromin ym. (2016) tutkimuksen olevan selkeästi psykologisesta 

näkökulmasta toteutettu.  (Sjostrom ym. 2016.) 

Sekä Godey ym. (2013) että Sjostrom ym. (2016) korostavat sitä, että 

luksusbrändeille on ominaista luksustuotteiden ja palveluiden korkea laatu. Lisäksi 

kummatkin tutkijat havaitsivat, että korkea hinta ei tee itsessään luksusta, vaikkakin 

Godeyn ym. (2013) tutkimuksessa korkea hinta listattiin kaikista tärkeimmäksi 

luksuksen määrittely piirteeksi. Eksklusiivisuus oli tavallaan erottava tekijä näiden 

kahden tutkimuksen välillä, sillä Sjostrom ym. (2016) eivät suoranaisesti löytäneet 

siitä viitteitä yhtenä luksusbrändin piirteenä, kun taas Godey ym. (2013) löysivät. 

Sjostromin ym. (2016) löydöksissä oli kuitenkin rajoitettu tuotanto, joka oli yksi 

viidestä ominaisuudesta, jotka yhdistettiin eri tuotekategorioiden kalleimpaan 

hintaryhmään. Rajoitettu tuotanto on yhdistetty perinteisesti eksklusiivisuuden 

yhdeksi lähteeksi, joten voidaan kuitenkin nähdä, että eksklusiivisuus on jollain tapaa 

luksusbrändin piirre psykologisestakin näkökulmasta.  

Muita erottavia tekijöitä ovat aidon ja luotettavan brändin tärkeys luksusbrändille, 

hyvä brändimaine ja korkea status. Sjostrom ym. (2016) listasivat nämä, mutta 

Godeyn ym. (2013) artikkelissa ei ole edes mainintaa aiheista.  Vastaavasti Godeyn 

ym. (2013) tutkimustuloksissa luksusbrändin piirteiksi listattiin adjektiivit himottu ja 

unelma, joita ei kuitenkaan noussut esille Sjostromin ym. (2016) tutkimuksissa.  

Nämä merkittävät erot tutkimustuloksissa voivat johtua siitä, että Godeyn ym. (2013) 

tutkimus suoritettiin kuudessa eri maassa ja tutkimushenkilöt (n=231) saivat 

määritellä luksusbrändin vapaasti, kun taas Sjostromin ym. (2016) tutkimus 

suoritettiin australialaisten keskuudessa (n=431) ja erilaisten kvantitatiivisten 

kyselytutkimusten avulla. Sjostromin ym. (2016) tutkimuksessa käytettyjä 

tutkimusmenetelmiä olivat muun muassa best-worst scaling (BWS) ja pick-any -

metodi. Yleistettävyyden kannalta Sjostromin ym. (2016) tutkimusta voidaan pitää 
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luotettavampana, sillä sen otoskoko on miltei kaksinkertainen verrattuna Godeyn ym. 

(2013) tutkimuksen otoskokoon. Lisäksi Sjostromin ym. (2016) tutkimus on 

toteutettu kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä, jotka ovat yleisesti ottaen 

luotettavampia yleistyksen luomiseen. Toisaalta, Godeyn ym. (2013) tutkimus on 

suoritettu kuudessa eri maassa, joten tutkimuksen otoksen voidaan sanoa olevan 

demograafisesti rikkaampi, mikä lisää tutkimuksen yleistettävyyttä, ja lisäksi 

tutkimustesteissä tutkimushenkilöt ovat saaneet vapaasti määritellä luksusbrändin, 

mikä on lisännyt vastausten rikkautta.  

3.2.4 Kokemuksellinen näkökulma (experiential brand perspective) 

Kokemuksellinen brändinäkökulma määrittelee luksusbrändin sitä kautta, että mitä 

luksusbrändi merkitsee yksilölle (Berthon, Pitt, Parent & Berthon 2009). Oxfordin 

sanakirja (2016) määrittelee sanan experiential merkitsevän osallistamista tai sitä, 

että jokin perustuu kokemukseen ja havainnointiin. Delgado-Ballester ja Fernandez 

Sabiote (2015) mukaan kokemuksellisessa näkökulmassa brändin määritelmän 

kuvailemisessa käytetään elämykseen liitettäviä etuja, joita kuluttaja saa 

luksusbrändin omistamisesta tai kulutuksesta. Näitä etuja voidaan kuvata 

luksusbrändissä esimerkiksi piirteillä hauska, nautinnollinen ja vapauttava. Edelleen, 

kokemuksellisen näkökulman brändimääritelmässä kuvataan subjektiivisia, 

symbolisia, hedonistisia ja psykologisia puolia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen itse 

luksusbrändin kanssa. (Delgado-Ballester & Fernandez Sabiote 2015.) 

Tynanin, McKechnien ja Chhuonin (2010) artikkeli kertoo luksusbrändien 

arvonluonnista (co-creation), joka tarkoittaa sitä, että asiakkaat osallistetaan 

brändiarvon luomiseen, tavoitteena luoda lisäarvoa itse asiakkaalle. Artikkeli 

luokitellaan kokemukselliseen näkökulmaan, koska se käsittelee vahvasti 

arvonluontia, joka perustuu asiakkaan kokemukseen. Artikkelissa määritellään aluksi 

luksusbrändin ominaispiirteet, sillä luksusbrändi käsitteenä on keskeisessä osassa 

artikkelia. Luksusbrändin ominaispiirteet artikkelissa ovat seuraavat: korkea laatu, 

kallis hinta, harvinainen, eksklusiivinen, arvostettu (prestigious), aito ja tuote/palvelu 

ei ole välttämätön. Luksusbrändit tarjoavat lisäksi symbolisia sekä 

emotionaalisia/hedonistisia arvoja asiakaskokemuksen kautta. Tämä moniulotteinen 

määritelmä luksusbrändistä on hyvin kokemuksellinen, sillä brändimääritelmässä 
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kuvataan subjektiivisia, symbolisia, hedonistisia ja psykologisia puolia, jotka liittyvät 

vuorovaikutukseen itse luksusbrändin kanssa. (Tynan ym. 2010.) 

Vigneron ja Johnson (2004) tutkivat luksusbrändin käsitettä tavoitteenaan muodostaa 

käsitteellinen viitekehys ja kehittää asteikko brändin luksuksenomaisuuden 

mittaamiseen. He nimesivät alkuun viisi luksusbrändin ulottuvuutta, jotka tulee 

määritellä tai niitä tulee seurata, jotta onnistutaan luomaan pitkäaikainen 

luksusbrändi. He puhuvat koetuista persoonallisuus ulottuvuuksista, minkä vuoksi 

heidän artikkelinsa sijoitetaan kokemukselliseen näkökulmaan. Nämä ulottuvuudet 

ovat koettu 1) näkyvyys (perceived conspicuousness), 2) uniikkius eli ainutlaatuisuus 

(perceived uniqueness) ja 3) laatu (perceived quality). Edeltävät kuuluvat yleisten 

käsitysten ryhmään (non-personal-oriented perceptions). Seuraavat kaksi kuuluvat 

henkilökohtaisten käsitysten ryhmään ja ne ovat koettu 4) ja laajennettu minäkuva 

(perceived extended self) ja 5)hedonismi (perceived hedonsim). Näitä viittä 

luksusbrändin ulottuvuutta hyödynnetään brändiluksuksen mittaamisessa, joka 

tapahtuu tutkimuksen tuloksena syntyneellä brändiluksuksen indeksillä, Brand 

Luxury Index (BLI). (Vigneron & Johnson 2004.) 

Koettuun näkyvyyteen, eli huomiota herättävyyteen, liittyvät piirteet kuten 

tunnettuus, elitistinen, erittäin kallis ja varakkaille suunnattu luksus. Näillä piirteillä 

mitataan koettua tunnettavuutta. Koettuun ainutlaatuisuuteen liittyvät piirteet, joilla 

sitä mitataan, ovat erittäin eksklusiivinen, harvinainen, uniikki ja kallisarvoinen. 

Koetun ainutlaatuisuuden perusta on eksklusiivisuudessa ja harvinaisuudessa, ja mitä 

eksklusiivisempi ja harvinaisempi luksusbrändi on, sitä halutumpi se on. Lisäksi 

korkea hinta lisää haluttavuutta. Koettuun laatuun liittyy piirteet kuten ylellisyys, 

muotoilu, hienostunut ja ensiluokkaisuus, joilla tätä luksusbrändin ulottuvuutta 

mitataan. Koetun laajennetun minäkuvan piirteet ovat johtava, voimakas, palkitseva 

ja menestyvä. Koetulla minäkuvalla mitataan puolestaan sitä, että miten kuluttajat 

käyttävät luksusbrändejä itsensä luokitteluun ja erottautumiseen suhteessa muihin, ja 

pyrkivätkö kuluttajat liittämään luksusbrändin symbolisia ominaisuuksia itseensä. 

Koetun hedonismin piirteet ovat erinomainen, lumoava ja upea. Hedonismi viittaa 

niin henkisen kuin fyysisen nautinnon tavoitteluun. (Vigneron & Johnson 2004.) 
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Kokemuksellisen näkökulman artikkeleja yhdistää vahvasti korkea laatu, jota 

kummatkin artikkelit pitävät yhtenä merkittävänä luksusbrändin piirteenä (Tynan, 

McKechnie & Chhuon 2010, Vigneron & Johnson 2004). Vigneron ym. (2004) 

määrittelevät laadun yhdeksi luksuselementiksi brändille, sillä yleinen olettamus on, 

että luksusbrändit tarjoavat parhaimpia tuoteominaisuuksia verrattuna tavallisiin 

tuotteisiin. Laatu voi muodostua erilaisista asioista, kuten korkeasta teknologiasta 

tuotteessa, käsityöstä tai ainutlaatuisesta tuotteen suunnittelusta (Vigneron ym. 

2004). Myös korkea hinta voi toimia laadun mittarina Vigneronin ym. (2004) 

mukaan. Tynan ym. (2010) listaavat kalliin hinnan yhdeksi omaksi luksusbrändin 

piirteeksi.  Todettakon siis, että korkea laatu on luksusbrändien ominaispiirre, ja sitä 

voidaan luoda etupäässä korkealla hinnoittelulla tuoteominaisuuksien lisäksi.  

Vigneronin ym. (2004) artikkelin koettu ainutlaatuisuus –ulottuvuus viittaa Tynanin 

ym. (2010) eksklusiivisuuteen. Koetulla ainutlaatuisuudella Vigneron ym. (2004) 

tarkoittavat sitä, että jos luksusbrändiä pidetään harvinaisena, kuluttajat haluavat sitä 

entistä enemmän. Tämä perustuu siihen, että yksilöillä on tarve olla ainutlaatuinen, 

joten jos he omistavat jotain harvinaislaatuista, he kokevat olevansa itse myös 

uniikkeja. Tätä harvinaisuuden kuvaa voidaan luoda eksklusiivisuudella, eli 

esimerkiksi rajoittamalla luksustuotteiden tuotantoa tai hinnoittelemalla tuote niin 

korkeaksi, että vain harvoilla on siihen varaa. (Vigneron & Johnson 2004.) Voidaan 

siis listata, että eksklusiivisuus on yksi luksusbrändin piirteistä myös toiminnallisesta 

näkökulmasta ja tähän eksklusiivisuuteen päästään luomalla kuva harvinaisuudesta.  

Kummatkin artikkelit tuovat esille luksusbrändin hedonistiset ja emotionaaliset edut 

kuluttajalle (Tynan ym. 2010, Vigneron & Johnson 2004). Kuluttaja käyttäytyy 

hedonistisesti jos hän ostaa luksusbrändin tuotteita palkinnoksi, eikä hänen 

kulutuskäyttäytymistään ohjaa muiden mielipiteet (Vigneron ym. 2004). Vigneron 

ym. (2004) puhuvat siitä, että ihmiset saattavat kuluttaa luksusbrändejä myös siksi, 

koska se on keino luokitella itseään tai erottautua suhteessa muihin. Edelleen, ihmiset 

tavoittelevat sitä, että luksusbrändien symboliset piirteet yhdistettäisiin heidän omaan 

persoonaansa kulutuksen avulla. (Vigneron & Johnson 2004.) Voidaan koota, että 

kokemuksellisesta näkökulmasta määriteltynä luksusbrändiin liittyy vahvasti 

hedonistisia ja emotionaalisia etuja, joita kuluttajat saavat luksusbrändien tuotteiden 

omistamisesta ja kuluttamisesta.  
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Alle on koottu taulukko eri näkökulmien luksusbrändin määrittelystä. Seuraavassa 

luvussa taulukon brändinäkökulmat yhdistetään, ja luodaan yhteinen määritelmä 

luksusbrändeistä ja sen osa-alueista tässä kirjallisuuskatsauksessa.  

Taulukko 2. Luksusbrändin määrittely ja sen piirteet neljästä eri brändinäkökulmasta. 

 

 Toiminnallinen 

näkökulma  

(Fionda & Moore 2009, 

Keller 2009, Yeoman & 

McMahon-Beattie 

2014) 

Symbolinen 

näkökulma 

(Heine 2009, 

Hudders, Pandelaere 

& Vyncke 2013, 

Sung, Choi, Ahn & 

Song 2015) 

Psykologinen näkökulma 

(Godey, Pederzoli, Aiello, 

Donvito, Wiedmann & Hennigs 

2013, Sjostrom, Corsi & 

Lockshin 2016) 

Kokemuksellinen 

näkökulma 

(Tynan, McKehnie & 

Chhuon 2010, 

Vigneron & Johnson 

2004) 

Luksusbrändin 

määrittely ja 

sen osa-alueet 

selkeä brändi-

identiteetti, imagon 

hallinta, 

johdonmukaisuus ja 

yhteneväisyys, 

markkinointiviestintä, 

eksklusiivisuus, (korkea 

laatu), korkea hinta, 

luovuus, brändin 

perintö, ammattitaito ja 

yksilöllinen palvelu. 

eksklusiivisuus, 

ainutlaatuisuus, 

korkea laatu, 

ammattitaito ja 

esteettisyys. 

Näkemyserot 

artikkeleissa: 

Materialismi, 

mahtailevuus ja 

näyttävyys (Heine 

2009 & Sung ym. 

2015). Hudders ym. 

(2013) eivät 

määrittele edeltäviä. 

korkea laatu, kallis hinta ei tee 

yksinään luksusta, 

eksklusiivisuudesta ristiriitainen 

käsitys, mutta Sjostrom ym. 

(2016) puhuvat rajoitetusta 

tuotannosta yhtenä piirteenä.  

Näkemyserot artikkeleissa: 

Aidon ja luotettavan brändin 

tärkeys, hyvä brändimaine ja 

korkea status (Sjostrom ym. 

2016). Luksusbrändi yhtä kun 

himottu ja unelma (Godey ym. 

2013). 

laatu, korkea hinta 

laadun mittarina sekä 

luksusbrändin 

piirteenä, 

eksklusiivisuus 

(harvinaisuus) ja 

hedonistiset sekä 

emotionaaliset edut. 
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3.5 Teoreettinen malli luksusbrändin määritelmästä ja sen osa-alueista 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysin pohjalta luotu luksusbrändin 

määritelmä on esitetty kuviossa 2. Kuvion keskellä on sana luksusbrändi, josta lähtee 

kuusi eri määrittelyn osa-aluetta. Lihavoidulla fontilla kirjoitetut osa-alueet ja tekijät 

ovat kaikista tärkeimmät, sillä ne nousivat aineistossa useimmiten esille. Itse osa-

alueisiin kuuluvat vielä tekijät, joista osa-alue koostuu. Esimerkiksi osa-alue 

eksklusiivisuus muodostuu kolmesta eri tekijästä: rajoitettu tuotanto, rajoitettu jakelu 

ja kallis hinta. Luksusbrändi -sanasta lähtevät kursivoidulla fontilla kirjoitetut sanat 

eivät itsessään ole osa-alueita, vaan ne ovat ikään kuin väliotsikoita, joiden avulla 

lukija ymmärtää väliotsikoista lähtevien osa-alueiden merkityksen luksusbrändille.  

Aineiston analyysin pohjalta voidaan todeta, että kaikista yleisin luksusbrändin 

piirre, joka nousee esiin jokaisessa brändinäkökulmassa, on korkea laatu (Fionda & 

Moore 2009, Godey ym. 2012, Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sjostrom ym. 2016, 

Tynan ym. 2010, Vigneron & Johnson 2004). Korkea laatu saavutetaan ensisijaisesti 

ammattitaidolla (Fionda & Moore 2009, Sung ym. 2015, Vigneron & Johnson 2004, 

Yeoman & McMahon-Beattie 2014). Ammattitaito on lihavoitu kuviossa, sillä se on 

määritelty kolmessa eri brändinäkökulmassa yhdeksi luksusbrändin osa-alueeksi 

(Fionda &Moore 2009, Sung ym. 2015, Vigneron &Johnson 2004, Yeoman & 

McMahon-Beattie 2014). Se on kuitenkin sijoitettu korkea laatu -osa-alueen alle, 

koska ammattitaito yhdistetään usein tuotteiden ja palveluiden laatuun. Korkea laatu 

voidaan saavuttaa myös muilla tekijöillä, kuten valitsemalla harvinaisia ja kalliita 

materiaaleja tuotteiden valmistukseen (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, 

Yeoman & McMahon-Beattie 2014) ja hinnoittelemalla tuotteet kalliiksi (Fionda & 

Moore 2009, Hudders ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-

Beattie 2014). Kallis hinta luo luksusbrändille mielikuvaa korkeasta laadusta, sillä 

kallis hinta mielletään yleisesti vihjeeksi korkeasta laadusta (Fionda & Moore 2009, 

Hudders ym. 2013, Keller 2009, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-

Beattie 2014). Kallis hinta määritellään myös erilliseksi osa-alueeksi kuviossa, koska 

se nousee kolmessa eri brändinäkökulmassa yksittäisenä osa-alueena esille (Fionda 

& Moore 2009, Godey ym. 2012, Heine 2009, Keller 2009, Sjostrom ym. 2016, 

Tynan ym. 2010, Vigneron & Johnson 2004). Laadun lisäksi korkealla hinnalla on 
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myös vaikutus luksusbrändin eksklusiivisuuteen (Fionda & Moore 2009, Hudders 

ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014). 

Eksklusiivisuus on toinen aineistossa useimmiten mainituista piirteistä, sillä siitä 

puhutaan kaikissa eri brändinäkökulmissa (Fionda & Moore 2009, Godey ym. 2012, 

Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 2015, Tynan ym. 2010, Vigneron & 

Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014). Näin ollen se valittiin yhdeksi 

osa-alueeksi. Eksklusiivisuudella viitataan harvinaisuuteen ja poissulkevuuteen, ja se 

saavutetaan rajoittamalla tuotantoa (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, 

Sjostrom ym. 2016, Yeoman & McMahon-Beattie 2014) ja jakelua (Fionda & Moore 

2009, Hudders ym. 2013, Keller 2009, Yeoman & McMahon-Beattie 2014), mutta 

myös asettamalla hinta korkeaksi (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, 

Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014).  

Luksusbrändit määriteltiin myös usein aineistossa jollain tapaa ainutlaatuisiksi 

(Fionda & Moore 2009, Godey ym. 2012, Heine 2009, Hudders ym. 2013, Vigneron 

& Johnson 2004). Kaikissa brändinäkökulmissa keskusteltiin tästä jollain tasolla. 

Ainutlaatuisuus syntyy siitä, että pyritään erottautumaan joukosta eikä kopioida 

ketään. Luksusbrändien tulee siis käyttää runsaasti luovuutta (Fionda & Moore 2009, 

Hudders ym. 2013, Yeoman & McMahon-Beattie 2014) esimerkiksi tuotteiden 

suunnittelussa. Ainutlaatuisuuteen liittyy myös luksusbrändin esteettisyys (Heine 

2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 2015). Esteettisyyteen panostamalla syntyy 

kaunis tuote, joka tuottaa nautintoa jo pelkällä olemassa olollaan. Tuloksena on 

uniikki luksusbrändi, joka tuottaa nautintoa ja jonka kaikki tunnistavat sen 

omalaatuisuudesta.  

Itse luksusbrändin tulee toimia johdonmukaisesti, ja brändi-identiteetin tulee olla 

selkeä (Fionda & Moore 2009, Keller 2009). Myös mainetta ja imagoa tulee pyrkiä 

kontrolloimaan, ja pitämään nämä hyvänä (Keller 2009, Sjostrom ym. 2016). 

Kuluttajien täytyy nähdä luksusbrändi luotettavana ja aitona, jotta ensinnäkin korkea 

hinta ja asema ovat oikeutettuja kuluttajan näkökulmasta. Kaikella tällä pyritään 

saavuttamaan arvostettu brändi. (Godey ym. 2012, Keller 2009, Sjostrom ym. 2016, 

Tynan ym. 2010, Yeoman & McMahon-Beattie 2014.)  
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Luksusbrändillä on erilaisia merkityksiä kuluttajalle. Osalle luksusbrändin 

materialistinen puoli (Godey ym. 2012, Heine 2009, Sung ym. 2015) on tärkeä, 

minkä johdosta luksusbrändiin kuuluu olennaisena olla tunnettu (conspicuousness) 

(Heine 2009, Hudders ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004) ja näyttävä (Heine 

2009, Sung ym. 2015, Vigneron & Johnson 2004). Toinen luksuksen puoli on tarjota 

kuluttajalle hedonistisia ja emotionaalisia etuja (Godey ym. 2012, Sung ym. 2015, 

Tynan ym. 2010, Vigneron & Johnson 2004), eli tuottaa nautintoa ja herättää 

tunteita. 

Teoreettiseen viitekehykseen ei otettu mukaan brändiperintöä yhtenä osa-alueena, 

sillä siitä keskustellaan vain kahdessa artikkelissa, ja se voidaan nähdä pikemminkin 

osana luksusbrändin toimintaa, ei keskeisenä osana määrittelyä (Fionda & Moore 

2009, Keller 2009). Näiden artikkelien mukaan luksusbrändiin liittyy aina vahvasti 

brändin perinnön korostaminen, eli brändin historian kertominen tai bränditarinan 

luominen.  

Markkinointiviestintä oli toinen osa-alue, jota ei nähty tarpeeksi merkittävänä, jotta 

se olisi sisälletty luksusbrändin määritelmään (Fionda & Moore 2009, Keller 2009). 

Markkinointiviestintä voidaan nähdä enneminkin luksusbrändiyrityksen osa-alueena, 

ei itse luksusbrändin määritelmän. Luksukselle omaisen markkinointiviestinnän 

pääpiirre on, että markkinoinnin tarkoituksena ei ole myydä itse tuotetta, vaan sen 

sijaan luoda tunnettavuutta ja haluttavuutta luksusbrändille kuluttajan silmissä 

(Fionda & Moore 2009). 



40Kuvio 2. Luksusbrändin määrittelyn osa-alueet. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena oli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen muodossa 

tutkia luksusbrändin määritelmää kirjallisuudessa 2000-luvulla, ja koota aineistosta 

analyysin avulla yleinen määritelmä luksusbrändille. Määritelmän luomisessa oli 

tärkeintä tunnistaa juuri ne luksusbrändin osa-alueet, joista se koostuu. Näin 

pystyttiin rakentamaan teoreettinen viitekehys luksusbrändin määrittelyn osa-alueista 

(kuvio 2).  

4.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaus tutkimuskysymykseen 

Tässä narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tunnistettiin aineiston analyysin 

pohjalta kuusi eri luksusbrändin määrittelyn osa-aluetta, jotka esiintyivät useasti 

valitussa aineistossa. Näistä osa-alueista luotiin yleinen luksusbrändin määritelmä, 

sekä määriteltiin tekijät, joiden avulla luodaan nämä osa-alueet.  

Yleisin osa-alue luksusbrändin määrittelyssä oli korkea laatu (Fionda & Moore 2009, 

Godey ym. 2012, Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sjostrom ym. 2016, Tynan ym. 

2010, Vigneron & Johnson 2004). Korkealla laadulla viitataan etupäässä tuotteiden 

ja palveluiden laatuun, mutta myös siihen, että luksusbrändin tulee kiinnittää 

huomiota korkeaan laatuun ja ensiluokkaisuuteen kaikissa toimissaan. Korkea laatu 

saavutetaan ensisijaisesti ammattitaidolla (Fionda & Moore 2009, Sung ym. 2015, 

Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014), mutta myös 

kahdella muulla tekijällä: valitsemalla harvinaisia ja kalliita materiaaleja tuotteiden 

valmistukseen (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, Yeoman & McMahon-

Beattie 2014) ja hinnoittelemalla tuotteet kalliiksi (Fionda & Moore 2009, Hudders 

ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014).  

Kallis hinta on toinen luksusbrändin määrittelyn osa-alue, sillä se nousee esille 

kolmessa eri brändinäkökulmassa (Fionda & Moore 2009, Godey ym. 2012, Heine 

2009, Keller 2009, Sjostrom ym. 2016, Tynan ym. 2010, Vigneron & Johnson 2004). 

Kallis hinta luo luksusbrändille mielikuvaa korkeasta laadusta, sillä kallis hinta 

mielletään yleisesti kuluttajien keskuudessa vihjeeksi korkeasta laadusta (Fionda & 

Moore 2009, Hudders ym. 2013, Keller 2009, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & 
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McMahon-Beattie 2014). Laadun lisäksi korkealla hinnalla on myös vaikutus 

luksusbrändin eksklusiivisuuteen (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, 

Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014), sillä kallis hinta luo 

tavallaan ”muurin”, jonka ansiosta kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa luksusbrändin 

tuotteita eikä luksusbrändistä tule näin ollen liian saatavilla olevaa. 

Eksklusiivisuus on toinen aineistossa useimmiten mainituista piirteistä, sillä siitä 

puhutaan kaikissa eri brändinäkökulmissa (Fionda & Moore 2009, Godey ym. 2012, 

Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 2015, Tynan ym. 2010, Vigneron & 

Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 2014). Näin ollen se valittiin yhdeksi 

osa-alueeksi. Eksklusiivisuudella viitataan harvinaisuuteen ja poissulkevuuteen, ja se 

saavutetaan kolmella eri tekijällä: rajoittamalla tuotantoa (Fionda & Moore 2009, 

Hudders ym. 2013, Sjostrom ym. 2016, Yeoman & McMahon-Beattie 2014) ja 

jakelua (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, Keller 2009, Yeoman & 

McMahon-Beattie 2014), mutta myös asettamalla hinta korkeaksi (Fionda & Moore 

2009, Hudders ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004, Yeoman & McMahon-Beattie 

2014), kuten jo mainittiin. Monessa artikkelissa puhutaan eksklusiivisuudesta 

luksuksen perustavanlaatuisena ominaisuutena, josta täytyy pitää kiinni. 

Luksusbrändistä ei saa siis tehdä liian saatavilla olevaa, jotta luksuksen erityinen 

asema säilyy vielä tulevaisuudessakin (Yeoman & McMahon-Beattie 2014).  

Kaikissa brändinäkökulmissa keskusteltiin jollain tapaa siitä, että luksusbrändit ovat 

aina jollaintapaa ainutlaatuisia (Fionda & Moore 2009, Godey ym. 2012, Heine 

2009, Hudders ym. 2013, Vigneron & Johnson 2004). Näin ollen ainutlaatuisuus 

määriteltiin yhdeksi luksusbrändin osa-alueeksi. Ainutlaatuisuus syntyy siitä, että 

pyritään erottautumaan joukosta eikä kopioida ketään. Ainutlaatuisuuden tekijöinä 

ovat luovuus (Fionda & Moore 2009, Hudders ym. 2013, Yeoman & McMahon-

Beattie 2014) ja esteettisyys (Heine 2009, Hudders ym. 2013, Sung ym. 2015).  

Aineistosta kävi ilmi, että itse luksusbrändin tulee toimia johdonmukaisesti, ja 

brändi-identiteetin tulee olla selkeä (Fionda & Moore 2009, Keller 2009). Myös 

mainetta ja imagoa tulee pyrkiä kontrolloimaan, ja pitämään nämä hyvänä (Keller 

2009, Sjostrom ym. 2016). Sen vuoksin nämä nimettiin yhdeksi määritelmän osa-

alueeksi. Lisäksi kuluttajien täytyy nähdä luksusbrändi luotettavana ja aitona, jotta 
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ensinnäkin korkea hinta ja asema ovat oikeutettuja kuluttajan näkökulmasta. Kaikella 

tällä pyritään saavuttamaan arvostettu brändi. (Godey ym. 2012, Keller 2009, 

Sjostrom ym. 2016, Tynan ym. 2010, Yeoman & McMahon-Beattie 2014.)  

Luksusbrändillä on erilaisia merkityksiä kuluttajalle, jotka tuodaan esille myös 

luksusbrändin määrittelyssä. Osalle luksusbrändin materialistinen puoli (Godey ym. 

2012, Heine 2009, Sung ym. 2015) on tärkeä, minkä johdosta luksusbrändiin kuuluu 

olennaisena olla tunnettu (conspicuousness) (Heine 2009, Hudders ym. 2013, 

Vigneron & Johnson 2004) ja näyttävä (Heine 2009, Sung ym. 2015, Vigneron & 

Johnson 2004). Toinen luksuksen puoli on tarjota kuluttajalle hedonistisia ja 

emotionaalisia etuja (Godey ym. 2012, Sung ym. 2015, Tynan ym. 2010, Vigneron 

& Johnson 2004), eli tuottaa nautintoa ja herättää tunteita. 

Näin ollen tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan vastata 

tutkimuskysymykseen ”miten luksusbrändi määritellään kirjallisuudessa 2000-

luvulla?” ja apututkimuskysymykseen ”mistä osa-alueista luksusbrändi koostuu 

kirjallisuuden mukaan?”, seuraavasti: luksusbrändi määritellään 2000-luvun 

kirjallisuudessa brändinä, joka on korkea laatuinen, kallis, eksklusiivinen ja 

ainutlaatuinen, ja jonka täytyy toimia johdonmukaisesti kokonaisuutena, sekä 

muistaa tuoda esille luksusbrändin kulutukseen liittyviä hedonistisia, emotionaalisia 

ja materialistisia piirteitä.  

4.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkielman luoma määritelmä luksusbrändistä on hyödyllinen suomalaisille 

yrityksille, jotka ovat mukana luksusbisneksessä tai harkitsevat osallistuvansa siihen, 

sillä kun tiedetään, mistä osa-alueista luksusbrändit koostuvat, osataan myös luoda 

luksusbrändi.  

Kaikista huomattavin löydös aineistosta oli se, että korkea laatu yhdistetään useasti 

luksusbrändeihin. Tästä syystä yritysten tulee panostaa luksusbrändin palveluiden ja 

tuotteiden korkeaan laatuun, sillä muuten kuluttaja tuntee itsensä huijatuksi eikä pidä 

brändiä luksuksena. Korkeaa laatua voi luoda luksusbrändille käyttämällä vain 

korkealaatuisia ja harvinaisia materiaaleja tuotteiden valmistuksessa. Lisäksi yleisesti 
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mielletään, että käsityönä valmistetut tuotteet ovat laadukkaampia kuin koneellisesti 

valmistetut, joten luksusbrändien kannattaa valmistaa tuotteensa käsityönä. Myös 

ammattitaito oli tutkimuksen mukaan tärkeä laadun luoja, mikä tarkoittaa sitä, että 

luksusbrändin tulee osoittaa ammattitaitoa toiminnassaan. Käytännössä tämä voi 

esimerkiksi tarkoittaa sitä, että erikoistutaan johonkin tuotteeseen ja pyritään 

tekemään siitä markkinoiden paras, ja olemaan sen tuotteen alan asiantuntija.  

Yllättävä löydös oli eksklusiivisuus, jota pidetään yhä yhtenä luksusbrändin 

perustavanlaatuisena piirteenä. Näin ollen yritykset eivät saa tehdä luksuksesta liian 

saatavilla olevaa, vaan esimerkiksi tuotantoa ja jakelua tulee rajoittaa. Tällä tavalla 

turvataan luksuksen harvinaisuus, joka lisää luksusbrändin haluttavuutta kuluttajien 

silmissä.  

Korkea hinta kuuluu olennaisena luksusbrändiin, mutta yritysten tulee myös muistaa 

lunastaa lupaukset, jotka liittyvät korkeaan hintaan. Esimerkiksi kuluttajat olettavat 

korkean hinnan kertovan myös korkeasta laadusta ja eksklusiivisuudesta, eli tuotteen 

harvinaisuudesta.  

 Lisäksi aineistosta käy ilmi, että luksusbrändin kannattaa rohkeasti pyrkiä 

erottautumaan joukosta, sillä luksusbrändejä kuvattiin usein ainutlaatuisiksi. 

Ainutlaatuinen luksusbrändi saavutetaan esimerkiksi panostamalla luovuuteen ja 

esteettisyyteen tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa.  

Aineistosta tunnistettiin myös kaksi erilaista luksusbrändin merkitystä kuluttajalle. 

Toinen on hedonistiset ja emotionaaliset edut, joita hakevat kuluttajat odottavat 

luksusbrändin kulutuksen tuottavan heille nautintoa ja herättävän suuria tunteita. 

Toinen on materialistinen merkitys, jota hakevat kuluttajat arvostavat luksusbrändiä, 

joka on tunnettu, näyttävä ja jopa mahtaileva. Yritysten täytyy ymmärtää nämä 

merkitykset markkinoidessaan luksusbrändiä, sillä esimerkiksi materialismia voi 

tuoda mainonnassa esiin korostamalla sitä, että luksusbrändi on tunnettu ympäri 

maailman.  

Yleisesti aineistossa linjattiin, että luksusbrändeille on erittäin tärkeää olla 

yhtenäinen ja johdonmukainen toimissaan, kaikilla yrityksen tasoilla. Luksuuden 
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täytyy siis ilmetä jokaisella organisaation tasolla ja näkyä arkipäiväisessä 

liiketoiminnassa, jotta kuluttajat eivät epäile luksusbrändin aitoutta eivätkä 

kyseenalaista luksusasemaa. Lisäksi yritysten tulee tarkoin miettiä, mihin alalle ja 

miten laajentaa luksusbrändin liiketoimintaa. Väärän alan valtaus voi hämmentää 

kuluttajaa ja sumentaa brändi-identiteettiä.  Yrityksen tulee myös pyrkiä 

kontrolloimaan luksusbrändin mainetta ja imagoa ja välttää niiden tahriintumista 

kaikin mahdollisin keinoin. Jos yrityksen brändin maine tahriintuu kerran ja 

asiakkaat menetetään, on asiakkaiden takaisin saaminen ja maineen puhdistus 

luksusbrändille paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kuin tavalliselle brändille. Tämä 

siitä syystä, että luksusbrändien hankintaan liittyy jo valmiiksi kuluttajilla enemmän 

harkintaa kuin tavallisten brändien, ja luksusbrändin markkinointiin käytetään 

tavallisesti paljon rahaa. 

Jos nämä kaikki luksusbrändin piirteet muistetaan, on tuloksena aito ja arvostettu 

luksusbrändi, joka pitää arvonsa yli ajan. 

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitteiden arviointi 

Tämän tutkielman luotettavuuden arvioinnissa käytetään Lincolnin ja Guban (1985) 

luomia luotettavuuskriteerejä, jotka ovat uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja 

vahvistettavuus. Uskottavuus viittaa siihen, että onko tutkimus ylipäänsä vakuuttava 

ja onko siinä kuvattu tarpeeksi tarkasti käsiteltävä aihe (Lincoln 2004). Tämän 

tutkielman uskottavuutta lisää se, että aineiston hakuprosessi on kuvattu 

yksityiskohtaisesti. Lisäksi on annettu tarkat tiedot kirjallisuuskatsaukseen valituista 

artikkeleista, sisältäen artikkelien tutkimuksen tavoitteen ja artikkelissa esitellyn 

luksusbrändin määritelmän. Myös artikkelien luokitteluperusteet eri 

brändinäkökulmiin on perusteltu, ja luotuun teoreettiseen viitekehykseen on 

hyväksytty vain niitä luksusbrändin määrittelyn piirteitä, jotka esiintyivät aineistossa 

tarpeeksi usein.  

 Siirrettävyys kriteerillä tutkitaan Lincolnin (2004) mukaan sitä, että onko 

mahdollista suorittaa samanlainen tutkimus myös toisessa samankaltaisessa 

kontekstissa. Tämän kirjallisuuskatsauksen voi suorittaa uudestaan kuka vain ja se on 

siirrettävissä esimerkiksi jollekin muulle vuosikymmenelle, sillä kirjallisuushaku on 
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kuvattu tarkasti vaihe vaiheelta. Lisäksi aineiston luokittelu brändinäkökulmiin 

voidaan suorittaa mille tahansa luksusbrändin määritelmän sisältävälle aineistolle, 

sillä aineiston luokitteluperusteet on kuvattu tarkasti.  

Luotettavuudella kiinnitetään huomioita toteutetun tutkimusprosessin vakauteen, 

jäljitettävyyteen ja loogisuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 

tutkimusprosessin tarkastelulla, jossa analysoidaan käytettyjen tutkimusmetodien 

järkevyyttä. (Lincoln 2004.) Tämän tutkielman tutkimusprosessia voidaan pitää 

loogisena ja jäljitettävänä, sillä se on kuvattu yksityiskohtaisesti sanallisesti sekä 

myös havainnollistettu kuvioin ja taulukoin tutkielmassa. Valittu tutkimusmetodi – 

narratiivinen kirjallisuuskatsaus – on ollut hyvä keino luoda luksusbrändin 

määritelmä, sillä se on mahdollistanut epäyhtenäisen luksusbrändin määrittelykentän 

järjestelyn yhdeksi yhtenäiseksi määritelmäksi, ja on saatu aikaan helppolukuinen 

lopputulos. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen aineistoon valittuja tieteellisiä artikkeleja 

voidaan pitää yleisesti luotettavina, sillä kaikkien artikkelien julkaisijoiden 

luotettavuus ja löydettävyys on tarkistettu Julkaisufoorumi.fi – sivustolta, missä 

kaikki artikkelit ovat saaneet vähintään tasoluokituksen 1.  

Vahvistettavuus – kriteerillä tutkitaan, että voidaanko tutkimuksessa esitetyn 

aineiston alkuperäislähteet jäljittää (Lincoln 2004.) Tämän tutkielman aineisto on 

jäljitettävissä, ja käytetyn aineiston luettelo löytyy tutkielman lopusta luonnollisesti 

lähdeluettelosta.  

Tällä tutkielmalla on myös erinäisiä rajoitteita. Ensinnäkin, tutkielman 

aineistonhakuprosessissa käytetyt hakutermit ovat rajanneet jo heti alkuun 

huomattavasti mahdollisia katsauksessa hyödynnettäviä artikkeleja. Toinen 

tutkielman rajoitteista on valitun aineiston otoskoko, joka on kohtalaisen pieni, 

minkä johdosta yleistettävyys on heikkoa. Voidaan siis vain puhua tämän 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta luodusta määritelmästä. Yleistettävyyttä voidaan 

parantaa suorittamalla samanlainen tutkimus uudestaan suuremmalla otoskoolla. 

Lisäksi se, että edustaako valikoitu otos tarpeeksi hyvin kohdepopulaatiotaan, on eräs 

rajoite. Edelleen se, että onko aineistosta tehty oikeita päätelmiä, oikein perustein, on 

yksi tutkimuksen luotettavuutta rajoittava tekijä. Tutkija on voinut mahdollisesti 
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tehdä päättelyvirheitä, mutta tällaiset on pyritty minimoimaan käyttämällä selkeää 

luokittelumallia, brändinäkökulmia, joiden avulla päätelmät on luotu.  

4.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkielmassa on tutkittu luksusbrändin määritelmää kirjallisuudessa 2000-

luvulla. Olisi mielenkiintoista tutkia luksusbrändin määritelmää myös eri 

aikakausina, ja verrata, onko käsitys luksusbrändistä muuttunut ajan kuluessa. 

Esimerkiksi jos tutkittaisiin luksusbrändien määritelmiä 1980-luvulla, olisi 

mielenkiintoista selvittää, että näkyykö määritelmissä 80-luvun juppikulttuurin 

vaikutukset. Juppikulttuuriin kuului brändien kulutus materialistisista syistä, ja 

ajateltiin, että mitä näyttävämpi ja mahtailevampi brändi, sitä parempi.  

Tässä tutkielmassa kehitettyä luksusbrändin määritelmää voisi myös hyödyntää 

tutkimuksessa, jonka tavoitteena on määritellä menestyneen luksusbrändin piirteet, 

sillä muodostettua teoreettista viitekehystä pystyy käyttämään pohjana tällaiselle 

tutkimukselle. Menestyspiirteet voitaisiin määritellä empiirisen tapaustutkimuksen 

kautta, haastattelemalla paria menestynyttä luksusbrändiä.  
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