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1 JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää luksustason asiakaskokemuksen 

muodostavia tekijöitä luksusbrändien kivijalkamyymälöissä kvalitatiivisen 

tutkimuksen keinoin. Ensimmäisessä luvussa johdatetaan lukija aiheeseen, nostetaan 

esiin tutkimuskysymys sekä perustellaan aiheen valinta. Lisäksi esitellään tutkimuksen 

metodologia, keskeiset käsitteet ja rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Käsite luksus huokuu perinteikkyyttä, ja sen tutkimuksella on pitkä historia. Jo vuonna 

1899 Thorstein Veblen tarkasteli teoksessaan Joutilas luokka (The Theory of the 

Leisure Class, suomennettu 2002) kerskakuluttamista ilmiönä. Ekologisuuden ja 

eettisyyden kaltaisten megatrendien esiin nouseminen ei kuitenkaan ole vähentänyt 

kiinnostusta luksuskuluttamisen ympärillä, sillä useita uusia tutkimuksia on julkaistu 

myös 2020-luvulla (esim. Kauppinen-Räisänen ym., 2020; Klaus, 2022; Mrad ym., 

2022; Pangarkar ym., 2022). Syy siihen on selkeä, sillä luksusmarkkina on edelleen 

kaupallisesti kooltaan merkittävän suuri. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomen 

kannattavin vähittäiskauppa oli ranskalaisen ylellisyystuotteisiin erikoistuneen 

LVMH-konsernin omistama Louis Vuitton, vaikka sillä on vain yksi myymälä 

Suomessa, Helsingin ydinkeskustassa (Tammilehto, 2021).  

Kiehtovaa luksusmarkkinan tutkimisesta tekee Turusen (2018, s. 3) kuvaama 

paradoksi: luksus on tunnettua ja haluttua, mutta ei kenen tahansa saatavilla. 

Luksustuotteen tunnistaminen edellyttää jonkinlaista tietoa tai ymmärrystä. 

Luksustuotteiksi luokiteltavat hyödykkeet tai palvelut voivat olla pohjimmiltaan 

hyvinkin tavanomaisia, kuten asusteita, koruja, ajoneuvoja tai majoitusta. Niiden hinta 

ei muodostu absoluuttisista materiaalikustannuksista, vaan olennaisessa osassa ovat 

kokemus ja elämyksellisyys, kuten taiteessa. Ylellisyystuotteiden 

arvonmuodostuksessa hinta ja toiminnallisuus eivät korreloi keskenään, vaan 

taideteosten tapaan niiden rahallinen arvo on täysin irrallaan varsinaisesta 

käyttötarkoituksesta (Hagtvedt & Patrick, 2008).  Pienimmätkin yksityiskohdat 

luksustason asiakaskokemuksessa ovat tyypillisesti tarkkaan harkittuja, ja siihen 
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vaikuttavat omalta osaltaan monet tekijät kuten asiakaspalvelun laatu, 

myymäläympäristö ja tuotepakkaus.  

Ylellisyys kiinnostaa minua markkinoinnin tutkijana erityisesti, koska luksus on niin 

aineetonta ja abstraktia: luksusarvo koostuu suurelta osin asiakkaan omasta tulkinnasta 

(Keller, 2009; Turunen, 2015, s. 12). Laatu, yksityiskohdat, elämyksellisyys ja 

intohimo yhdistyvät luksuskuluttamisessa. Brändien ylellisyyttä, luksuksen 

arvonmuodostusta ja luksusbrändien kuluttamista on tutkittu jo vuosikymmenten ajan 

(esim. Kapferer, 1997; Keller, 2009; Turunen, 2018). Luksusmarkkinan kasvun myötä 

myös luksusbrändien tutkimus on lisääntynyt (Ko ym., 2016). Asiakaskokemuksen 

tutkimus on lisääntynyt merkittävästi 2010-luvulla (Mahr ym., 2019). Luksustason 

asiakaskokemuksen tutkimus on kuitenkin perinteisesti painottunut hieman enemmän 

palveluihin kuten matkailu- ja ravintola-alalle (esim. Wu & Gao, 2019; Klaus, 2022) 

tai autoteollisuuteen kuin kivijalkamyymälöissä tapahtuvaan vähittäiskauppaan. 

Kuluttajien subjektiivisia asiakaskokemuksia luksusmyymälöissä on tutkittu niukasti, 

sillä tähänastinen tutkimus on painottunut enemmän liikkeenjohdolliseen 

näkökulmaan (Kauppinen-Räisänen ym., 2020). Aisteja ja niiden merkitystä 

brändäyksessä, markkinoinnissa ja asiakasuskollisuudessa on tutkittu viime vuosina 

yhä enenevissä määrin (esim. Hultén, 2017; Shahid ym., 2022). Kauppinen-Räisänen 

ym. (2020) ovat tutkineet luksusbrändimyymälöiden asiakaskokemusta vastaavin 

tutkimusmetodein, mutta kuitenkin hieman laajemmalla tutkimuskysymyksen 

asettelulla, joten täysin vastaavaa tutkimusta, joka tuottaisi täsmällisen yhteenvedon 

luksustason asiakaskokemuksen muodostavista tekijöistä, en onnistunut löytämään. 

Asiakaskokemus käsittää kaikki vaiheet, joita asiakas kohtaa yrityksen, tuotteen tai 

palvelun kuluttajana, ja asiakaskokemuksen johtamista voidaan pitää olennaisena 

osana vähittäiskaupan alalla menestymisessä (Grewal ym., 2009). Kokonaisvaltaisen 

asiakaskokemuksen johtamista vaikeuttavat useat eri kosketuspinnat, joita asiakas 

kohtaa yritysten monikanavaisessa markkinoinnissa (Lemon & Verhoef, 2016). Jos 

esimerkiksi mainonnan tai verkkosivujen luoma laatumielikuva on ristiriidassa 

tuotteen ulkonäön tai pakkauksen kanssa, vaikuttaa se negatiivisesti 

asiakaskokemukseen. Digitalisaatio ja 2020-luvun pandemia ovat pakottaneet myös 

perinteikkäitä luksusbrändejä uudistumaan ja tuomaan tuotevalikoimaansa verkkoon. 

Verkkokaupan yleistyminen on siten muokannut myös luksusbrändien 
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asiakaskokemusta, kun huoliteltu myyjä ei ojennakaan tuhansien eurojen käsilaukkua 

kauniissa paperikassissa viimeistellyssä myymälässä, vaan kuljetusliikkeen työntekijä 

saattaa toimittaa sateen kasteleman pahvilaatikon arkisesti asiakkaan kotiovelle.  

Tutkimuksen kohteena on niin sanottu "wow-tekijä" (engl. wow factor), joka 

Cambridgen sanakirjan mukaan tarkoittaa sellaista piirrettä tai ominaisuutta, joka saa 

ihmiset tuntemaan huomattavaa innostusta tai ihastusta. Sellaisen tekijän löytyminen 

on aivan olennaista, kun brändi, tuote tai palvelu sisältää ylellisyysarvoa. Siihen viittaa 

myös tämän tutkielman pääotsikko Delivering wow. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja määritellä, mitkä tekijät muodostavat 

luksustason asiakaskokemuksen. Mitä ovat ne pienet yksityiskohdat ja nyanssit, 

"wow-tekijät", jotka nostavat hyvän asiakaskokemuksen luksustasolle? 

Tutkimuskysymykseksi voidaan asettaa: 

Mitkä tekijät erottavat luksustason asiakaskokemuksen erittäin hyvästä? 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lista olennaisista tekijöistä ja ominaispiirteistä, 

jotka toteutuvat luksustason asiakaskokemuksessa. Tutkimusta tarvitaan, jotta 

esimerkiksi yritykset voisivat hyödyntää sen tuloksia tarkastellessaan 

asiakaskokemusta ja palveluprosessia omassa liiketoiminnassaan, kun tavoitteena on 

kasvattaa brändin ylellisyysarvoa. Tutkimustuloksista voisivat hyötyä myös 

kivijalkamyymälät ja yritykset, jotka eivät lukeudu luksusbrändeiksi, mutta jotka 

haluavat nostaa liikkeensä asiakaskokemusta korkeammalle tasolle. Tutkimuksella 

voidaan tuottaa lisäarvoa myös nykyiseen tutkimuskenttään, koska aiempaa aivan 

vastaavantyyppistä tutkimusta aiheesta on tehty huomattavan vähän. Tähänastinen 

luksusbrändien tutkimus on keskittynyt pitkälti muun muassa luksuksen määritelmään 

ja arvonluontiin, kulutuskäyttäytymiseen sekä asiakaskokemuksen johtamiseen. 
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen 

kohteena on ylellinen, luksustason asiakaskokemus, ja tekijät, jotka sen muodostavat, 

joten laadullisen tutkimuksen kohteena ovat luksuskuluttajat ja heidän toteutuneet 

asiakaskokemuksensa ja mielikuvansa. Tutkimuksen empiiristä osiota kuvaillaan 

tarkemmin luvussa neljä.  

Tietoa ja lähdeaineistoa on haettu kansainvälisistä tietokannoista kuten Google 

Scholar, EBSCO, Elsevier, Emerald Insight sekä Oula-Finna. Hauissa on kiinnitetty 

huomiota lähteiden luotettavuuteen ja painotettu vertaisarvioituja artikkeleita. 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet esitellään tässä luvussa. Keskeisimpiä 

käsitteitä ovat asiakaskokemus, aistimarkkinointi sekä luksusbrändi. 

Asiakaskokemus: Kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen kokemus, joka sisältää sekä 

asiakkaan monitahoisen suhtautumisen brändiin että kokemuksen kaikki vaiheet myös 

ennen ja jälkeen ostotapahtuman (Verhoef ym., 2009).  

Aistimarkkinointi: Aistiärsykkeisiin ja -strategioihin keskittyvä palveluprosessi, jonka 

tavoitteena on moniaistillisen brändikokemuksen luominen viiden aistin kautta 

tuottaakseen kuluttajalle arvoa (Hultén, 2015, s. 106). 

Luksusbrändi: Brändi, jonka arvolupaus sisältää sekä korkeatasoiset tuotteet että 

mielihyvän keskeisenä hyötynä. Brändi, joka kykenee luomaan kuluttajiin 

emotionaalisen yhteyden. (Hagtvedt & Patrick, 2009.) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus sisältää kuusi päälukua. Ensimmäinen luku johdattaa lukijan 

tutkimusaiheeseen, perustelee aihevalinnan, esittelee tutkimuksen tavoitteen ja 

rakenteen sekä tutkimuskysymyksen. Toisessa ja kolmannessa luvussa luodaan 
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teoreettinen viitekehys tutkimukselle luksuskuluttamisen ja asiakaskokemuksen 

aiempaan tutkimukseen tutustumalla. Neljäs luku esittelee empiirisen tutkimuksen 

toteutustavan. Tutkimusaineisto analysoidaan viidennessä luvussa. Kuudennessa 

luvussa esitellään vastaus tutkimuskysymykseen ja tämän pro gradu -tutkielman 

johtopäätökset. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään 

ehdotuksia mahdollisiksi jatkotutkimusaiheiksi.   
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2 LUKSUSKULUTTAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään luksuskuluttamista. Ensin määritellään luksus käsitteenä. 

Seuraavaksi perehdytään luksusbrändin ominaispiirteisiin, määritelmään ja 

alakategorioihin. Luvun lopussa käsitellään luksuskuluttamiseen vaikuttavia 

motivaatiomalleja ennen seuraavaan päälukuun siirtymistä. 

2.1 Luksuksen määritelmä 

Määritelmä siitä, mitä luksus on, ei ole yksiselitteinen, eikä myöskään sanan luksus 

(engl. luxury) etymologia. Kapfererin (2008, s. 95–96) mukaan se pohjautuu 

latinankielisestä, etäisyyttä tarkoittavasta sanasta luxatio korostaen näin luksuksen 

erottumista erittäin hyvästä eli premiumista. Yeoman ja McMahon-Beattie (2006) 

esittävät alkuperäksi latinan kielen sanaa luxus, joka tarkoittaa prameutta ja 

aistillisuutta. Chevalierin ja Mazzalovon (2021, s. 4) mukaan luxus tarkoittaa 

ylimääräistä. Merriam-Websterin sanakirja määrittelee luksuksen nautinnon tai 

mukavuuden lisääjänä, joka ei ole elintärkeää. Yleisesti käsite luksus nähdään jonakin, 

johon vain harvoilla on varaa ja mahdollisuus päästä käsiksi. Se on erityistä tavallisille 

ihmisille, mutta tavallista erikoislaatuisille (engl. extraordinary) ihmisille (Kapferer, 

2012).  

Kokemus luksuksesta vaatii niin sanotusti lukutaitoa, siis kykyä tulkita sitä, koska eri 

asiat ovat ylellisiä eri ihmisille. Käsitys luksuksesta on subjektiivista. Kuten taidetta, 

myös ylellisyyttä täytyy ymmärtää ja tulkita, jotta sitä osaa arvostaa. Myös kulttuuri 

vaikuttaa siihen, mikä nähdään ja koetaan ylellisenä. Niukkuus on olennaista, sillä 

luksustuotteiden ei kuulukaan olla kenen tahansa saatavilla. Jos kenellä tahansa olisi 

mahdollisuus hankkia luksustuote, siitä tulisi arkipäiväistä, tavallista. 

2.2 Luksusbrändi 

Luksusbrändin ominaispiirteitä ovat Turusen (2015) mukaan korkea hinta ja 

erinomainen laatu, niukkuus ja harvinaisuus, historia ja perintö, estetiikka, aitous sekä 

tarpeettomuus. Heine ja Phan (2011) esittävät kuudeksi luksuksen pääpiirteeksi 

hinnan, laadun, estetiikan, harvinaisuuden, erikoisuuden ja symbolisen tarkoituksen. 
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Erittäin hyvän, eli premiumin, ja luksustuotteen suurin ero on hinta, joka premium-

tuotteen kohdalla perustuu enemmän laatuun ja toiminnallisuuteen (Kapferer & 

Bastien, 2009). Tämä tutkielma käsittelee eroja erittäin hyvän eli premium-tason ja 

luksustason asiakaskokemuksissa.  

Kapferer (1997) jakaa brändipyramidissaan brändit neljään kategoriaan niiden 

ylellisyysarvon perusteella. Kuviossa 1 brändipyramidin alimmalla tasolla ovat 

massatuotetut, tavalliset brändit. Sen yläpuolelle sijoittuvat laatubrändit, jotka ovat 

edellä mainittujen tapaan tehdasvalmisteisia, mutta laadultaan luokkansa 

parhaimmistoa. Toiseksi ylimmällä tasolla ovat luksusbrändit, jotka ovat usein 

käsintehtyjä. Niiden tuotantomäärät ovat pienempiä kuin massatuotteiden. Pyramidin 

huipulla on uniikki luksus, joka käsittää esimerkiksi perinteisten luksusbrändien haute 

couture -malliston. Koska uniikit luomukset ovat vain hyvin harvojen saatavilla, 

brändipyramidin kategorioista tämä tutkimus keskittyy ensisijaisesti toiseksi 

korkeimmalle tasolle eli luksusbrändeihin. 

   
Kuvio 1. Brändipyramidi (mukaillen Kapferer, 1997). 



13 

Ko ym. (2019) esittävät luksusbrändille viiden kohdan määritelmää. Ensinnäkin 

luksustuotteen tai -palvelun on oltava korkealaatuinen. Sen on myös tarjottava aitoa 

toiminnallista tai tunnetason arvoa kuluttajalle haluttujen hyötyjen kautta. Brändillä 

on oltava maineikas käsityöhön tai palvelun laatuun perustuva imago, ja sen on oltava 

korkeatasoisen hinnan arvoinen. Lisäksi luksusbrändin on kyettävä herättämään syvä 

yhteys kuluttajan kanssa. 

2.3 Motivaatiomallit 

Luksustuotteiden kuluttaminen on kokemuksellista ja elämyshakuista. Klaus ym. 

(2022) nostivat luksusjahtien omistajille tehdyssä tutkimuksessa esiin 

luksuskuluttamisen neljä keskeistä motivaatiomallia, jotka ovat kustomointi, 

intohimo, status sekä asiakaskokemuksen hallinta. Nämä motivaatiomallit esitetään 

graafisesti kuviossa 2. 

Kustomointi eli tuotteen tai palvelun räätälöinti asiakkaan omiin tarpeisiin on 

tyypillistä luksuskuluttamisessa. Kustomoitu tuote on harvinainen, jopa uniikki, ja 

niukkuus onkin yksi olennainen osa luksuskuluttamista: luksustuotteen ei kuulu olla 

kaikkien saatavilla. Tuotteita, esimerkiksi käsi- tai matkalaukkuja, voidaan myös 

personoida painamalla valmiiseen tuotteeseen esimerkiksi asiakkaan nimikirjaimet. 

Personoimalla tuotteesta pyritään tekemään henkilökohtaisempi ja siten arvokkaampi 

omistajalleen. Personointi kuitenkin vaikeuttaa tuotteen jälleenmyyntiä, ellei tuotteen 

omistaja ole kuuluisa tai muuten merkittävä henkilö. Veblenin (1899/2021, s. 81) 

mukaan kerskakulutuksen onkin kohdistuttava turhuuksiin, jotta se lisäisi kuluttajan 

mainetta. Voidaan siis ajatella, että kustomointi tai personointi lisää luksusarvoa 

korostaen tuotteen olevan omistajalleen henkilökohtaista, ylellistä ja ylimääräistä sen 

sijaan, että vanha käsilaukku olisi myytävä pois ennen kuin olisi varaa hankkia uusi.  
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Kuvio 2. Luksuskuluttamisen motivaatiomallit (mukaillen Klaus ym., 2022). 

Luksustuotteiden keräily onkin hyvin tyypillistä. Intohimo, toinen Klausin ym. (2022) 

motivaatiomalli, on usein keräilyn taustalla. Luksustuotteiden hinta rakentuu pitkälti 

aineettomista asioista pelkän käyttöarvon tai materiaalikustannusten sijaan. Niitä 

käytetään ja ostetaan henkilökohtaisen, tunneperäisen ja aineettoman hyödyn 

saavuttamiseksi (Klaus ym., 2022), eivätkä luksustuotteet ole omistajalleen 

merkityksettömiä kulutushyödykkeitä, vaan hankinnan yhtenä motiivina on intohimo.  

Luksustuotteilla viestitään myös statusta, joka on Klausin ym. (2022) kolmas 

motivaatiomalli. Käyttämällä ja omistamalla luksustuotteita voidaan esitellä 

yhteiskunnallista asemaa, vaikutusvaltaa ja varallisuutta sekä vahvistaa sosiaalista 

identiteettiä eli kuulumista tiettyyn viiteryhmään tai korostaa jostakin viiteryhmästä 

erottumista. Monet luksusbrändit tai vähintään niiden logot ovat laajasti tunnettuja 

myös niiden keskuudessa, jotka eivät omista luksustuotteita. Etenkin sellaisia 

luksustuotteita, joissa ei ole näkyviä logoja, käyttämällä voidaan tavoitella ja saavuttaa 

statusta oman tai ylemmän sosiaaliluokan viiteryhmän, siis toisten harrastajien 

silmissä. Muotibrändeistä esimerkiksi Bottega Veneta ja Goyard tunnetaan 

käsilaukuista, joissa voi olla tunnistettavien logojen sijaan vain merkin oma kuosi, 

jolloin kyseisiä brändejä tuntemattoman henkilön voi olla vaikeaa tunnistaa kyseessä 

olevan luksustuote. 

Klausin ym. (2022) neljäs motivaatiomalli eli asiakaskokemuksen hallinta viittaa 

vaikutusvaltaan ja nautinnollisuuteen, kun asiakas ostaa haluamansa tuotteen 

haluamallaan tavalla. Luksuskuluttamisessa painoarvoa on myös tuotteen 

omistamisella, sillä se on jopa olennaisempaa kuin pelkkä tuotteen käyttäminen 

Kustomointi Intohimo Status
Asiakaskokemuksen 

hallinta
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lainaamalla tai vuokraamalla. Kun 2020-luvulla eettisen kuluttamisen ja 

tiedostavuuden kasvun myötä mm. vaatelainaamot yleistyvät, samaan aikaan kasvavat 

myös luksuskeräilijöiden kokoelmat. Paitsi kanta-asiakasiltoja eli yksityistilaisuuksia 

kanta-asiakkaille, luksusbrändit järjestävät myymälöissään myös yksityisiä 

ostostapahtumia kaikista eksklusiivisimmille asiakkailleen. Silloin liike suljetaan 

muilta asiakkailta, ja myymälä henkilökuntineen on vain VIP-asiakkaan ja hänen 

ystäviensä tai henkilökuntansa käytössä. 
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3 ASIAKASKOKEMUS 

Tämä luku käsittelee asiakaskokemusta. Ensin esitellään asiakaskokemuksen taustaa 

ja merkitystä, minkä jälkeen siirrytään asiakaskokemuksen rakentumiseen vaikuttaviin 

tekijöihin. Seuraavaksi käsitellään asiakaskokemuksen johtamista ja perehdytään 

aistimarkkinointiin. Lopuksi esitellään teoreettinen viitekehys, joka tarjoaa 

lähtökohdan empiiriselle tutkimukselle.  

3.1 Taustaa 

Asiakaskokemuksen merkitys osana ostotapahtumaa on tiedostettu jo 1950- ja 1960-

luvuilla, ja yrityksissä siihen on alettu kiinnittää huomiota enenevissä määrin. 

Asiakaskokemuksesta on muodostunut jo niin olennainen asia, että yritykset ovat 

palkanneet työntekijöitä vastaamaan asiakaskokemuksesta. Suuret yritykset, kuten 

Google ja Amazon, työllistävät nykypäivänä asiakaskokemuspäällikköjä. (Lemon & 

Verhoef, 2016.) 

Asiakaskokemuksen tutkimus on painottunut asiakaskokemuksen mittaamiseen, 

asiakasuskollisuuteen sekä asiakaspolkuun. Myymälöissä tapahtuvan 

asiakaskokemuksen tutkimus on painottunut myymälän tunnelmaan ja ilmapiiriin 

kuten musiikkiin ja tuoksuun (Naylor ym., 2008). Brändien ja yritysten tavoite 

asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja hallinnassa on saada aikaan kaupat sekä 

kasvattaa asiakastyytyväisyyttä saavuttaakseen asiakasuskollisuutta, siis lisää 

kauppaa. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole selvittää, miten asiakas 

saadaan tyytyväiseksi tai ostamaan enemmän, vaan tutkia ainoastaan luksustason 

asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Klausin ja Manthioun (2020) mukaan 

asiakaskokemus on keskeinen strateginen painopiste luksusmarkkinassa, ja 

erinomaisella asiakaskokemuksella voidaan saavuttaa kilpailuetua.  

3.2 Asiakaskokemuksen rakentuminen 

Verhoef ym. (2009) kuvaavat asiakaskokemusta kokonaisvaltaisena asiana, johon 

sisältyvät asiakkaan kognitiiviset, emotionaaliset, sosiaaliset ja fyysiset reaktiot. 

Asiakaskokemuksen esitetään muodostuvan seitsemästä siihen vaikuttavasta tekijästä, 
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jotka ovat sosiaalinen ympäristö, palvelurajapinta, myymälän tunnelma, valikoima, 

hinta, asiakaskokemukset vaihtoehtoisissa kanavissa sekä brändi (kuvio 3). Brändi voi 

kontrolloida välittömästi vain osaa asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten 

palvelurajapintaa, myymälän tunnelmaa, valikoimaa ja hintaa.  

 

Kuvio 3. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Verhoef ym., 2009). 

Sosiaalinen ympäristö sisältää sosiaalisen viiteryhmän sekä mahdolliset suositukset ja 

arviot. Se vaikuttaa ennen kaikkea asiakkaan odotuksiin asiakaskokemuksesta ennen 

myymälään astumista, mutta myös myymälässä samaan aikaan asioivat muut 

asiakkaat voidaan lukea kuuluvan osaksi sosiaalista ympäristöä. Palvelurajapinta 

käsittää asiakkaan ja henkilökunnan välisen kohtaamisen, jolloin asiakkaalla on 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kokemukseen. Myymälän tunnelma muodostuu 

aistikokemuksista, kuten designista, tuoksusta, lämpötilasta ja musiikista. 

Valikoimaan vaikuttavat sen monipuolisuus, uniikkius ja laatu. Hinta pitää sisällään 

mahdollisten alennuskampanjoiden lisäksi myös kanta-asiakkuuden. 

Asiakaskokemukset vaihtoehtoisissa kanavissa muodostavat vertailukohtaa sekä 

Asiakaskokemus

Sosiaalinen 
ympäristö

Brändi

Myymälän 
tunnelma

Vaihtoehtoiset 
asiakas-

kokemukset
Hinta

Palvelu-
rajapinta

Valikoima
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odotuksille että arviolle lopullisesta asiakaskokemuksesta. Brändi ja asiakkaan suhde 

brändiin vaikuttaa myös asiakaskokemukseen esimerkiksi asiakkaan muodostamien 

ennakko-odotusten kautta. (Verhoef ym., 2009.) 

Lopullisen asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavat myös vallitseva tilanne 

ostohetkellä sekä asiakkaan taustatekijät. Tämän tutkielman empiirisessä osiossa 

syvennytään näistä erityisesti palvelurajapintaan (kohtaaminen) sekä myymälän 

tunnelmaan (aistit), mutta tutkimuksessa sivutaan myös muita tekijöitä kuten 

valikoimaa, hintaa ja sosiaalista ympäristöä. On hyvä tunnistaa, että kaikki mainitut 

tekijät vaikuttavat haastateltujen kokemuksiin ja tulkintoihin. 

Koska tässä tutkielmassa tutkitaan luksustason asiakaskokemukseen vaikuttavia 

tekijöitä myymälässä, Lemonin ja Verhoefin (2016) mukaan kyse on asiakaspolun 

ostovaiheesta, jonka osia ovat valinta, tilaus ja maksaminen. Tietysti ostoa edeltävät 

vaiheet vaikuttavat myös asiakkaan odotuksiin ja siten herkkyyteen kiinnittää 

huomiota asiakaskokemukseen. Ostovaiheen asiakaskokemuksen elementit, kuten 

tuote, pakkaus, henkilökunta ja palveluprosessi, ovat pitkälti sellaisia, joihin yritys voi 

välittömästi vaikuttaa. Kuten taiteessa, myös ylellisyysarvon ymmärtäminen vaatii 

asiakkaalta kykyä tulkita ja lukea teosta, tuotetta tai palvelukokemusta.  

Kun kuluttajat kokevat vahvaa yhteyttä brändiin ostoprosessin aikana, brändikokemus 

muodostuu (Kumar & Kaushnik, 2020). Brakusin ym. (2009) mukaan brändikokemus 

käsittää asiakkaan brändikokemuksen neljä ulottuvuutta, jotka ovat aistillinen, 

tunteellinen, älyllinen sekä käyttäytyminen. Brändikokemus vaikuttaa 

asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen, ja sitä kautta asiakaskokemukseen. 

Tyypillisesti luksusbrändien myymälöissä asioivilla brändikokemus ja suhde brändiin 

ovat vahvoja. 

3.3 Asiakaskokemuksen johtaminen 

Schmitt (2003, s. 25–30) esitteli teoksessaan teoreettisen viitekehyksen 

asiakaskokemuksen johtamiselle (kuvio 4). Sen ensimmäinen askel on asiakkaiden 

kokemusmaailman, kuten sosiokulttuurisen kontekstin, analysointi, jonka avulla 

pyritään tunnistamaan tilanteita, joissa tuotetta kulutetaan sosiokulttuurisessa 
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ympäristössä. Esimerkiksi luksusbrändin kohdalla kyseessä voisi olla juhliminen 

ystävien kanssa, jolloin halutaan täydentää tyyliä ja näyttäytyä luksuslaukku 

käsivarrella. 

 

Kuvio 4. Asiakaskokemuksen johtaminen (mukaillen Schmitt, 2003). 

Analyysin jälkeen siirrytään kokemuksellisen alustan rakentamiseen. Se käsittää 

dynaamisen, moniaistisen ja moniulotteisen kuvauksen tavoitellusta kokemuksesta, 

niin sanotun kokemuksellisen arvolupauksen. Jollakin luksusbrändillä teemana voisi 

olla vaikkapa ylellisyys. Sekä tuotteen että asiakaskokemuksen kautta halutaan tuoda 

esiin, kuinka asiakas voi tuntea olonsa ylelliseksi ja tärkeäksi niin käyttäessään tuotetta 

kuin hankkiessaan sen. Tämän pohjalta suunnitellaan brändikokemus, eli tuodaan 

kokemuksellinen arvolupaus käytäntöön. Se pitää sisällään kokemukselliset 

ominaisuudet ja tuotteen estetiikan aina logoa ja pakkausta myöten. Epäolennaiset osat 

karsitaan ja lisätään uudet, tarkoituksenmukaiset elementit. Lopuksi asiakaskokemus 

jäsennellään, jotta suunniteltu asiakaskokemus saadaan näkymään asiakkaalle 

käytännössä kohtaamisen kaikissa muuttuvissa vaiheissa halutulla tavalla. Kun 

tavoiteltu asiakaskokemus on muodostunut, on sitouduttava sen jatkuvaan 

kehittämiseen ja parantamiseen. (Schmitt, 2003, s. 26–30.) 

Kun tavoitteena on luoda luksustason asiakaskokemus, ensin on tiedostettava, mistä 

tekijöistä asiakaskokemus muodostuu. Sen jälkeen Schmittin (2003) mallia 

hyödyntämällä voidaan muotoilla ja rakentaa brändin strategiaa tukeva, 

luksusstandardit täyttävä asiakaskokemus, sekä tuoda se käytäntöön. 
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3.4 Aistimarkkinointi 

Kuten muutkin kivijalkamyymälät, myös luksusbrändit ovat kohdanneet 

digitaalisuuden tuomat haasteet (Hyun ym., 2022; Pangarkar ym., 2022). 2020-luvulla 

kivijalkaliikkeen täytyy tarjota jotakin lisäarvoa asiakkaalle, jotta hän vaivautuisi 

paikan päälle eikä tilaisi tuotetta verkkokaupasta. Monet luksustuotteet ovatkin lähes 

aina kokemuksellisia (Atwal & Williams, 2009). 

Kuluttajat haluavat kokea yhteyttä brändiin tunnetasolla. Luksusbrändejä kulutetaan 

ennen kaikkea tunneperäisistä syistä ja hedonistisen kokemuksen vuoksi (Hagtvedt & 

Patrick, 2009). Tunteet ovat olennainen osa asiakaskokemusta (Mattila & Enz, 2002). 

Kun myymälään astuminen saa asiakkaassa heräämään positiivisia tunteita, se 

heijastuu myös asiakaskokemukseen. Positiiviset tunnereaktiot ja -muistot vaikuttavat 

ostopäätökseen ja saavat asiakkaan palaamaan myymälään uudelleen. Tunteisiin 

voidaan vaikuttaa aistien kautta, sillä myymäläympäristö muodostaa 

aistiominaisuuksiin perustuvan kokonaisvaltaisen tunnekokemuksen (Foroudi ym., 

2020). Aistihavaintojen tulkinnat ovat kulttuurisidonnaisia, mutta aistihavaintojen 

herättämät tunteet ovat universaaleja, mikä tekee moniaistillisten brändikokemusten 

luomisesta houkuttelevaa (Hultén, 2017). 

Vaikka aistimarkkinointi on koko markkinoinnin tutkimuskentässä melko tuore 

näkökulma, sitä on tutkittu suhteellisen paljon (esim. Hultén, 2011; Krishna, 2011). 

Krishna (2012) määrittelee aistimarkkinoinnin markkinoinnin muotona, joka aisteja 

hyödyntäen vaikuttaa kuluttajien havainnointiin, arviointiin ja käyttäytymiseen. 

Ihmisellä on viisi aistia: näkö, kuulo, haju, tunto ja maku. Aistimarkkinointi pyrkii 

vaikuttamaan jokaiseen niistä, koska kaikkien aistien aktivointi sekä tunteiden 

herättäminen vahvistaa asiakkaan ja tuotteen välistä sidettä (Shahid ym., 2022). 

Aistimarkkinointi tuo siis lisäarvoa asiakaskokemukseen (Hultén, 2011). Asiakkaan 

käyttäytymiseen vaikuttaminen aistien stimulaation kautta on tehokasta, koska se voi 

tapahtua myös asiakkaan tiedostamatta. Esimerkiksi myymälässä soivan 

taustamusiikin on todettu vaikuttavan asiakkaan käyttäytymiseen (esim. Herrington, 

1996; Holbrook & Anand, 1990). 
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Shahid ym. (2022) ovat tutkineet aistikokemusten roolia brändiuskollisuuden 

rakentamisessa luksusmyymälöissä. Heidän mukaansa aistien sisällyttäminen 

markkinointiin vaikuttaa positiivisesti sekä kokemukseen luksusbrändeistä että 

kuluttajan tunnepohjaiseen sitoutumiseen brändiä kohtaan. Luksuskuluttajat ovatkin 

merkkiuskollisempia kuin kuluttajat yleensä. Kuluttamisesta on tullut 

kokemuslähtöisempää, elämyksellistä, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että tuotteen 

ostokokemus voi olla yhtä tärkeää kuin itse tuote. Aistien huomioon ottaminen onkin 

olennainen osa luksusbrändien strategioita, sillä se kasvattaa brändiuskollisuutta.  

3.5 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys on muodostettu aikaisemman 

tutkimustiedon pohjalta asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä, 

luksuskuluttamisen motivaatiomalleista sekä aistimarkkinoinnin ominaispiirteistä. 

Teoreettisen viitekehyksen pohjalta etsitään vastausta tutkimusaiheeseen eli siihen, 

mitkä tekijät erottavat luksustason asiakaskokemuksen erittäin hyvästä. 

Teoreettisena pohjana on Verhoefin ym. (2009) malli asiakaskokemukseen 

vaikuttavista tekijöistä, joita ovat sosiaalinen ympäristö, palvelurajapinta, myymälän 

tunnelma, valikoima, brändi, hinta ja asiakaskokemus vaihtoehtoisissa kanavissa. Jotta 

fokus voidaan kohdistaa luksustason asiakaskokemuksen erottautumiseen 

hyvätasoisesta, tarkastellaan em. tekijöitä Klausin ym. (2022) luksuskuluttamiseen 

vaikuttavien motivaatiomallien, joita ovat kustomointi, intohimo, status sekä 

asiakaskokemuksen hallinta, avulla. Teoreettinen viitekehys esitetään kuviossa 5. 

Koska tässä tutkimuksessa ensisijaisena mielenkiinnon kohteena on myymälässä 

tapahtuvat asiakaskokemuksen vaiheet, joihin brändi voi suoraan vaikuttaa, kokonaan 

tarkastelun ulkopuolelle on jätetty kaksi sellaista tekijää, joihin vaikutus on 

välillisempi. Verhoefin ym. (2009) mukaan brändillä on välitön kontrolli tekijöistä 

vain palvelurajapinnasta, myymälän tunnelmasta, valikoimasta ja hinnasta. Nämä 

tekijät on korostettu kuviossa 5 tummalla pohjavärillä. 
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Kuvio 5. Viitekehys luksustason asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä 
myymäläympäristössä. 

Kokonaisvaltaisempia taustatekijöitä ovat Verhoefin ym. (2009) mukaan sosiaalinen 

ympäristö eli asiakkaan viiteryhmä, brändi ja asiakkaan laajempi kokemus siitä sekä 

asiakaskokemus vaihtoehtoisissa kanavissa. Näistä taustatekijöistä on otettu tässä 

tutkimuksessa mukaan tarkasteluun ainoastaan sosiaalinen ympäristö 

myymäläkontekstissa. Vaikka muita taustatekijöitä, eli brändiä ja vaihtoehtoista 

asiakaskokemusta, ei ole sisällytetty tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, 

ne vaikuttavat välillisesti asiakaskokemukseen ja tutkimusaineistoon, koska 

haastateltavat kertovat kokemuksistaan subjektiivisesti omien arvojensa ja 

kokemustensa pohjalta.  

Koska Verhoefin ym. (2009) mukaan myymälän tunnelma koostuu aistikokemuksista, 

kuten tuoksusta ja äänestä, asiakaskokemuksen tarkasteluun on sisällytetty myös 

aistimarkkinointi. Stimuloimalla myönteisesti asiakkaan viittä aistia, jotka ovat näkö, 

kuulo, haju, tunto ja maku, saadaan asiakkaassa heräämään positiivisia tunteita, jotka 
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vaikuttavat asenteeseen, muistamiseen ja käyttäytymiseen (Krishna, 2012). Shadid 

ym. (2022) esittävät aistimarkkinoinnin parantavan brändikokemusta. 

Aistihavaintojen huomiointi voidaan nähdä yhtenä olennaisena tekijänä 

asiakaskokemuksen muodostumisessa. Seuraavissa luvuissa syvennytään 

tutkimukseen ja tarkastellaan tutkimustuloksia. 
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku käsittelee tutkimuksessa käytettyä metodologiaa. Luvussa esitellään 

tutkimusstrategia, aineiston keruu, haastateltavien kriteerit ja piirteet, 

haastattelukysymysten aiheet sekä lopuksi aineiston analyysimenetelmät. 

4.1 Tutkimusstrategia 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää ja tunnistaa ne tekijät, jotka erottavat 

luksustason asiakaskokemuksen erittäin hyvätasoisesta asiakaskokemuksesta. Koska 

tällaisten tekijöiden tunnistaminen vaatii tutustumista asiakaskokemuksiin, 

tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu todellisen elämän ilmiöiden kuvaamiseen 

kokonaisvaltaisella tavalla (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161).  

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastatteluin. Menetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitua haastattelua. Tarkat kysymykset ja niiden järjestys laadittiin 

etukäteen kuten strukturoidussa haastattelussa (Hirsjärvi ym., 2009, s. 208), jotta 

voitiin tutkia teoreettisen viitekehyksen esiin tuomien tekijöiden ilmenemistä. 

Kuitenkin kysymysten tarkkoja sanamuotoja vaihdeltiin hieman ja kysyttiin 

tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä haastateltavien vastatessa omin sanoin (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, s. 47), minkä vuoksi menetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu 

haastattelu.  

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoitukseen sopivan kohderyhmän valinta on 

olennaista. Tutkimukseen soveltuva kohderyhmä valittiin seuraavin kriteerein: 

haastateltava on tehnyt ostoksia tai asioinut luksusbrändin omassa myymälässä 

vuosien 2018–2022 aikana. Tutkimus rajattiin luksusbrändimyymälöihin (engl. brand 

store), koska niissä asiakaskokemus tutkittavien tekijöiden osalta on alusta loppuun 

asti brändin hallinnassa toisin kuin tavarataloissa tai jälleenmyyjillä. Viiden vuoden 

aikajänne valikoitui kriteeriksi, jotta haastateltavilla olisi relevantteja ja kohtalaisen 

tuoreita kokemuksia. Vuosina 2020–2022 pandemian vuoksi sekä matkustamista että 
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liikkeiden aukioloaikoja on rajoitettu, joten vuosirajauksen oli syytä ulottua sen 

ulkopuolelle. Näiden kahden kriteerin avulla ainoastaan varmistettiin haastateltavan 

sopivuus tutkimukseen. Tutkimuksessa ei eroteltu haastateltavien asiakaskokemuksia 

ajallisesti millään tavalla, vaan kiinnostuksen kohteena olivat haastateltavien 

kokonaisvaltaiset kokemukset.  

Tutkimuksen kohderyhmä on siis hyvin selektiivinen, mikä osaltaan selittää 

haastattelujen määrää. Kohderyhmään sopivia haastateltavia ei ollut helppo löytää, 

mutta valintakriteereitä ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Koska tavoitteena oli tuottaa 

laadukasta tutkimusaineistoa, kohderyhmään sopivia haastateltavia valittiin lopulta 

kuusi kappaletta. Hakuilmoitus (ks. liite 2) julkaistiin Linkedin-sivustolla sekä tutkijan 

omissa verkostoissa. Aineiston kokoamisessa hyödynnettiin niin sanottua lumipallo-

otantaa, eli kun avainhenkilöön oli saatu kontakti tutkijan verkostojen avulla, hän 

johdatti tutkijan uusien haastateltavien pariin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 3.4). 

Haastateltavien piirteet esitetään yhteenvetona taulukossa 1.  

Taulukko 1. Haastateltavien piirteet. 

 Sukupuoli Ikä Haastattelun päivämäärä Haastattelun kesto 

Haastateltava 1 mies 24 1.11.2022 54 minuuttia 

Haastateltava 2 mies 36 1.11.2022 21 minuuttia 

Haastateltava 3 nainen 34 2.11.2022 29 minuuttia 

Haastateltava 4 nainen 28 3.11.2022 37 minuuttia 

Haastateltava 5 nainen 32 5.11.2022 37 minuuttia 

Haastateltava 6 nainen 29 8.11.2022 38 minuuttia 
 

Haastattelut toteutettiin etäyhteydellä Zoom-ohjelmiston välityksellä. Haastattelut 

pidettiin marraskuussa 2022, ja niiden suorittaminen kesti 21–54 minuuttia. 

Haastattelukielenä oli kaikkien kohdalla suomi. Jokaisesta haastattelusta nauhoitettiin 

äänitallenne älypuhelimella, minkä jälkeen ne litteroitiin Microsoft Word -ohjelmiston 

avulla. Haastateltaville toimitettiin tietosuojalomake etukäteen sähköpostin 

välityksellä, ja kaikki antoivat luvan äänitallenteen nauhoittamiseen ja käyttämiseen 

tutkimustarkoituksessa. 
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Haastattelu koostui kymmenestä kysymyskokonaisuudesta. Kaikille haastateltaville 

esitettiin samat kysymysjoukot samassa järjestyksessä, mutta vaihtelevin 

sanamuodoin, ja tarvittaessa kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Sen sijaan, että 

haastatteluissa olisi kysytty täsmällisesti vain yksi kysymys kerrallaan, 

kysymysjoukkioilla pyrittiin saamaan haastateltava puhumaan kokemuksistaan 

vapaasti ja avoimesti sen sijaan, että vastaukset olisivat täsmällisiä ja lyhyitä. 

Kysymyksenasettelun ensisijaisena tavoitteena oli tavoittaa haastateltavien spontaanit 

reaktiot sekä autenttiset kokemukset luksusbrändimyymälöissä asioinnista, missä 

onnistuttiinkin hyvin. 

Haastatteluaineistoa kertyi kattavasti ja haastateltavat kertoivat intohimoisesti 

kokemuksistaan. Taustakysymyksinä kartoitettiin haastateltavien ikä ja sukupuoli. 

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan myös luksuskuluttamiseen käyttämänsä 

euromääräinen kokonaissumma hyvin suurpiirteisesti, jotta voitiin arvioida 

subjektiivinen asiakaskokemus kuluttamisen ja liikkeissä vierailujen näkökulmasta. 

Näin voitiin varmistua haastateltavien kokemusten luksuskuluttajina olevan 

relevantteja tutkimusta varten.  Arviot vaihtelivat muutaman tuhannen ja noin sadan 

tuhannen luksuskuluttamiseen käytetyn euron väliltä keskiarvon ollessa noin 40–50 

tuhatta euroa. Voitiin siis todeta kaikilla haastateltavilla olevan riittävästi 

asiakaskokemusta luksusmyymälöissä asioinnista tutkimukseen osallistumiseksi. 

Taustakysymysten jälkeen seuraavat kysymykset käsittelivät haastateltavien 

muistikuvia ensimmäisestä asiakaskokemuksesta luksusbrändimyymälässä, 

yksityiskohtaisia aistikokemuksia liikkeissä sekä luksuskuluttamista verkkokaupoissa 

asioimalla. Seuraavaksi haastattelukysymyksissä siirryttiin henkilökohtaiseen 

asiakaspalveluun, kustomointiin ja sen merkitykseen, tärkeimpiin asiakaskokemuksen 

muodostaviin tekijöihin myymälöissä sekä luksuskuluttamiseen yleisesti ja 

laajemmin. Haastattelujen havainnot analysoidaan seuraavassa pääluvussa. 

Haastattelukysymykset on liitetty tutkielman loppuun (ks. liite 1). 

Yksi haastateltavista mainitsi haastattelun jälkeen, että hänen olisi ollut helpompi 

vastata kattavammin, jos kysymykset olisi lähetetty etukäteen. Etukäteen 

haastattelusta kerrottiin vain aihepiiri eli luksuskuluttaminen, ja se oli tutkijalta 

tietoinen valinta. Joissakin kysymyksissä nimenomaan se, mitä haastateltava pystyy 
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kertomaan spontaanisti, oli tutkijan ensisijaisen kiinnostuksen kohteena eikä niinkään 

vastauksen asiasisältö. Tästä esimerkkinä toimii kysymys ensimmäisestä käynnistä 

luksusmyymälässä, missä olennaista oli selvittää, onko kokemus ollut niin 

merkityksellinen, että se on jäänyt mieleen yksityiskohtaisesti, eikä niinkään se, mistä 

tekijöistä juuri kyseinen käynti rakentui. Kaikki saadut vastaukset olivatkin kattavia, 

ja aineisto kokonaisuudessaan laadukasta.  

4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Aineiston keräämisen jälkeen haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. 

Sisällönanalyysi pyrkii tuottamaan tiivistetyn kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 4.4). Yksinkertaistetusti sisällönanalyysissä ollaan kiinnostuneita 

aineiston sisällöstä ja merkityksistä enemmän kuin syistä (Hirsjärvi ym., 2009, s. 166; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 4.4). 

Valittu tutkimuslogiikka on abduktiivinen päättely. Se sijoittuu induktiivisen ja 

deduktiivisen analyysitavan välille (Dubois & Gadde, 2002). Hirsjärvi ja Hurme 

(2008, s. 136) esittävät abduktiivisessa päättelyssä olevan pohjalla teoreettisia johtavia 

ajatuksia, joiden esiintymistä todennetaan aineistoa analysoimalla. Tässä empiirisessä 

tutkimuksessa kysymyskokonaisuudet haastatteluita varten laadittiin teorialähtöisesti 

aiempien tutkimusten pohjalta. Analyysissä teoreettinen ja empiirinen ymmärrys 

rakentuivat lopulliseen muotoonsa. Aineiston rakentuessa muodostettiin uusi jaottelu 

aineistoissa esiintyvistä teemoista, mikä antoi vastauksen tutkimuskysymykseen.  

Käytännössä kaikki haastattelunauhat litteroitiin ensin tekstimuotoon erillisiksi 

Microsoft Word -tekstitiedostoiksi. Tärkeiksi todetut havainnot erotettiin 

värikorostuksin. Lopuksi oleellisimmat havainnot koottiin yhteen erilliseen 

tekstitiedostoon ja ryhmiteltiin teemoittain teorian pohjalta luotujen alustavien 

otsikoiden alle. Analyysin edetessä ryhmittelyä arvioitiin uudelleen ja aineistoa 

katsottiin tarpeelliseksi järjestää uudelleen yksinkertaistettujen teemojen alle. 

Lopulliset otsikot muodostuivat tutkimustulosten pohjalta. Lisäksi viittaukset, jotka 

kuvailivat erityisen osuvasti tutkimuksessa esiin nousseita tekijöitä, nostettiin suoriksi 

sitaateiksi tutkimuksen empiiriseen osioon.  
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Haastatteluja tehdessä aineiston koettiin alkavan saturoitua melko nopeasti. Kaksi 

viimeistä haastattelua eivät tuottaneet enää juurikaan uusia näkökulmia aineistoon 

valittujen tutkimuskysymysten kannalta, vaan asiat alkoivat toistaa itseään. Tämän 

vuoksi kuuden haastattelun katsottiin olevan riittävä lukumäärä uskottavien 

tutkimustulosten aikaansaamiseksi. 
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5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

Tässä luvussa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen analyysi 

alkaa elämyksellisen asiakaskokemuksen merkityksen kuvailusta, jolla tuodaan esiin 

tunteiden ja intohimon rooli empiirisessä aineistossa. Sen jälkeen esitellään varsinaiset 

pääteemat, joista ensimmäisenä aistit. Aistimarkkinoinnissa esiintyvät kaikki viisi 

aistia, joihin liittyvät havainnot käydään yksitellen läpi aloittaen näköaistista. Toinen 

pääteema on kohtaaminen, joka yhdistyy teoreettisen viitekehyksen 

palvelurajapintaan. Siihen liittyviä kokemuksia tarkastellaan eri näkökulmista. 

Lopuksi tehdään yhteenveto analyysistä. Tutkimusluvun jälkeen siirrytään 

johtopäätöslukuun. 

5.1 Elämyksellisyys 

Intohimo ja tunteet ovat keskeinen osa luksuskuluttamista, ja tämä havaittiin myös 

tutkimushaastatteluissa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki muistivat ensimmäisen 

käyntinsä ja ostoksensa luksusmyymälässä yksityiskohtia myöten. Ainoa 

haastateltava, joka ei muistanut tarkasti ensimmäistä kokemustaan, oli lapsi 

asioidessaan luksusmyymälässä ensimmäisen kerran. Joidenkin vastaajien 

ensikäynnistä oli kulunut lähes pari vuosikymmentä, mutta silti se oli edelleen 

muistissa. 

"Se oli, mitähän se nyt ois ollu, varmaan 17 vuotta sitten tai jotain. – – No 
varmaan oli semmonen vähän niinku juhlallinen olo, voisko näin sanoo. Joo 
muistan siis laukun kaikki hinnat ja kaikki, tai siis se on varmaan ainoo 
itseasiassa laukku tai mikään, minkä hinnan mä muistan tarkkaan." 
(Haastateltava 3) 

Jo ensimmäisellä myymäläkäynnillä positiiviset tunteet olivat läsnä, sillä 

haastateltavat tunsivat olonsa asiakkaana erityiseksi. Tämä vaikuttaa asiakkaan 

halukkuuteen palata myymälään jatkossa. Vastauksissa nousi esiin huomatuksi ja 

arvostetuksi tuleminen. 

"Mä tunsin sisällä semmoseks, että mä en ollu vaan semmonen perusihminen 
siellä liikkeessä, vaan mua kohdeltiin tosi silleen kuin oisin jonkunlainen 
kuningas tai tosi tunnettu henkilö." (Haastateltava 1) 
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"Kyllä siellä tulee myös semmonen tervetullut, arvostettu fiilis yleensä." 
(Haastateltava 2) 

Osa vastaajista oli suunnitellut ensimmäistä käyntiään pitkään sen sijaan, että olisi 

poikennut myymälään hetken mielijohteesta. Odotukset olivat korkealla, ja ne 

lunastettiin, kun asiakaskokemus oli elämyksellinen heti ensimmäisestä kerrasta 

lähtien. 

"Mä olin halunnu tosi pitkään semmosen huivin. Mä siinä sovittelin ja olin 
yhdessä äidin kanssa. Ja mun mielestä ehkä saatiin siel joku 
samppanjalasillinen ja tällasta niin se oli tosi kivaa. Kyl mä sit olin tosi iloinen 
ja tyytyväinen siitä huivista vielä pitkään." (Haastateltava 5) 

"Muistan, että se on ollu tosi positiivinen kokemus. Se liike on tosi kaunis ja 
hyvä palvelu. Koko ostokokemus ja miten lopputuote paketoidaan, ja saat ne 
kaikki tilpehöörit siihen päälle ja kauniit paperipussit." (Haastateltava 6) 

Voidaan siis todeta asiakaskokemuksen olleen merkityksellinen haastateltaville, koska 

niin elämys kuin tuote ovat edelleen muistissa vuosienkin jälkeen. Asiakaspalvelun 

kerrottiin ylittäneen odotukset, mikä myötävaikutti siihen, että uusia käyntejä tuli lisää 

jatkossakin. 

5.2 Aistit 

Ihmisillä on viisi aistia, joiden herkkyys vaihtelee. Empiirisessä tutkimuksessa 

selvitettiin asiakaskokemuksen eri ulottuvuuksia haastattelemalla jokaisen viiden 

aistin, näön, kuulon, hajun, tunnon ja maun, kautta. 

5.2.1 Näköaisti 

Luksusmyymälöitä kuvattiin puhtaiksi ja tahrattomiksi tiloiksi, joihin on mukava astua 

sisään. Tuotteiden esillepanon virheettömyys kiinnitti erityistä huomiota. Tunnelmaa 

luonnehdittiin rauhalliseksi ja seesteiseksi, erään haastateltavan mukaan jopa 

meditatiiviseksi. Kauniit ja viimeistellyt tilat miellyttivät esteetikkoja. Myymälät 

loivat visuaalista mielihyvää. 
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"Kaikki on prikulleen. Jokaiset tuotteet on aseteltu täydellisesti, ja siellä 
huomaa, että ne käydään selkeästi korjaamassa, että jos ne on vähänkään 
vinossa, niin varmasti heti joku tsekkaa sen. – – Kaikkialla on todella 
puhdasta, oikeastaan mikään sellanen ei pistä silmään, että jotain ois pielessä. 
Kaikki näyttää siltä, että jokainen yksityiskohta on mietitty viimesen päälle." 
(Haastateltava 2) 

"Siellä on visuaalisesti tosi kaunista. Jotenkin ne asiat, mitä siellä on, 
esillepanoissa ja huonekaluissa, valaistuksessa, kaikessa, on merkityksellisiä. 
– – On kokemuksellinen ja on ihana olla siellä." (Haastateltava 6) 

"Siistiä ja tyylikästä, mutta siistillä en hae sitä, että on niinku puhdasta, mutta 
jotenkin hillityn tyylikästä. Valaistus on aina hillitty niissä liikkeissä. Ei oo 
koskaan liian kovaa valaistusta." (Haastateltava 5) 

Kauniita eivät olleet pelkät myymälät, vaan myös henkilökunnan huoliteltu olemus 

kiinnitti huomiota vastaajissa. Henkilökuntaa luonnehdittiin siistiksi ja tyylikkäästi 

pukeutuneeksi, ja heidän ulkonäköään pidettiin olennaisena osana myymälöiden 

ylellistä ilmapiiriä. 

"Pystyin näkemään, että wow miten hyvin myyjä pitää itteensä, et pitää olla 
tukka tosi mintissä. Ja ylipäätään kaikki nää luksusliikkeet, brändit, saa aikaan 
tosi semmosen wow-efektin, kun pääset sinne sisään. Joskus ei halua edes 
koskea minkäänlaista tuotetta. Mutta se, miten hyvin liike on suunniteltu, ja 
kuinka hyvin se sopeutuu itse brändiin." (Haastateltava 1) 

Yksi käsitteeseen luksus liitettävistä ominaispiirteistä on niukkuus. Vaikka asiakas ei 

olisikaan hankkimassa uniikkia mittatilaustuotetta, suosituimmankaan tuotteen 

myyntivolyymistä ei saa olla viitteitä näkyvissä myymälässä, sillä sen katsotaan 

heikentävän halukkuutta ostaa tuote itselleen. Tämä ajattelu näkyi kaikkien 

haastateltavien vastauksissa.  

"No, siinähän tulee sellanen fiilis, että ei tätä kukaan haluu ostaa, tää on 
massatuotettuu". (Haastateltava 4) 

Luksusmyymälöiden esillepanon kuvataan muistuttavan taidenäyttelyä tai -museota. 

Tuotteet ovat harvakseltaan esillä. Hintoja ei välttämättä ole näkyvillä lainkaan. 

Asettelu vahvistaa mielikuvaa ylellisestä tuotteesta, joka ei ole kenen tahansa 

saatavilla.  
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"Kun visuaalisesti miettii, niin se on kuitenkin iso osa sitä tuotetta, että siinä 
on ilmaa ympärillä ja on sitä tilaa oikeasti. Ja varmaan myös tulee jotenki 
sellanen fiilis, että niitä ei ehkä ihan jokasella oo kun niitä ei oo sataa tuossa 
hyllyssä. – – Kyllähän se tuote tulee esillekin paremmin, kun niitä on vaan 
muutama siellä, ja ne on valaistu ihan täydellisesti. Jos siinä ois vaan jotenki 
rinnakkain, saati vaikka tiiviisti pakattuna jotain laukkuja niin ei, ei kyllä ois 
ollenkaan houkuttelevan näköistä." (Haastateltava 2) 

"Mun mielestä luksuskuluttamiseen liittyy, että niitä on uniikisti vain tän verran 
ja vain tietyllä osalla ihmisistä on mahdollisuus ostaa tämä. – – Siihen kuuluu 
visuaalisesti kaunis ja arvokas ja kaikki eleet ja miten siellä niinkun 
toimitaan." (Haastateltava 6) 

Useat haastateltavat mainitsivat erikseen huomanneensa luksuskuluttamisen 

kasvavana muoti-ilmiönä. Sosiaalisen median ja verkkokaupan kasvun myötä 

luksustuotteet ovat nousseet entistä useampien tietoisuuteen, mikä on vaikuttanut niin 

tuotteiden suosioon kuin hintoihinkin. Joidenkin brändien sanotaan nostaneen hintoja 

vain, jotta tuotteet eivät menettäisi asemaansa luksustuotteena, joka ei ole kaikkien 

saatavilla. Vaikka luksusbrändit tekevät suurta ja kannattavaa liiketoimintaa, 

tasapainoilu niukkuuden ja massatuotannon välillä on jatkuvasti läsnä. 

5.2.2 Kuuloaisti 

Päällimmäisenä vastauksissa nousi esiin puhevolyymi. Sekä myyjien että asiakkaiden 

kerrottiin puhuvan hiljaisella äänellä, jota luonnehdittiin jopa meditatiiviseksi. 

Henkilökunta kommunikoi hillitysti myös toisilleen. Kommunikaatio oli 

hienotunteista myös reklamaatiotilanteissa. 

"Henkilökunnan ääni, sen kyllä huomaa, että ne ei puhu niin semmosta kovaa 
volyymia. – – Vaikka siellä ois asiakkaita, sä et kuule muiden asiakkaiden 
puhetta. Siellä on aika hiljaa. Kyllä siellä ihmiset puhuu, mut tosi äänekästä 
volyymia ei." (Haastateltava 1) 

"Yleensä asiakaskunta on tosi rauhallista ja keskustelee tosi hiljaa niiden 
asiakaspalveluhenkilöiden kanssa, ei oo mitään lasten huutoa. Musiikkia, jos 
sitä on, se on tosi sopivalla volyymilla. Se on vaan semmosta taustaääntä." 
(Haastateltava 2) 
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Musiikki ei ollut vienyt huomiota asioinnilta. Myymälässä soivaa musiikkia 

luonnehdittiin maltilliseksi, seesteiseksi ja huomaamattomaksi. Aina musiikkia ei ole 

ollenkaan.  

"Jos siel on musiikkia, se on tosi semmosta, en tiiä kuuleeko sitä ees, mut siis 
just semmosta mitä pitääkin olla, huomaamatonta." (Haastateltava 3) 

Yksi haastateltava epäili kuulleensa luksusmyymälässä musiikkia koskaan. Jos 

taustamusiikkia on kuitenkin ollut, sen voidaan katsoa täyttäneen tarkoituksensa 

hyvin, koska asiakas ei ole kuullut sitä tai ainakaan kiinnittänyt siihen huomiota.  

"Ääneen oon kiinnittäny vähiten huomiota. – – Mitään sellaista en muista, että 
olisin kuullut musiikkia tämmösissä kovan luokan brändimyymälöissä, ehkä 
en." (Haastateltava 5) 

Häiritsevien äänten kuvattiin puuttuvan kokonaan. Kukaan ei ollut kuullut 

myymälöissä epämiellyttäviä tai ympäristöön sopimattomia ääniä. Myymälöiden 

akustiikkaa pidettiin onnistuneena. 

"Ainakaan mitään liikenteen melua ei kuulu. Yleisesti ottaen jotenkin sellanen 
massiivisuus, se sellanen jykevyys tulee ehkä äänimaailmaltakin. Vaikka siellä 
on paljon hyllypintoja ja saattaa olla paljon tasaisiakin pintoja, kaikki kaiku on 
minimoitu. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu." (Haastateltava 2) 

Hiljaisuuden koettiin tuovan myös yksityisyyttä. Rauhallinen tunnelma antoi tilaa 

kokea koko elämys kaikilla aisteilla ja teki asiakkaan olon rentoutuneemmaksi.  

"Tietyn kaltainen yksityisyys mikä siel on, et ei hirveen paljoo ihmisiä. – – 
Äänitunnelmaltaan semmonen, että ah, ihanaa olla täällä." (Haastateltava 6) 

Äänimaailman luomaa tunnelmaa myymälöissä pidettiin tyylikkäänä ja hillittynä. 

Äänet eivät herätä huomiota, mutta eivät myöskään häiritse, minkä ajateltiin tukevan 

elämyksellistä asiakaskokemusta kokonaisuutena. 
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5.2.3 Hajuaisti 

Tuoksumaailma myymälöissä oli jäänyt erityisen vahvasti mieleen. Kaikkien 

spontaanit reaktiot kysymykseen olivat positiivisia. Puolet haastateltavista oli 

kiinnittänyt aivan erityistä huomiota tuoksuun.  

"Se on paras! ((nauraa)) Siihen on panostettu, että tuoksuu aina hyvälle, ihan 
sama melkein mihin luksusmyymälään menee. Ja usein tuotteet tuoksuu 
hyvälle. Mä saatan usein haistella, jos on vaikka joku laukku, niin mä haistelen 
sitä, että ihana, ihana tuoksu." (Haastateltava 3) 

"Kun sä tulet sinne liikkeeseen, se tuo jo sut siihen tiettyyn mielentilaan, että 
aah, mm, täällä tuoksuu hyvältä." (Haastateltava 4) 

Jotkut haastateltavista mainitsivat myymälöissä leijailevan tuoksun herättäneen paljon 

reaktioita ja kysymyksiä asiakaskunnassa. Osa oli kysynyt itsekin tuoksusta lisätietoja 

henkilökunnalta. Jotkut liikkeet myyvät samaa tuoksua parfyyminä kotiin ostettavaksi.   

"Jokaisella myymälällä on eri tuoksu, ja sen huomaa. – – Jopa sitä hajuvettä 
on saatavilla, mikä liikkeessä tuoksuu. Louis Vuittonin myymälässä on 
hajuvesi, jonka saa ostettua, ja se tuoksuu siltä liikkeeltä." (Haastateltava 1) 

"Aika usein huomaa, et putiikeissa on joku tunnistettava tuoksu. Semmonen, et 
sä tunnistat, että aa, mä kävelen tänne, niinku signature-tuoksu." 
(Haastateltava 6) 

Nekin, joiden vastauksista ei välittynyt vahvaa tunnereaktiota tai noussut heti erityistä, 

tunnistettavaa tuoksua, kokivat tuoksun olleen hyvä. Kukaan ei havainnut 

epämiellyttäviä hajuja.  

"Missään nimessä ei oo ainakaan mitään huonoja tuoksuja eikä mitään 
muovista tuoksua. Eikä mitään sellasta, mitä taas jossain edullisemmissa 
tuotteissa saattaa olla." (Haastateltava 2) 

"No tavallaan hillittyä. Jossain saattaa olla joku semmonen hento parfyymin 
tuoksu." (Haastateltava 5) 

Luksusmyymälöiden tuoksua kuvattiin hillityksi, neutraaliksi ja puhtaaksi. Vaikka 

myymälässä olisi havaittu erityinen parfyymin tuoksu, se ei ollut liian voimakas tai 
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häiritsevä. Hajusteiden lisäksi hyvää tuoksua saivat aikaan tuoreet kukat ja aidosta 

nahasta valmistetut tuotteet. 

5.2.4 Tuntoaisti 

Jokaisella haastateltavalla oli hyviä muistoja tuntoaistikokemuksesta. Päällimmäisenä 

huomio oli kiinnittynyt myymäläkalusteisiin, joita luonnehdittiin jykeviksi ja 

tukeviksi. Tuntoaistin katsottiin tukevan ja vahvistavan mielikuvaa korkeasta laadusta. 

"Jos miettii vaikka myymäläkalusteita ja kaikkea siellä myymälässä mihin 
koskee, niin kaikki on tosi semmosta jykevää. – – Että voi vähän nojata siihen 
ilman että se alkaa liikkumaan siitä mihinkään." (Haastateltava 2) 

"Tyypillisesti kalusteet on painavia. Kaikki laatikot, missä tuotteet myydään, ne 
on yleensä jämäköitä ja painavia. Ja totta kai ne kaikki rasiat ja sellaset, ne 
tuntuu kivalta ja laadukkaalta. – – Miellyttävää, miellyttävälle tuntuu." 
(Haastateltava 5) 

"Oon kiinnittäny paljon huomiota siihen, et huonekalut on hyvin laadukkaita, 
niissä on yleensä kallista, käytetty esimerkiks pähkinäpuuta. Kaikki, mitä sä 
kosket, tuntuu ylelliseltä." (Haastateltava 4) 

"Huonekalut ja kaikki esillepanot on laadukasta. Niitä on ihana koskee, koska 
sä näät et se on niinku finest piece of wood." (Haastateltava 6) 

Korkea laatu välittyi myös tuotteita tunnustellessa. Vaikka myymälä olisi kaunis ja 

esillepano kuin museoissa, niistä poiketen luksusmyymälässä koskettaminen ja 

sovittaminen sallittiin aina. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat 

kokeneet tulleensa aktiivisesti rohkaistuiksi koskettamaan ja kokeilemaan tuotteita. 

Myös hänelle, jolle tuotteita ei ollut tarjottu myyjän toimesta, oli annettu 

sovitusmahdollisuus heti, kun asiakas oli itse ilmaissut kiinnostuksensa. Palvelua 

kuvattiin mutkattomaksi ja miellyttäväksi. 

"Oon päässyt koskemaan ihan kaikkiin tuotteisiin, mitkä mulle on esitelty, ja 
mitä mä oon ite tarkoittanut ja halunnut. – – Sen tuntee kädessä, että kyseessä 
on tuote, mikä on tehty käsin, ja siellä on nahkaa. Tunnet heti ensimmäisillä 
sormen pisteillä, kun kosket sitä tuotetta, että on kyseessä kallis tuote, mutta 
tosi tosi tosi premium-tuote, joka tulis kestämään pitkään." (Haastateltava 1) 
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"Aina, kun jostain on kiinnostunut, se kyllä tarjotaan sitte ehdottomasti käsiin 
ja mallattavaksi. Yleensä vielä siinä kunnossa, että siellä ei oo mitään 
ylimäärästä. Jos siellä sattuukin olemaan jotain täytettä, ne poistetaan, ja jos 
sinne on tungettu joku, vaikka laukussa hihna, se otetaan selkeästi 
käyttökuntoon, että ei tarvi asiakkaan itsekään huolehtia tai alkaa kaiveleen 
jotain kahisevaa paperia laukun sisältä." (Haastateltava 2) 

Kokonaisuudessaan tuntoaistia pidettiin oleellisena osana ylellisyyden kokemuksessa. 

Vaikka esillepano tai tuotteiden materiaalit näyttäisivät upeilta, koskettamalla voidaan 

varmistua todellisesta laadusta. Mahdollisuus tunnustella tuotteita oli myös yksi 

olennainen syy kivijalkamyymälässä asiointiin.  

5.2.5 Makuaisti 

Kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta olivat saaneet vähintään juomatarjoilua 

myymälöissä. Yleensä myyjä oli huomioinut asiakkaansa vähintään vesilasillisella, 

mutta samppanjankin tarjoaminen oli tavallista. 

"Useimmiten kyllä. Ihan mitä yleensä itse pyytää tai mitä haluaa, mut 
useimmiten vettä tai kahvia tai samppanjaa." (Haastateltava 3) 

"On tarjottu kivennäisvettä, vettä, samppanjaa, ja sitten yhdessä liikkeessä 
mulle tarjottiin soodaa. – – Eniten mitä on tarjottu, on kivennäisvettä ja 
samppanjaa." (Haastateltava 1) 

Tarjoilun saatavuuden nähtiin olevan riippuvaista myös myyjästä ja asiointitilanteesta. 

Myymälöissä ei siis ole mitään yleistä juomatarjoilua kaikille liikkeessä asioiville, 

vaan henkilökohtaisella tarjoilulla asiakas on saatu tuntemaan olonsa erityiseksi. 

"Aina on kysytty, et haluatsä vettä tai kahvia. Kahvin kans ne usein tuo jotain, 
mitä nää on, pikkuleipiä tai jonkun tällasen suklaan tai jonkun. Ja sitten 
tietysti, jos on hyvää pataa ja tuntee myyjän, niin sitten saatetaan tarjota 
skumppaa tai jotain muuta." (Haastateltava 4) 

Juomatarjoilun laadussa havaittiin myös kulttuurieroja. Kuitenkaan yksikään 

haastateltava ei maininnut olleensa tyytymätön tarjoilun laatuun tai sen mahdolliseen 

puuttumiseen. 
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"Venäjällä mä muistan niitä kertoja, että vaikka sä selkeesti näytät siltä, että 
oot tulossa vaan pällistelemään, siellä henkilökunta aika avuliaasti kantaa 
sulle vaikka viskiä tai mitä tahansa, mitä tilaat." (Haastateltava 5) 

Yksi haastateltava mainitsi alkoholitarjoilun vähentyneen viime vuosina. Arvioita 

vähentymisen syistä ei esitetty. Kukaan ei kertonut kokeneensa negatiivisena asiana 

alkoholitarjoilun puuttumista, jos tarjolla oli ollut vettä tai kahvia sen sijaan. 

"Totta kai, kun kaadetaan lasillinen samppanjaa, se päätöksen tekeminenkin on 
aika paljon kivempaa ja joutuisampaa. Mutta viime aikoina siitä on mun 
mielestä menty pois sekä Suomessa että ulkomailla. En muista koska olen 
viimeksi nauttinut alkoholia tämmösissä liikkeissä." (Haastateltava 5) 

Juomatarjoilu koettiin kokonaisuutena mukavaksi tilanteeksi. Sen mainittiin myös 

edesauttavan asiakkaan pääsyä rauhalliseen ilmapiiriin, jossa ostopäätöksen 

tekeminen on miellyttävämpää. Tämän voisi olettaa vaikuttavan positiivisesti myös 

liikevaihtoon. 

"Kun tulee sisälle ja sanoo, et haluan kokeilla jotain, sut istutetaan heti johonki 
sohvalle tai pöytään, ja vaikka tarjotaan sitä vettä. Vaikka se ei oo mitään 
muuta, sä saat itse keskittyä siihen hetkeen, ja saat rauhan." (Haastateltava 5) 

"Mä oon kahvia juonu ja jotain suklaata tai keksiä. Se tekee siitä sellasen, et 
nyt mä oon tässä ja istun ja koen sen kokemuksen." (Haastateltava 6) 

Syötävän tai juotavan tarjoamisessa nähtiin olevan enemmän kyse huomioivasta 

eleestä kuin siitä, mitä lasissa on. Myöskään tarjottujen syötävien laatu ei ollut jäänyt 

erityisesti haastateltavien mieleen. Istuminen alas juomalasi kädessä koettiin 

rauhoittavaksi siirtymäksi ostosten tekoon etenkin, jos liikkeeseen saapumista oli 

täytynyt jonottaa. Seuraavaksi käsitellään asiakkaan kohtaamista myymälässä. 

5.3 Kohtaaminen 

Kohtaaminen, toinen aineistosta esiin noussut pääteema, nähtiin kriittisenä tekijänä 

luksusmyymälän asiakaskokemuksessa. Se herätti paljon ajatuksia ja tunteita 

haastateltavissa. Kaikki puhuivat aiheesta polveilevasti ja vaivatta. Kohtaaminen 

voitiin jakaa kolmeen osaan, jotka ovat asiakaskeskeisyys, eksklusiivisuus sekä 

sosiaalinen ympäristö. 
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5.3.1 Asiakaskeskeisyys 

Henkilökohtainen asiakaspalvelu on olennainen osa asiakaskokemusta 

luksusmyymälöissä. Jokainen haastateltava piti asiakkaan henkilökohtaista 

kohtaamista ehdottoman tärkeänä ja kriittisenä osana luksustason kokemusta. 

"Kyllä se kuuluu siihen kokemukseen tuo kaikki, ainakin ite koen, että yks juttu 
mistä siinä maksaakin, on just se henkilökohtainen palvelu." (Haastateltava 2) 

Jo luksusmyymälään astuessa asiakkaan odotukset palvelun laadun suhteen ovat 

korkealla tasolla. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että henkilökohtainen 

palvelu luksusbrändien myymälöissä on huippuluokkaa, ja se oli jokaiselle heistä 

itsestään selvää. 

"Se on semmosta, mitä sä et pysty yhtään odottaan normaalilta 
asiakaspalvelijalta. Se on semmosta tasoa, mihin luksusbrändithän pyrkii, 
antaa niin timanttista asiakaspalvelua, mitä et ikinä vois odottaa. Saada 
semmosia wow-hetkiä. Se oli se mitä, mä sain." (Haastateltava 1) 

Ensisijaiseksi syyksi astua luksusbrändimyymälään haastateltavat kertoivat 

laadukkaan tuotteen, jonka brändillä on perinteikäs tarina. Ensiluokkaisen 

asiakaskokemuksen nähtiin kuitenkin tuovan tuotteelle lisäarvoa ja jatkavan 

luksustuotteen ostamisesta ja omistamisesta saatavaa mielihyvää. 

"Mä koen et tietyl tapaa luksustuotteis on se itse tuote ja tuotteen tuoma 
kokemus ja hyöty ja arvo itsessään. Mut sit kun mä meen myymälään, se 
tuotteen kokemuksellisuus jatkuu." (Haastateltava 6) 

Asiakaskohtaamisen tärkeimpänä tavoitteena pidettiin asiakkaan tilaisuutta tuntea 

olonsa erityiseksi, arvostetuksi ja tärkeäksi. Myös myyjän ja asiakkaan välistä 

luottamusta korostettiin.  

"Se on mulle tärkeää, et kuinka tervetulleeksi mä itseni koen siellä liikkeessä, 
tai arvostetuksi asiakkaana. – – Että mua arvostetaan, mulle halutaan myydä. 
Että olen ns. tärkeä asiakas. Ja ei oo kiire." (Haastateltava 3) 
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"Ne tuntee mun nimen. Ja kysyy kuulumisia. Se ei tunnu yhtään semmoselta, se 
ei enää tunnu asiakaspalvelulta. Se tuntuu enemmän, että mä käyn ihmisellä, 
kehen mä pystyn luottaan." (Haastateltava 1) 

Henkilökohtainen asiakaspalvelu on tärkeä vetovoimatekijä sille, että asiakas saadaan 

tulemaan paikalle kivijalkamyymälään sen sijaan, että hän tekisi ostokset verkosta. 

Haastateltavien joukossa verkkokauppaostoksia oli tehty vain murto-osa kaikista 

ostotapahtumista. Tilaamiseen luksusbrändien omista verkkokaupoista oli päädytty 

lähinnä tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee jonkun tietyn tuotteen, mutta hänellä ei ole 

sillä hetkellä mahdollisuutta päästä myymälään esimerkiksi fyysisen etäisyyden 

vuoksi. Tämä on Suomessa tavanomainen tilanne, koska luksusbrändimyymälöitä ei 

juurikaan ole. 

"Onhan se nyt ihan eri, sanotaan näin et eihän siinä oo mitään kokemusta. 
Voidaan puhua ihan muutamista kerroista mitä mä oon netissä tehny. Et sehän 
ei oo mitään verrattuna siihen myymäläkokemukseen." (Haastateltava 3) 

"Kyllä, mutta mä sanoisin, että useimmiten se ostotilanne on fyysinen, koska se 
on iso osa sitä ostokokemusta, ellet sä tiedä just mitä sä oot hakemassa. 
Ihmiset varmasti menee, minä mukaan lukien, sinne hypistelemään ja 
vertaamaan ja saamaan sen koko kokemuksen, koska se ei välttämät oo sama, 
kun sä klikkailet sen kotiin ja sit se toimitetaan kotiovelle." (Haastateltava 4) 

Yksikään verkko-ostoksia kokeillut haastateltava ei luonnehtinut kokemustaan 

negatiiviseksi. Kaikki kuitenkin kokivat asiakaskokemuksen jääneen huomattavan 

vajavaiseksi fyysisessä myymälässä asiointiin verrattuna. Luksustuotteet ostetaan 

mieluummin kivijalkamyymälästä. 

"Siit ei voi sanoo mitään pahaa, mut siitä puuttuu ne aistipuolet, mitkä on 
siellä fyysisessä liikkeessä, kivijalassa." (Haastateltava 4) 

"No siis aika laihaltahan se tuntuu, kun sä vain klikkaat jotain, ja sitten se 
tulee. En voi sanoa, että se millään tavalla on ollu negatiivinen kokemus, mutta 
kyllä se kivijalka voittaa." (Haastateltava 5) 

Luksusmyymälään astuessaan asiakas ei halua tuntea olevansa kuka tahansa, vain yksi 

muiden joukossa. Henkilökunnan edellytettiin kohdistavan jakamattoman huomionsa 

sillä hetkellä vuorossa olevaan asiakkaaseen. Kiireetöntä ilmapiiriä pidettiin 

oletusarvona. 
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"Se on yksi hetki. Sä voit keskittyä siihen, ja sä tiiät että asiakaspalvelija 
keskittyy siihen täysillä. Se on, mikä erottuu ja jää mieleen." (Haastateltava 5) 

"Parhaat kokemukset on ollu sellaisia, et näkee et ihminen nauttii hänen 
työstään. Et hän on valmis tekemään sen extra milen sitä asiakaskokemusta tai 
sitä kauppaa varten." (Haastateltava 6) 

Kuten kaikkien viiden aistin huomioimisen suhteen, myös kohtaamisessa 

virheettömän ja yhtenäisen kokonaisuuden katsottiin ilmentävän ylellistä elämystä. 

Oleellista on onnistuminen kaikilla osa-alueilla, jotta asiakaskokemus 

luksusbrändimyymälässä olisi laadukas.  

"Ehkä se palvelu, jos semmosta ei oo kokenu aikasemmin, saattas olla se wow-
juttu, mutta mun mielestä pikemmin se tulee siitä, että kaikki on laadukasta. 
Mikään ei negatiivisesti vesitä sitä kokemusta, kaikki tukee oikeesti toisiaan 
siellä. Just se myymälätila ja palvelu ja tuotteet ja kaikki muu, että mitään 
negatiivista ei pysty sanomaan." (Haastateltava 2) 

"Ylipäänsä se, että ei voi olla mitään vikaa siinä kokemuksessa. Että heti, jos 
yksikin juttu ois pielessä ja puuttuis, niin varmasti se kokemus ois negatiivinen, 
ja ajais sitte johonki muualle tai jonkun toisen brändin pariin. Et pikemminkin 
justiin se, että mikään ei oikeesti voi olla pielessä." (Haastateltava 2) 

Haastateltavilta kysyttiin myös, minkä tekijöiden puuttuminen asiakkaan 

kohtaamisessa olisi heille ongelma. Keskeisenä korostui ajatus siitä, että asiakas 

tarpeineen ei olisi kohtaamisen keskiössä. 

"Jos mä koen, et mua ei arvosteta asiakkaana, tai mä en oo tarpeeks 
tervetullut." (Haastateltava 3) 

"Jotenkin semmonen, et millon mä äänestäisin jaloilla, on se, et on huono 
palvelu. Ei tuu asiakkaana nähdyksi ja kuulluksi." (Haastateltava 6) 

Vaikka myymälöissä kävisi paljon asiakkaita päivittäin, sen ei haluta välittyvän 

henkilökunnalta asiakkaalle. Kaikki haastateltavat näkivät suurimmaksi ongelmaksi 

asiakaskohtaamisessa haluttoman, flegmaattisen palvelun tai jos henkilökohtaista 

palvelua ei olisi lainkaan saatavilla esimerkiksi ruuhkan vuoksi. Asiakkaan 

kohtaamiselle odotetaan olevan aikaa.  
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"Viime aikoina on usein ollu semmonen niinku liukuhihna-asiakaspalvelu, se 
on hyvin luotaantyöntävää. – – Silloin se eksklusiivisuus hieman katoo siitä. Ja 
sitten hetkeks ehkä pysähtyy ja miettii, et hei, mä ostan tän viiden tonnin 
laukun, ja mä en saa mitään ekstraa siinä." (Haastateltava 3) 

"Myyjät on jotenkin hengettömiä, eli ei yritä laittaa siihen kokemukseen yhtään 
ekstraa. Vaikka oot saanu jo sen tavaran, niin se kokemus ei kyl oo mikään 
huikee. Siitä saattaa jopa jäädä sellane huono maku suuhun." (Haastateltava 5) 

Haastateltavilta ei kysytty mitään myymälöihin jonottamisesta, mutta suurin osa heistä 

toi jonottamisen itse spontaanisti esille. Kyseessä on tunnettu ilmiö joidenkin 

luksusbrändien myymälöissä, kun asiakkaita otetaan sisään vain vähän kerrallaan, 

joten loput joutuvat odottamaan vuoroaan ulkopuolella. Jonot eivät siis ole merkki 

alennusmyynneistä, vaan osa tavallista päivää luksusmyymälöissä (Vaalisto, 2019). 

Osa haastateltavista kertoi kääntyvänsä pois nähdessään jonon liikkeen edustalla. 

"Sehän on mulle täysin no-no, et jos mä nään jonon, mä en mene sinne. – – Mä 
kierrän sen liikkeen kaukaa. Mä koen, että mulla ei oo aikaa tai halua sinne 
jonottaa." (Haastateltava 3) 

"Mun mielestä se on aivan naurettavuuden huippu, että sinä haluat kantaa 
rahaa johonkin taloon, ja sun pitäs jonottaa siellä niinku suomalaiset 
ämpäreitä konsanaan. Et siinä menee mun henkilökohtanen raja, et sit mul 
pitää olla aika varattuna, tai mä varaan sen ajan, mut mä en jonota." 
(Haastateltava 4) 

Lähes kaikki jonoista maininneet kokivat jonottamisen huonontavan merkittävästi 

asiakaskokemusta. Liikkeisiin on mahdollista myös varata aikoja ostosten tekemistä 

varten, ja sitä mahdollisuutta oli myös hyödynnetty.  

"Jos mä nään et on jono, niin pyrin välttään. Jos on mahdollisuus, niin varaan 
jonkun ajan, koska sitä en todellakaan jaksa katsoa. Pariisissakin jos käy, 
siellä joka kaupan edessä on jono. Se on heti kaikista huonoin alku sille, että sä 
pääset shoppaileen, et sä ensin seisot jonossa." (Haastateltava 5) 

"Mun mielest se on ihmisten ajan tuhlausta. Vähän niinku karjalauma seisoo 
siinä et ne pääsee tuhlaamaan isoja summia rahaa. Itse en osallistu siihen. 
Ymmärrän et on erilaisii ihmisii, mut itselle ei sovi." (Haastateltava 3) 

Eräässä myymälässä haastateltava oli joutunut odottamaan 45 minuuttia vuoroaan, 

vaikka hän oli vain noutamassa merkittävän arvokasta ostostaan, joka oli valmiiksi 
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maksettu. Toisaalta, kun toinen haastateltava odotti pääsevänsä eri liikkeeseen tutun 

myyjän pakeille, hän ei kokenut jonottamista haitallisena, vaan piti sitä enemmänkin 

pakollisena osana eksklusiivisuuden kokemusta. Kukaan haastateltavista ei halunnut 

asioida itsepalvelukassalla luksusmyymälässä, jos sellainen vaihtoehto olisi tarjolla. 

"Itsepalvelukassalta? ((nauraa)) Luksustuotteet on mulle oikeestaan tosi 
tärkeitä. Mä pystyn sanoo, et pystyn ihan kyllä niinku jonottaa siinä kassalla, 
että pääsen sinne mun myyjän luo." (Haastateltava 1) 

Näyttävät jonot ovat myös tehokasta markkinointia, sillä ne voivat kiinnittää huomion 

ja uteliaisuuden ohikulkijoissa jopa siinä määrin, että asiasta kirjoitetaan 

iltapäivälehdessä (Vaalisto, 2019). Kuitenkin Euroopassa on myös eksklusiivisia 

ravintoloita, joita on tarkoituksella vaikeaa löytää. Niihin pääsee sisään esimerkiksi 

soittamalla ovikelloa, kunhan ensin löytää oikean oven, sillä ravintolan nimeä tai 

muitakaan mainostekstejä ei pidetä näkyvillä. Tämän kaltainen eksklusiivisuus lisää 

uteliaisuutta ja sitä kautta myös kuluttajien kiinnostusta. Voisiko tämän tyyppinen 

hienovaraisuus, sisäänkäynti takaovesta, toimia myös joidenkin 

luksusbrändimyymälöiden kohdalla? 

5.3.2 Eksklusiivisuus 

Yhtenä kantavana teemana asiakkaan kohtaamisessa korostui haastatteluaineiston 

perusteella luksusbrändeille tyypillinen eksklusiivisuus. Henkilökohtaisen kanta-

asiakassuhteen tietyn henkilökunnan jäsenen kanssa nähtiin sitouttavan asiakasta 

asioimaan myymälässä. Verkkokaupasta ostaminen koettiin ikään kuin kasvottomaksi. 

Kivijalkamyymälässä asioinnin mainittiin myös parantavan mahdollisuuksia päästä 

niin sanotusti seuraavalle tasolle kanta-asiakkuudessa. 

"En oo yhtään tehnyt ostoksia verkkokaupan kautta ihan vaan sen takia, koska 
kun on saanut itse henkilön, joka työskentelee näille brändeille, ja pystyy 
auttaan mua saamaan tuotteita. – – En saa sitä elämystä siihen. Elämys ja 
myös puuttuu se oma myyjä, kenen kanssa oon luonu tosi pitkän suhteen." 
(Haastateltava 1) 

Tekemällä ostoksen luksusbrändin omassa myymälässä oston tiedot kirjataan 

asiakasrekisteriin. On tulkintakysymys, pidetäänkö niin sanottuna kanta-asiakkaana 
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henkilöä, joka on tehnyt esimerkiksi vain yhden ostoksen ja saanut sen myötä tietonsa 

rekisteriin, vai henkilöä, joka tunnetaan myymälässä sen vuoksi, että hän on vieraillut 

ja tehnyt ostoksia siellä säännöllisesti. Tätä eroa ei täsmennetty haastatteluissa tutkijan 

toimesta, vaan annettiin haastateltavien tulkita sitä vapaasti. Aseman tunnettuna kanta-

asiakkaana kuvattiin tuntuvan hyvältä ja erityiseltä. 

"Sen huomaa, jos koko myymälä tuntee sut, että sä oot kanta-asiakas. Ne tietää 
sun nimen, iän ja kutsuu sua nimellä. Se indikoi, että kuulut heidän kanta-
asiakaslistalle. Jos menen liikkeeseen, ovella oleva henkilö tervehtii mua 
nimellä ja sanoo mulle, että käy sinne pöytään, mä tuon sun myyjän." 
(Haastateltava 1) 

"Vaikka sitä ei välttämättä itelleen aina myönnä, mutta onhan se alitajunnassa 
sellanen egoboosti. – – Kyllähän se boostaa sitä, et mitä parempaa palvelua sä 
saat, sitä enemmän sä haluut tulla sinne takasin, koska se on niin miellyttävä 
koko se ostokokemus aasta ööhön." (Haastateltava 4) 

Mielenkiintoinen havainto oli se, että kysyttäessä kanta-asiakkuuden tuomasta 

lisäarvosta henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja asiakaskokemukseen, yksi 

haastateltavista ei kertomansa mukaan pitänyt sitä kovinkaan tärkeänä tai 

asiakaskokemusta parantavana. Kuitenkin, kun keskustelu eteni tärkeimpiin tekijöihin 

henkilökohtaisessa asiakaskohtaamisessa, sama haastateltava piti kaikista 

kriittisimpänä tekijänä arvostetuksi tulemista ja tunnetta siitä, että hän on tärkeä 

asiakas liikkeessä.  

Odotukset palvelun tason suhteen ovat kuitenkin korkealla asiakkaasta tai 

asiakassuhteen laadusta riippumatta. Kanta-asiakkaan koettiin saavan osakseen 

hieman parempaa palvelua, mutta uusiakaan asiakkaita ei ajateltu kohdeltavan 

huonosti. 

"Koen, että kyllä ne antaa mulle vähän parempaa palvelua. Mutta sanotaan 
silleen, että myyjä ei myöskään mee antamaan huonompaa palvelua, jos siellä 
on joku uus henkilö, joka astuu sisään liikkeeseen. Palvelua mitä tuut 
odottamaan tässä liikkeessä on semmosta että wow." (Haastateltava 1) 

Lähes kaikilla haastateltavilla oli kokemusta eksklusiivisista tapahtumista kuten kanta-

asiakasilloista, yksityisistä ostostapahtumista tai kutsuvieraille tarkoitetuista 
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muotinäytöksistä. Yksityiseen ostostapahtumaan kutsutuille tarjottiin mahdollisuus 

ostaa tuotteita, joita ei tavallisesti ole myytävänä kyseisessä liikkeessä.  

"Varmasti saa paljon parempaa palvelua, kenen naama on tuttu ja ketä käyttää 
siellä rahaa enemmän kuin joku, kuka tulee ostamaan vaan jonkun 
peruslompakon tai jonkun pienen. Ihan varmasti on eroa sillä. Vaikka ei 
välttämättä pitäis olla, mutta kyllä on." (Haastateltava 3) 

"Ehdottomasti siinä on eroo, ja musta se on tosi OK, että se onkin niin." 
(Haastateltava 6) 

Kanta-asiakkuudesta kerrottiin olleen muutakin hyötyä kuin tasokkaampi palvelu tai 

tapahtumakutsut. Riittävän kattava ostohistoria brändin asiakasrekisterissä voi tarjota 

mahdollisuuden ostaa tuote, joka on vain harvojen saatavilla. 

"Hän on saanu semmosen erikoislaukun sen ansiosta, että hän on ollut kanta-
asiakkaana, ja se laukku tuli minulle. Siitä on kyllä hyvä fiilis, että on huomattu 
asiakkaana. – – Näitä Hermèsin parhaita laukkuja tarjotaan vain hyvin 
harvoille asiakkaille, ja hän onnistui saamaan sen minulle." (Haastateltava 5) 

"Kyllähän sielt saa ehdottomasti eritasoista palvelua riippuen siitä. Esim. 
Hermèsillä on ihan selkee se, et riippuen kuka sä oot ja millä tasolla sä oot, 
niin sen mukaan sulle tarjotaan tuotteita." (Haastateltava 6) 

Palvelutilanteessa myös tuotteesta on mahdollisuus tehdä erityinen tai jopa uniikki 

kustomoimalla sitä. Personoituja tuotteita, eli esimerkiksi asusteita, joihin on painettu 

asiakkaan henkilökohtaiset nimikirjaimet, olivat ostaneet yhtä lukuun ottamatta 

jokainen haastateltavista. 

"Mähän oisin saanut siihen mun omat nimikirjaimet, mitkä ois maalattu käsin, 
mitkä ois tosi tarkalleen tehty. Just että ei oo kyseessä mikään kone, mikä 
prässää sen siihen tai printtaa sen, että ihan siis niinku henkilö, joka tekee 
Louis Vuittonilla töitä, maalais mun nimikirjaimet." (Haastateltava 1) 

"Mä rakastan nimikirjaimia, mä rakastan niitä eri paikkoihin laittaa. – – Onko 
siinä sit jotain royalia, jotain kuninkaallista, kun sä länttäät siihen ne sun 
nimikirjaimet. Niin sulle tulee siit hyvä fiilis. Tuleeks sellanen omistamisen 
tunne: tää on mun. Että tässä on mun nimikirjaimet eikä tää oo vaan massaa." 
(Haastateltava 4) 
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Luksusbrändit pitävät yllä rajattua saatavuutta, mikä herätti ristiriitaisia tunteita. Siinä, 

missä haastateltavista tuntui hyvältä saada erityiskohtelua, myös pettymyksen tunteet 

olivat läsnä, jos henkilökunnan ei uskottu puhuvan totta tuotteen niukasta 

saatavuudesta. Mitään läpinäkyviä kanta-asiakastasoja ei ole, vaan joidenkin 

tavoiteltujen erikoistuotteiden saatavuuden koettiin olevan henkilökunnan 

mielivaltaisen päätöksen takana. 

"Jos jollakin brändillä on liian eksklusiivinen politiikka, että kenelle myyvät ja 
mitä. Siitä on jääny tosi paska fiilis, että sulle sanotaan, ettei ole, mutta sä 
tavallaan tiedät, että saattaa olla. Sitte rupee aattelemaan, et onko itsessä 
jotain vikaa, miksi ei tuoda. – – Mutta sitten jos yhtäkkiä saakin sen tavaran, 
siitä on sit myös tuplasti iloa." (Haastateltava 5) 

Kokonaisuudessaan korkeatasoisen asiakaskohtaamisen ja henkilökohtaisen palvelun 

koettiin saavan asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi. Vaikka luksusmyymälöissä 

asioi valtavat määrät muitakin ihmisiä, asiakkaan ei tarvitse tuntea olevansa vain yksi 

muiden joukossa. 

5.3.3  Sosiaalinen ympäristö 

Myymälöiden muiden asiakkaiden vaikutus asiakaskokemuksen muodostumiseen tuli 

haastatteluissa esille ensimmäisen kerran äänimaailmasta kysyttäessä. Liikkeessä 

samaan aikaan olevien asiakkaiden kuvattiin puhuvan myyjien tapaan hillitysti ja 

hiljaisella äänellä. Omaakin käytöstä kerrottiin mukautettavan myymälän tunnelmaan 

sopivaksi ennen liikkeeseen astumista. 

"Vaikka siellä ois asiakkaita, sä et kuule muiden asiakkaiden puhetta. – – Kun 
menee tuommoseen liikkeeseen, ollaan sitten vähän niin kun volyymia vähän 
alas ja pyritään, ettei olla sit niin äänekkäitä." (Haastateltava 1) 

Jos myymälässä olisikin sattunut kuulemaan osan toisen asiakkaan 

asiakaspalvelutilanteesta, kuulijan ei tarvinnut tuntea oloaan kiusaantuneeksi. Yksi 

haastateltavista koki jopa reklamaation todistamisen parantavan korkeatasoista 

mielikuvaa ja kokemusta luksusbrändistä, mitä hän ei pitänyt itsestäänselvyytenä 

muissa liikkeissä. 



46 

"Aika monesti reklamaatioissa normiliikkeissä asiakas ehkä tulee vähän 
vihaiseksi ja volyymi alkaa nousta. Niin tässä kun mä näin vähän sivusta, 
minkälainen reklamaatio on kyseessä, niin – –  Siinä ei ollut semmosta, että 
myyjä olisi asiakasta vastaan, vaan pyritään, että asiakas palaisi takaisin 
myymälään, ja saisi samaa palvelua saman henkilön kanssa, jotta tämmöset 
hyvät suhteet tulee kaikkien kanssa." (Haastateltava 1) 

Erityisen mielenkiintoinen havainto aineistossa oli se, että luksusmyymälöissä toiset 

asiakkaat koettiin ikään kuin vertaisina. Haastatteluissa ei noussut esiin minkäänlaista 

kilpailuasetelmaa asiakkaiden välillä myymäläympäristössä. Suhtautuminen toisiin 

asiakkaisiin oli kunnioittavaa. 

"Siellä mä jonotin kaikkien niitten muitten ihmisten kanssa 45 minuuttia. Sielt 
lähti daamit, joilla oli krokotiilinnahkalaukut ja kaikki, ja ne katto vaan et okei, 
tätäkö tää nyt on. Mä sanoisin, että vaikka he kuinka näkis, et sul on minkä 
tasonen status tai miten tahansa sä oot pukeutunu, tai ne näkee sielt 
järjestelmästä munkin nimen perusteella, et okei, se on kantis – ei mitään. Se 
palvelu ei niinku eronnu millään tapaa siitä." (Haastateltava 4) 

Koska luksusmyymälöissä arvostetaan rauhallista tunnelmaa ja yksityisyyttä, 

ympärille ei kaivattu väenpaljoutta edes, vaikka muut paikalla olevat henkilöt olisivat 

tuttuja. Toisten ihmisten tuottama puhe ja muut äänet koettiin epämiellyttävinä, ja niitä 

pidettiin häiriötekijöinä etenkin, jos volyymi oli totuttua korkeampi. Sen lisäksi, että 

liikkeen äänimaailma kärsii kakofoniasta, sen nähtiin myös vaikeuttavan 

ostopäätöksen tekoa ja huonontavan elämystä kauttaaltaan, vaikka paikalla olevat 

ihmiset olisivat asiakkaan oman seurueen jäseniä. 

"Mä jotenkin ajattelin, et tääl tapahtuu vaan liikaa. Mä en halua, että nää 
ihmiset on niinku ympärillä, vaan mä haluan, et mul on ehkä yks kaveri, joka 
auttaa mua. Mä en haluu kuunnella, kun nää ihmiset pälpättää siinä taustalla 
ja tuijottaa kaikkia koruja. Ja ehkä tavallaan myös nolotti olla siinä kovan 
tason putiikissa niin." (Haastateltava 5) 

Voidaan siis todeta, että myymälän muut asiakkaat osallistuvat aktiivisesti ylellisen 

ilmapiirin luomiseen käyttäytymisellään. Vaikka luksusmyymälöissä yksityisyys on 

arvossaan, asiointi yksin myymälän ainoana asiakkaana ei kuitenkaan automaattisesti 

paranna asiakaskokemusta. Kun asiakas kokee saavansa hyvää palvelua myymälässä 

muiden luksuskuluttajien joukossa, se lisää asiakkaan arvostetuksi tulemisen ja 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta. Status on yksi syy kuluttaa luksusbrändien tuotteita, ja 

ilman viiteryhmää, johon vertautua, status menettää merkitystään. 

5.4 Analyysin yhteenveto 

Haastattelujen asiasisällöissä ei ilmennyt merkittäviä poikkeavuuksia tai ristiriitoja eri 

henkilöiden välillä. Tärkeimmät ja olennaisimmat teemat, jotka muodostavat 

tutkimustulokset, toistuivat jokaisessa haastattelussa samankaltaisina. Ainoastaan 

teemojen ja tekijöiden väliset painotukset hieman vaihtelivat. Siinä, missä yksi 

haastateltava korosti voimakkaasti henkilökohtaisen asiakassuhteen ja siinä syntyvän 

luottamuksen merkitystä, toinen haastateltava korosti ehjää ja yhtenäistä elämystä 

kaikille aisteille niin, että mikään ei poikkea ylellisestä linjasta. Kumpikaan näistä 

näkökulmista ei kuitenkaan sulkenut toisiaan pois.  

Tutkimusaineiston pohjalta voitiin muodostaa johdonmukainen ja selkeä vastaus 

tutkittavaan ilmiöön sekä tutkimuskysymykseen. Koska haastattelukysymykset 

laadittiin aiemman kirjallisuuden pohjalta, ja haastatteluin tutkittavat tekijät esiintyivät 

myös haastateltavien vastauksissa, voidaan tutkimustulosten katsoa tukevan myös 

muiden tutkijoiden näkemyksiä.  

Kuviossa 6 on esitetty tutkimuksen tulokset yksinkertaistettuna. Esille nousi kolme 

pääteemaa, jotka ovat elämyksellisyys, aistit ja kohtaaminen. Tutkimustulosten 

perusteella luksustason asiakaskokemus on moniaistillinen elämys, joka koostuu 

kahdesta olennaisesta osatekijästä, aisteista sekä kohtaamisesta. Asiakaskokemuksen 

ei voida katsoa yltävän luksustasolle, jos kumpikaan osatekijöistä puuttuu tai jää 

vaillinaiseksi.  
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Kuvio 6. Luksustason asiakaskokemus. 

Luksustason asiakaskokemus tarjoaa yhteneväisen elämyksen kaikille viidelle aistille, 

jotka ovat näkö, kuulo, haju, tunto ja maku. Tutkimuksen tulosten mukaan 

moniaistillinen elämys edellyttää tässä tapauksessa jokaisen aistin stimulointia 

positiivisen aistikokemuksen tuottamiseksi, sillä se erottaa luksustason 

asiakaskokemuksen erittäin hyvästä, eli muista myymälöistä. Lisäksi kohtaaminen 

asiakkaan kanssa on avainasemassa, ja sen odotetaan olevan henkilökohtainen, 

korkeatasoinen ja kiireetön tilanne. Myös kohtaamiset myymälän muiden asiakkaiden 

kanssa vaikuttavat asiakaskokemuksen rakentumiseen. 

Asiakassuhteen laatu ja esimerkiksi ostohistoria saa vaikuttaa parantavasti 

kohtaamiseen – asiakas jopa odottaa sitä. Kuitenkin jo lähtökohtaisesti asiakkaan 

odotusarvo palvelun tasosta on korkealla riippumatta siitä, astuuko asiakas myymälään 

ensimmäistä kertaa vai onko kyseessä pitkäaikainen kanta-asiakas. Nämä odotukset 

myymälän on kyettävä lunastamaan, jotta luksustason elämys on onnistunut.  

Teoreettisen viitekehyksen avulla luotiin vankka pohja haastatteluille ja asetettiin 

suuntaviivat pääteemoille. Haastattelukysymyksillä katettiin kaikki aihealueet, mitä 

oli teoreettisen viitekehyksen pohjalta tarkoituskin, minkä lopputuloksena voitiin 

tuottaa yksityiskohtainen luettelo luksustason asiakaskokemukseen vaikuttavista 

tekijöistä luksusbrändimyymälöissä. Tutkimuksen tarkemmat tulokset eli luksustason 

asiakaskokemuksen muodostavat tekijät on avattu yksityiskohtaisesti taulukossa 2.  



49 

Taulukko 2. Luksustason asiakaskokemuksen muodostavat tekijät myymäläympäristössä. 

Aistit  moniaistillisuus 
jokaiselle aistille positiivista stimulaatiota 

 Näköaisti visuaalinen 
taidenäyttelyn tyyppinen esillepano 
henkilökunnan ulkoasu osa kokonaisuutta 

 Kuuloaisti rauhallinen tunnelma 
ei häiritseviä ääniä 
huomaamaton taustamusiikki 
hillitty puhevolyymi 

 Hajuaisti hyvä ja ylellinen (nimikko-)tuoksu 
ei liian voimakas tuoksu 
ei häiritseviä hajuja 

 Tuntoaisti laadukkaat tuotteet 
kaikki sovitettavissa 
jykevät ja laadukkaat myymäläkalusteet 

 Makuaisti tarjolla pientä juotavaa tai syötävää 
tarjoilun laatu ei kriittistä 

Kohtaaminen  korkeatasoinen, virheetön kokonaisuus 

 Asiakaskeskeisyys asiakkaalla erityinen ja arvostettu olo 
kiireettömyys 

 Eksklusiivisuus vakiintunut asiakassuhde tuottaa etuja 
asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa 

 Sosiaalinen 
ympäristö 

luksuskuluttaja aktiivisena toimijana asiakaskokemukseen 
muodostumisessa 
yksityisyys 

Elämyksellisyys  tavoitteena yhtenäinen moniaistillinen elämys 

Taulukon pääluokat muodostettiin tutkimuksessa esiin nousseista teemoista, ja niiden 

alle kerättiin havaitut luksustason asiakaskokemuksen muodostavat tekijät. 

Tutkimuksen mukaan luksustason asiakaskokemus on yhtenäinen moniaistillinen 

elämys, jossa kaikille aisteille on tuotettava positiivista stimulaatiota. Taulukossa on 

esitelty tiivistetysti olennaiset tekijät, joiden avulla tätä positiivista aististimulaatiota 

on mahdollista saada aikaan. Asiakkaan kohtaamisen odotetaan olevan virheetön 

kokonaisuus, jonka muodostumiseen taulukossa mainitut tekijät asiakaskeskeisyyden, 

eksklusiivisuuden sekä sosiaalisen ympäristön osalta vaikuttavat. Seuraavaksi 

esitellään johtopäätökset. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman viimeisessä luvussa esitellään tutkimustulokset ja vastaus 

tutkimuskysymykseen. Tämän lisäksi tuloksia verrataan teoreettiseen viitekehykseen, 

esitetään liikkeenjohdolle suunnatut johtopäätökset sekä arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuus ja mahdolliset rajoitteet. Lopuksi esitetään ehdotuksia 

jatkotutkimusaiheiksi.  

6.1 Tutkimustulokset ja vastaus tutkimuskysymykseen 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää ja tutkia yksityiskohtia, niin sanottuja wow-

tekijöitä, jotka erottavat luksustason asiakaskokemuksen erittäin hyvästä tasosta 

myymäläympäristössä. Tarkastelu rajattiin koskemaan luksusbrändien omia 

kivijalkamyymälöitä. Tutkimuskysymyksenä esitettiin: 

Mitkä tekijät erottavat luksustason asiakaskokemuksen erittäin hyvästä? 

Voidaan katsoa, että tutkimuskysymykseen saatiin täsmällinen vastaus. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli tuottaa selkeä vastaus tutkimuskysymykseen ja tuottaa täsmällinen 

luettelo luksustason asiakaskokemuksen muodostavista tekijöistä, ja siinä onnistuttiin. 

Yksityiskohtainen luettelo on esitelty taulukossa 2, luvussa 5.4 Analyysin yhteenveto, 

joka on sivulla 49.  

Tutkimustulosten mukaan luksustason asiakaskokemus on yhtenäinen moniaistillinen 

elämys, jonka keskiössä on aistit sekä kohtaaminen. Luksusmyymälät erottuvat muista 

myymälöistä sekä korkealaatuisen asiakaskohtaamisen että yhtenäisen 

aistikokemuksen kautta. Kaikille viidelle aistille (näkö, kuulo, haju, tunto ja maku) 

tarjotaan elämys positiivisella stimulaatiolla yhtäkään aistia unohtamatta. Toisin 

sanoen, luksustason asiakaskokemuksen tasolle yltämiseen ei riitä, että vain osa 

aisteista on huomioitu. Ehjän kokonaisuuden, jopa virheettömyyden, nähtiin kuuluvan 

olennaisena osana kokemukseen luksuksesta, jolloin yksikään tekijä ei voi puuttua tai 

jäädä vajaaksi. Huomionarvoista tutkimuksessa oli se, että mitään häiriötekijöitä ei 

havaittu luksusmyymälöiden aistikokemuksissa. Olennaista ei siis ole pelkästään 

taustamusiikin volyymi tai tyylilaji, vaan myös häiritseviksi koettujen äänten kuten 
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kaiun tai liikenteen melun puuttuminen. Luksusmyymälät ovat estetiikaltaan taide-

elämykseen verrattavissa olevia tiloja esillepanoineen, ja niissä tuoksuu aina hyvältä. 

Tasokas henkilökohtainen asiakaskohtaaminen on aistien lisäksi toinen välttämätön 

osa luksustason elämystä. Tutkimustuloksissa kohtaamisen kuvattiin koostuvan 

kolmesta keskeisestä tekijästä, jotka ovat asiakaskeskeisyys, eksklusiivisuus sekä 

sosiaalinen ympäristö. Kohtaamisen on oltava kiireetön ja rauhallinen, ja asiakkaan on 

myymälässä saatava tuntea itsensä erityislaatuiseksi. Tähän voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi tervehtimällä asiakasta nimellä tai tarjoamalla tilanteeseen sopivaa 

erikoiskohtelua, kuten kutsuja kanta-asiakastilaisuuksiin tai mahdollisuus hankkia 

vaikeasti saatava tuote. Henkilökunnan odotetaan osoittavan perehtyneisyyttä 

asiakkaan mieltymyksiin ja tarpeisiin etenkin, jos asiakassuhde on vakiintunut. 

Sosiaalinen ympäristö myymälässä vahvistaa eksklusiivisuuden kokemusta, kun 

asiakkaalla on vaikutusvaltaa asiakaskokemuksen muodostumisessa. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Luksuskuluttamista ja asiakaskokemusta oli tutkittu paljon ennestään (Kauppinen-

Räisänen ym., 2020; Ko ym., 2016), kuten myös aistimarkkinointia (Krishna, 2012). 

Kuitenkaan vastaavaa täsmällistä tarkastelua luksustason asiakaskokemukseen 

vaikuttavista tekijöistä ei havaittu laaditun aikaisemmin. Tutkimusta lähdettiin 

rakentamaan olemassa olevalle Verhoefin ym. (2009) sekä Klausin ym. (2022) 

teoreettiselle pohjalle, joten tutkimuksen tavoitteena oli ennen kaikkea selkeyttää ja 

syventää käsitystä asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden 

yksityiskohtaisesta sisällöstä sen sijaan, että olisi pyritty tuottamaan kokonaan uutta ja 

aiemman tutkimuksen kanssa kilpailevaa tutkimustietoa.  

Tutkimuskirjallisuudessa mainittuja tekijöitä löytyi myös tämän tutkimuksen 

tuloksista. Klaus ym. (2022) esittivät luksuskuluttamiselle neljää keskeistä 

motivaatiomallia, jotka olivat kustomointi, intohimo, status ja asiakaskokemuksen 

hallinta. Ne nousivat selkeästi esiin myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Voidaankin 

havaita, että luksuskuluttaja haluaa osallistua asiakaskokemukseen aktiivisena 

toimijana ja vaikuttaa niin tuotteeseen kuin kohtaamiseenkin. Tähän liittyen havaittiin 

myös sosiaalisen ympäristön eli muiden myymälässä paikalla olevien asiakkaiden 
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osallistuvan asiakaskokemuksen muodostumiseen tuomalla esiin luksuskuluttajan 

viiteryhmää. Asiakkaan kokemus siitä, että häntä pidetään samanarvoisena asiakkaana 

muiden luksuskuluttajien joukossa luksusbrändimyymälässä, vahvistaa hänen 

sosiaalista identiteettiään sekä lisää tyytyväisyyttä, mikä parantaa asiakaskokemusta. 

Aistien huomioimisen merkitys myymäläympäristössä asiakaskokemukseen 

vaikuttavana tekijänä korostui myös tutkimusaineistossa samoin kuin tunteiden 

vaikutus. Shadidin ym. (2022) mukaan aistien sisällyttäminen markkinointiin lisää 

asiakasuskollisuutta ja sitoutumista brändiin, mikä havaittiin myös tässä 

tutkimuksessa. Kun haastateltavan aistikokemus oli ollut voimakas, hän oli palannut 

myymälään useita kertoja uudelleen. Huomautettakoon, että yksikään haastateltava ei 

tunnistanut negatiivisia aistikokemuksia, vaan ne olivat jokaisen viiden aistin kohdalla 

kauttaaltaan positiivisia. Shadidin ym. (2022) tutkimustuloksia tukee myös tässä 

tutkimuksessa tehty havainto siitä, että asiakkaat haluavat jopa ostaa itselleen samaa 

parfyymia kuin mikä tietyssä luksusmyymälässä tuoksuu.  

Kauppinen-Räisänen ym. (2020) esittävät luksusmyymälän ostokokemuksen 

koostuvan erityisestä palvelukokemuksesta, uniikista moniaistillisesta 

tunnestimulaatiosta sekä henkilökohtaisen tärkeyden ja itsevarmuuden tunteesta. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat täysin Kauppinen-Räisäsen ym. (2020) 

havaintoja. Samat tekijät nousivat selvästi esiin myös tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuskysymyksen asettelusta johtuen mainitut tekijät painottuivat eri tavalla, joten 

vaikka pääteemoiksi nostettiin aistit ja kohtaaminen, tutkimusaineistossa esiintyi 

paljon mainintoja henkilökohtaisen tärkeyden ja arvostuksen tunteiden merkityksestä. 

Tavanomaisissa, niin sanottua pikamuotia myyvissä liikkeissä myymälän 

sotkuisuuden ja ihmispaljouden on todettu lisäävän myyntiä (Coskun ym., 2020). 

Niissä sotkuinen myymälä voi herättää asiakkaissa kilpailullisuuden siitä, kuka saa ja 

ehtii ostaa tuotteita, koska sotkuisuus viestii niukkuudesta. Niukkuus on keskeinen 

viesti luksusmyymälöissäkin, mutta sitä ei tuoda esiin sotkuisuudella, vaan päinvastoin 

siisteyttä ja väljää esillepanoa korostamalla, kuten tämän tutkielman tuloksista voidaan 

todeta. Tutkimusaineistossa korostui luksusmyymälöissä vallitseva virheetön siisteys 

ja puhtaus, rauhallinen tunnelma sekä avaruus ja tilan tuntu. Sekä henkilökuntaa että 

muita asiakkaita kuvattiin seesteisiksi ja hillityiksi. Luksusmyymälöihin päästetään 
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sisään vain rajallinen määrä asiakkaita kerralla, joten loput asiakkaat jonottavat 

näkyvästi myymälän ulkopuolella (Vaalisto, 2019). Koska tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka erottavat luksustason asiakaskokemuksen 

muista, ristiriita Coskunin ym. (2020) pikamuotiliikkeitä koskevan näkökulman ja 

tämän tutkimuksen välillä vahvistaa tämän tutkimuksen vastanneen täsmällisesti 

tutkimuskysymykseen. Tutkimustuloksissa esiin nostetut tekijät korostavat 

asiakaskokemuksen erottautumista ylelliselle tasolle, sillä vastaavat tekijät puuttuvat 

tavanomaisista myymälöistä. 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Yritysten, jotka haluavat tarjota asiakkailleen luksustason asiakaskokemuksen, on 

kiinnitettävä huomiota yksityiskohtiin niin henkilökohtaisen asiakaspalvelun kuin 

jokaisen aistin osalta. Olennaista on, että elämys on yhtenäinen ja virheetön, eikä 

yksikään keskeisistä elementeistä puutu. Jokainen aisti on huomioitava 

mahdollisuuksien mukaan monelta taholta. Vaikka henkilökunta ja tuotteet 

tuoksuisivat hyvälle tai vähintään neutraalille, niiden merkitys katoaa, jos myymälässä 

on muuten epämiellyttävä tuoksu esimerkiksi rakennusteknisistä syistä. Kauniit 

tuotteet ja kaunis myymälä eivät pelkästään riitä, jos henkilökunta näyttää epäsiistiltä. 

Koska tavanomaisesti myymälöissä ei tarjota syötävää tai juotavaa, makuaistin osalta 

positiiviseen erottautumiseen riittää, että jotakin on tarjolla. Tutkimustulosten 

perusteella tarjoilun laatu on toissijaista, sillä asiakas kokee tulevansa huomioiduksi 

niin vesi- kuin samppanjalasillisen äärellä. 

Asiakkaan kohtaamisen on oltava hienotunteista ja hillittyä, mutta kuitenkin 

ehdottoman ystävällistä ja palvelualtista. Myös niin sanotun pelisilmän, eli 

henkilökunnan kyvyn havainnoida sosiaalista tilannetta ja vuorovaikutusta, merkitys 

nousi esiin tutkimuksessa. Hyvään ja laadukkaaseen palveluun sisältyy myös myyjän 

ja asiakkaan omaa persoonaa. Vaikka kohtaaminen on hillitty ja elegantti, 

vuorovaikutuksen ei tarvitse olla jäykkää, vaan tilanteeseen mukautuvaa. 

Taulukossa 3 esitetään tarkistuslista liikkeenjohdolle konkreettisten kysymysten 

muodossa. Mikäli asiakaskokemuksen objektiivisen tarkastelun jälkeen yksikään 

taulukossa esitetty kysymys tuottaa kieltävän vastauksen, tutkimustulosten perusteella 
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voidaan suositella kyseisen kohdan korjaamista niin, että kysymykseen saadaan 

myönteinen vastaus. Jotta tuloksena on laadukas ja yhtenäinen asiakaskokemus, on 

tärkeää käydä läpi jokainen kohta ja täyttää niiden edellyttämät vaatimukset. Kun 

tarkistuslista jää joiltakin osin vajaaksi, täsmälliset toimintaohjeet riippuvat brändistä 

ja sen myymälästä, jotta asiakaskokemus on brändin näköinen ja saavutetaan 

autenttinen kokonaisuus. 

Taulukko 3. Tarkistuslista: kuinka tuottaa luksustason asiakaskokemus kivijalkamyymälässä. 

Aistit  Tuottavatko kaikki viisi aistia positiivisen kokemuksen 
myymälässä?  
Ovatko mahdolliset häiriötekijät minimoitu jokaisen aistin 
osalta? 

 Näköaisti Ovatko tuote-esillepanot esteettisiä?  
Onko myymälä siisti ja tahrattoman puhdas?  
Palveleeko henkilökunnan ulkoasu kokonaisuutta? 
Käsitteleekö ja esitteleekö henkilökunta tuotteita kauniisti? 

 Kuuloaisti Onko myymälässä rauhallista?  
Onko musiikin (jos sitä on) volyymi riittävän alhainen? 
Onko musiikin (jos sitä on) rytmi ja laatu brändiin ja 
tavoiteltuun tunnelmaan sopivaa?  
Kommunikoiko henkilökunta hillityllä volyymilla? 

 Hajuaisti Tuoksuuko myymälässä miellyttävältä?  
Onko myymälän tuoksu brändille ja sen asiakkaille sopiva?  
Onko tuoksun voimakkuus sopivan mieto? 

 Tuntoaisti Tuntuvatko myymäläkalusteet jykeviltä ja laadukkailta? 
Ovatko myymäläkalusteet tukevia?  
Ovatko kaikki tuotteet kokeiltavissa (vähintään 
pyynnöstä)? 
Tuntuvatko tuotteet ja tuotepakkaukset miellyttäviltä? 

 Makuaisti Onko tarjolla pientä juotavaa tai syötävää?  
(Pohdi, kumpi sopii paremmin tilanteeseen ja tarjottavan 
laatuun: henkilökunnan tarjoilu vai itsepalvelu?) 

Kohtaaminen  Onko kohtaaminen kauttaaltaan korkeatasoinen ja 
virheetön kokonaisuus?  
Palvellaanko jokainen myymälään astuva asiakas (myös 
reklamoiva tai katselija) yhtä laadukkaasti? 

 Asiakaskeskeisyys Saako henkilökunta asiakkaan tuntemaan olonsa erityiseksi 
ja arvostetuksi?  
Onko asiakaskohtaaminen kiireetöntä?  
Mukautuuko henkilökunnan kommunikaatio asiakkaan 
tarpeisiin? 

 Eksklusiivisuus Kohdistetaanko vakiintuneisiin asiakkaisiin (ns. kanta-
asiakkaat) erityishuomiota?  
Huomioidaanko asiakkaan halut ja toiveet?  
Onko asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa tuotteeseen? 

 Sosiaalinen 
ympäristö 

Onko asiakkaalla aito mahdollisuus vaikuttaa 
kohtaamiseen?  
Kunnioitetaanko myymälässä asiakkaiden yksityisyyttä? 
Vallitseeko myymälässä hienotunteinen ja yksityinen 
ilmapiiri? 

Elämyksellisyys  Tarjoaako myymälä jokaiselle asiakkaalleen yhtenäisen 
moniaistillisen elämyksen?  
Saako myymälän asiakaskokemus asiakkaan palaamaan 
toistuvasti uudestaan?  



55 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suuntaa antavana ohjeistuksena, kun 

liikkeenjohto haluaa varmistaa asiakaskokemuksen täyttävän luksustason vaatimukset 

tai korottaa asiakaskokemusta korkeammalle tasolle. Luksusmyymälät ovat harvassa 

Suomessa, mutta tutkimustuloksista voivat hyötyä kaikenlaiset kivijalkamyymälät. 

Vaikka tämä tutkielma käsittelee luksusbrändien myymälöitä, tuloksia voidaan 

soveltaa yksilöllisesti minkä tahansa myymälän tarpeisiin. 

On kuitenkin oleellista huomioida, että tutkimuksen mukaan ensisijainen syy 

luksusmyymälöissä asiointiin on laadukas ja ylellinen tuote, jonka ympärille 

asiakaskokemus ja elämys rakentuu. Koska luksustason asiakaskokemuksen on oltava 

yhtenäinen ja virheetön kokonaisuus, myös brändin on oltava samalla tasolla 

autenttisuuden saavuttamiseksi. Pelkästään toistamalla luksusbrändeille olennaiset 

elementit ja tuottamalla luksustason asiakaskokemuksen heikkolaatuinen, historiaa tai 

tarinaa vailla oleva tuote ei muutu luksusbrändituotteeksi.   

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Valittu tutkimusmetodi eli puolistrukturoitu haastattelu sopi tutkimuksen tavoitteeseen 

erittäin hyvin. Haastateltavat saatiin kertomaan kokemuksistaan ja tunteistaan 

vapautuneesti, mutta huolellisesti laaditut kysymykset ohjasivat keskustelua. 

Haastateltavien puhetta ei keskeytetty tai muuten ohjailtu missään vaiheessa. 

Tutkimuksen pätevyyden voidaan sanoa olevan hyvä. 

Ottaen huomioon, että kyseessä on opinnäyte, tässä tutkimuksessa haastateltavien 

määrä, kuusi henkilöä, oli riittävä, sillä haastatteluissa vastaukset eivät poikenneet 

merkittävästi toisistaan. Otosta voidaan kuitenkin pitää vähimmäismääränä, jotta 

tutkimustuloksia voidaan arvioida luotettavasti. Haastateltavien etsinnässä painotettiin 

ehdotonta sopivuutta tutkimuksen kohderyhmään, ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. 

Haastateltavana oli sekä miehiä että naisia ikävälillä 24–36 vuotta. Ikäjakaumaa olisi 

voinut laajentaa ylöspäin, jotta olisi ollut mahdollista havaita, vaikuttaako se 

tutkimustuloksiin. Ikä ei kuitenkaan ollut valintakriteerinä haastateltaville, vaan se 

selvisi tutkijalle vasta haastattelutilanteessa. Vaikka tutkimukseen soveltuvia 

luksusbrändimyymälöitä ei Suomessa juuri ollut, ja otanta oli rajallinen, 
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haastateltavien maantieteellinen tausta oli kuitenkin monipuolinen. Valtaosa 

asiakaskokemuksista sijoittui ulkomaille. 

Tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä oli tarkoituskin, eli luksustason asiakaskokemusta 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä, ja saatu täsmällinen vastaus tutkimuskysymykseen. 

Validiteetin voidaan katsoa olevan hyvä. Tutkimusvaiheet ja -kysymykset 

dokumentoitiin, joten tutkimus on toistettavissa sellaisenaan jälkikäteen.  

Tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin parantaa kasvattamalla haastateltavien määrää. 

Tutkimusaineiston analyysiä olisi myös mahdollista syventää esimerkiksi 

kvantifioimalla aineistosta tiettyjen intohimoista suhtautumista kuvaavien 

tunnepohjaisten sanojen lukumäärää.  

6.5 Jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen otanta oli melko pieni, joten ilmiötä voisi tutkia huomattavasti 

laajemmallakin kohderyhmällä. Luksustason asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät 

nousivat tutkimustuloksissa hyvin esiin, mutta suurempi otanta voisi mahdollistaa 

esimerkiksi tekijöiden keskinäisten suhteiden tutkimisen laajemmin, jolloin voitaisiin 

saada yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi painotuksista, kuinka merkityksellisiksi 

mitkäkin tekijät koetaan suhteessa toisiinsa. 

Mielenkiintoinen lisä vastaavaan tutkimukseen olisi myös sen laajentaminen 

Verhoefin ym. (2009) mallin jokaiseen asiakaskokemukseen vaikuttavaan tekijään ja 

erityisesti vertailututkimukseen asiakaskokemuksen vaihtoehtoisissa kanavissa. 

Opinnäytetutkielman luonteen ja tiukan rajauksen vuoksi se jäi tällä kertaa empiirisen 

tutkimuksen ulkopuolelle. Vertailun kohteena voisi olla esimerkiksi erot 

aistihavainnoissa luksusmyymälöiden ja pikamuotiketjujen välillä, jolloin empirialla 

voitaisi vahvistaa luksustason asiakaskokemuksen muodostavien tekijöiden 

erottautumista erittäin hyvältä tasolta tai tavanomaisista liikkeistä. Vaihtoehtoinen 

asiakaskokemus muodostaa tärkeän vertailukohdan lopulliselle asiakaskokemukselle 

(Verhoef ym. 2009). 
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Vastaavan tutkimuksen voisi toteuttaa myös toiselta toimialalta tai palvelusektorilta, 

kuten luksushotelleista tai lentoyhtiöiden matkustusluokista. Vähittäiskaupan alalla 

tutkimusta voitaisiin toteuttaa yksityiskohtaisemmin jollekin tietylle brändille, mikä 

mahdollistaisi syvemmän tarkastelun saman brändin myymälöissä. Rajaamalla 

tutkimus tiettyä tuotekategoriaa, kuten käsilaukkuja tai rannekelloja, koskevaksi, voisi 

aiheesta toteuttaa myös vertailututkimuksen, jossa selvitettäisiin, onko luksustason 

asiakaskokemuksen muodostavissa tekijöissä merkityseroja riippuen siitä, onko 

kyseessä käsilaukkujen vai rannekellojen ostaminen. 
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Liite 1 

HAASTATTELURUNKO 

1. Ikä ja sukupuoli? Oletko asioinut ja tehnyt ostoksia luksusbrändien omissa 

brändimyymälöissä vuosina 2018–2022? 

2. Paljonko arvioit suunnilleen käyttäneesi rahaa luksuskuluttamiseen: muutamia 

tuhansia, kymmeniä tuhansia, yli sata tuhatta? Paljonko tyypillisesti käytät 

rahaa yhdellä asiointikerralla? 

3. Muistatko vielä ensimmäisen kertasi, kun ostit luksustuotteen brändin omasta 

myymälästä? Millainen se oli? Milloin? Suunnittelitko ostosta kauan? 

Muistatko vielä hinnan? Minkälainen myymälä oli? Minkälaista palvelua sait? 

Minkälaiseksi tunsit olosi myymälässä, entä ennen/jälkeen käynnin? 

4. Ajattele jotakin asiointikertaasi luksusbrändin myymälässä. Mitä tunsit 

aisteillasi:  

 a) Näköaisti – Miltä myymälä, tuotteet, esillepano, henkilökunta 

 näyttivät? Kiinnittikö jokin erityisesti huomiosi? 

 b) Kuuloaisti – Minkälainen äänimaailma myymälässä oli? Soiko 

 myymälässä musiikki? Kuuluiko puheensorinaa, liikenteen meteliä, 

 minkälaisella volyymilla henkilökunta kommunikoi, kaikuuko?  

 c) Hajuaisti – Miltä myymälässä tuoksui? Miltä tuote tuoksui, tuoksuiko 

 henkilökunta? 

 d) Tuntoaisti – Miltä tuote, myymäläkalusteet, ostoskassi tms. tuntuivat? 

 Saitko koskea mihinkään tai rohkaistiinko sinua siihen? 

 e) Makuaisti – Tarjoiltiinko sinulle ruokaa tai juomaa?  

5. Oletko tehnyt ostoksia luksusbrändeiltä verkkokaupoissa? Kun ajattelet 

asiakaskokemusta ja -elämystä, millä tavoin kokemus erosi 

kivijalkamyymälässä asioinnista? Oliko positiivinen vai negatiivinen kokemus 

verrattuna myymälässä asiointiin?  
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6. Kuinka tärkeää henkilökohtainen asiakaspalvelu on sinulle? Voisitko kuvitella 

ostavasi muutaman tuhannen euron luksustuotteen itsepalvelukassalta? Oletko 

jonkun luksusbrändin kanta-asiakas? Oletko saanut VIP-kohtelua tai 

osallistunut yksityiseen ostostapahtumaan (private shopping)? Miten em. asiat 

vaikuttavat asiakaskokemukseesi? Koetko kaikkien saavan samantasoista 

palvelua, vai olisiko kokemuksesi parempi kanta-asiakkaana? 

7. Oletko hankkinut luksustuotetta kustomoituna tai personoituna? Miksi/miksi 

et? (Kustomoitu = räätälöity tuote tai mittatilaus omiin tarpeisiisi, personoitu = 

esim. nimen tai nimikirjaintesi lisääminen, väriyhdistelmän valinta annetuista 

vaihtoehdoista) 

8. Mikä saa sinut kuluttamaan luksukseen? Mikä saa sinut tulemaan 

luksusmyymälään sen sijaan, että tekisit ostoksesi verkossa tai ostaisit 

muualta? Miltä sinusta tuntuisi, jos myymälän hyllyissä olisi esillä kymmeniä 

identtisiä tuotteita? 

9. Mihin asioihin myymälässä ja asiakaspalvelussa kiinnität eniten huomiota 

asioidessasi luksusbrändin myymälässä? Mitkä tekijät ovat mielestäsi 

tärkeimpiä, jotta asiakaskokemus erottuu tavallisessa marketissa käynnistä? 

Ovatko jotkut tekijät niin tärkeitä, että niiden puuttuminen vaikuttaisi 

halukkuuteesi asioida myymälässä jatkossa? 

10. Sana on vapaa – haluaisitko lisätä jotakin tai tuleeko mieleesi muita ajatuksia 

liittyen asiakaskokemukseen luksusmyymälöissä?   
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