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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, millä perusteella brandi mielletään suomalaiseksi sekä 
sitä, mikä merkitys suomalaisuudella on kuluttajien ostopäätökselle. Teoriassa aiheeseen perehdyt-
tiin tutkimalla sitä, millä perusteella jokin brandi mielletään tietynmaalaiseksi ja sitä, mikä merkitys 
tietynmaalaisuudella on ostopäätökseen ja tuotearviointiin. Empiriassa painottui suomalaisuus, jol-
loin Helkama-casen avulla selvitetään mielletäänkö Helkama suomalaiseksi brandiksi ja minkä 
vuoksi mielletään. Tämän lisäksi tutkittiin mikä on suomalaisuuden merkitys polkupyörien ostopää-
tökselle kahden eri pyörätyypin kohdalla. 
 
Koska aiheesta ei ollut aikaisempia tutkimuksia, niin aluksi piti muodostaa teoria sille, millä perus-
teella jokin brandi mielletään tietynmaalaiseksi. Siihen havaittiin vaikuttavan brandin maankuvan 
eri luokat sekä brandin eri osa-alueet. Ensin mainittuja ovat: alkuperämaa, valmistusmaa, suunnitte-
lumaa, kokoonpanomaa, maa, josta osat ja raaka-aine ovat sekä maa, jossa on omistus. Jälkimmäisiä 
ovat: nimi, slogan, logo, muotoilu, pakkaus, mainonta, jälleenmyyjä. Näitä kaikkia kutsutaan osate-
kijöiksi, joiden perusteella brandi mielletään tietynmaalaiseksi. Mitä vähemmän kuluttajalla on to-
dellista tietoa brandista, niin sitä enemmän mielikuva brandin tietynmaalaisuudesta muodostuu 
brandin osa-alueiden kautta, joissa markkinoinnin avulla ilmaistaan haluttua maankuvaa. 
 
Teoriassa havaittiin, että viime aikoina maankuvan merkitys on vähentynyt tuotearvioinnissa ja os-
topäätöksessä johtuen lisääntyneistä hybridituotteiden määrästä. Näitä tuotteita ei välttämättä enää 
valmisteta alkuperämassaan. Tämän vuoksi myös valmistusmaanrooli on vähenemässä tuotearvi-
oinnissa, koska kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia tuotteiden valmistusmaasta. Sen sijaan alku-
perämaan ja brandin merkitys on kasvanut tuotearvioinnissa. Kuitenkin kotimaassa tapahtuvalla 
valmistuksella on edelleen suuri merkitys kuluttajille. 
 
Tulosten perusteella suurin osa kyselyyn vastaajista halusi polkupyörän olevan suomalainen. Suo-
malaisuus jaettiin lisäksi eri osatekijöihin, joiden keskinäinen merkitys selvitettiin polkupyörän os-
topäätökselle. Näiden samojen osatekijöiden avulla selvitettiin myös millä perusteella Helkama 
mielletään suomalaiseksi. Taustatekijöillä oli vaikutusta sekä siihen millä perusteella Helkama miel-
letään suomalaiseksi että siihen kuinka suuri merkitys suomalaisuudella on polkupyörän ostopää-
tökseen.    
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