
 

 

 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

School of Business and Management 

Kansainvälinen liiketoiminta 

Kandidaatintutkielma 

 

 

 

 

 

Word-of-mouth ja sen vaikutus elokuvamarkkinoinnissa 

Word-of-mouth and its influence in movie marketing 

8.1.2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä: Kimi Tiinus  

Ohjaaja: Lasse Torkkeli 



TIIVISTELMÄ  
 
Tekijä: Kimi Tiinus  

Tutkielman nimi: Word-of-mouth ja sen vaikutus elokuvamarkkinoinnissa  

Akateeminen yksikkö: LUT School of Business and Management  

Koulutusohjelma: Kansainvälinen liiketoiminta  

Ohjaaja: Lasse Torkkeli  

Avainsanat: word-of-mouth, WOM, elokuva, WOM:in tunnearvo, WOM:in volyymi  

 

Kandidaatintutkielman aiheena on ”Word-of-mouth ja sen vaikutus 

elokuvamarkkinoinnissa.” Tutkielmassa WOM:in vaikutusta kuluttajan päätökseen mennä 

elokuviin tutkitaan aiheen teorian ja kerätyn empirian avulla. Tutkielman tavoitteena on 

antaa selkeä katsaus WOM-markkinoinnin merkityksestä elokuvan markkinoinnissa ja 

kuluttajan elokuvakäyttäytymisessä sekä vastata tutkimusongelmiin mahdollisimman 

tarkasti. Tavoite pyritään saavuttamaan vastaamalla pääongelmaan, joka on 

muotoa ”Miten WOM vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin?”, ja tutkielman 

alaongelmiin, jotka ovat muotoa ”Miten WOM:in volyymi ja tunnearvo vaikuttavat 

kuluttajan käyttäytymiseen elokuva-alalla?”, ”Missä kanavissa ja muodossa ilmaistuna 

WOM vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin?” ja ”Miten WOM:in vaikuttavuus 

ilmenee eri sukupuolten kesken elokuva-alalla?”. Tutkielma on suoritettu laadullisena 

tutkimuksena menetelmänään tapaustutkimus. Empiria on kerätty kyselytutkimuksena 10 

suomalaiselta opiskelijalta yhdeksän avoimen kysymyksen laajuudella.  

 

Tulokseksi saatiin, että WOM vaikuttaa kuluttajan elokuvakäyttäytymiseen kahden 

osatekijän kautta, WOM:in volyymin ja sen tunnearvon, eli positiivisen tai negatiivisen 

luonteen, kautta. Sosiaalinen media oli tärkein WOM:in välittämisen kanava opiskelijoiden 

kohderyhmässä ja trailereiden tärkeys nousi myös esille. Johtopäätöksenä todettiin, että 

WOM:in tunnearvon merkitys riippuu pitkälti WOM:in volyymin määrästä, lisäten tai 

vähentäen sen luotettavuutta ja täten merkittävyyttä. WOM:in vaikutuksessa eri 

sukupuoliin huomattiin myös eroja, mutta näiden vahvistamiseksi ja tarkentamiseksi, 

jatkotutkimuksia tulisi suorittaa. 
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The topic of this bachelor’s thesis is “Word-of-mouth and its influence in movie marketing”. 

The influence of Word-of-mouth (WOM) towards the consumer behavior in the decision to 

go to the movie or not is being explored using topic’s theoretical and empirical research. 

The objective of this thesis is to give a clear overview of the significance of WOM in movie 

marketing and in consumer’s movie behavior as well as answer the research questions 

as precisely as possible. The objective of thesis is pursued to accomplish by answering 

the main research question “How does WOM influence the consumer’s decision to go to 

the movies?” and secondary research questions “How does the volume and valence of 

WOM influence consumer’s behavior in movie industry?”, “In which channels and form 

does WOM influence the consumer’s decision to go to the movies?” and “How does the 

gender influence to the effectiveness of WOM in movie industry?”. The thesis is being 

carried out as a qualitative research in a form of case study. The empirical data is collected 

through inquiry research from 10 Finnish students by using nine open questions.  

 

The result was that WOM influence the consumer’s movie behavior with two factors, the 

volume of WOM and the valence of WOM. Social media was the most important channel 

for WOM in the target group of students and the importance of movie trailers was also 

very significant. In conclusion, the significance of the valence of WOM was depended on 

the volume of WOM. The greater the volume the greater reliability and thus the 

significance also. There were differences between genders regarding the influence of 

WOM, but to clarify and confirm these findings, this should be the subject of further studies.   
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1. JOHDANTO 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan word-of-mouth:in vaikutusta elokuva-alan 

markkinoinnissa. Tarkemmin keskitytään word-of-mouth-markkinoinnin (WOM) 

vaikutukseen kuluttajan käyttäytymiseen siinä, meneekö tämä elokuviin vai ei. Oettingin 

(2009, 40) mukaan Arndtin vuoden 1967 määritelmä word-of-mouth:ille on ehkä se 

käytetyin: “Kahden henkilön välistä viestintää ei-kaupallisten viestijän ja vastaanottajan 

välillä, koskien brändiä, tuotetta tai palvelua, joka on myytävänä”. Käsitettä on päivitetty 

sen jälkeen ja nykyään voidaankin puhua myös elektronisesta word-of-mouth:ista 

(eWOM). Litvina, Goldsmith ja Pan (2008, 459) määrittelivät eWOM:in Westbrookin (1987) 

WOM-määrityksen kautta kaikeksi epäviralliseksi viestinnäksi, joka on suunnattu 

kuluttajalle internet-pohjaisen teknologian kautta, ja joka viittaa jonkin tuotteen, palvelun 

tai sen myyjän käyttöön tai ominaisuuksiin. 

 

Ajatus tutkimukselle on peräisin kirjoittajan havainnoista arjesta, missä ratkaisu elokuviin 

menemisestä tuntuu yhä enemmän siirtyvän internetissä esiintyville arvosteluille, 

elokuvauutisille ja kommenttikentissä tapahtuville keskusteluille. Ihmiset haluavat tietää 

elokuvasta, jotta he osaisivat päättää, onko se lippuhintansa arvoinen. Tätä havaintoa 

tukee jo moni alan tutkimus (mm. Mao 2015, Chen, Ding, Guo & Liu 2016, Mishra, Bakshi 

& Singh 2016) Tutkimukset eivät kuitenkaan pääasiallisesti sijoitu juuri opiskelijoihin, 

joiden rahalliset resurssit voivat osaltaan vaikuttaa WOM:in vaikuttavuuteen. Lisäksi 

tämän tutkimuksen empiria on kerätty Suomesta, kun saman tutkimusalan muut työt ovat 

pääosin peräisin Yhdysvalloista ja Aasian maista. Tämä tutkielma antaa näin uutta 

näkökulmaa tuoreella kohderyhmällä ja markkina-alueella.  

 

Tutkielma toteutetaan laadullisena tutkimuksena käyttäen tapaustutkimusta eli case-

tutkimusta. Casetutkimus on liiketaloustieteellisen tutkimuksen yleisimpiä menetelmiä. Se 

tarkoittaa tutkimusta, jossa yksi tai enintään muutama tietyllä tarkoituksella valittu tapaus 

tutkitaan. Casetutkimuksen ideana on, muista tutkimusmenetelmistä eroten, keskittyä 

tapausten valintatapaan ja niiden analysointiin. Tutkimusmenetelmässä tapausmäärät 
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ovat usein pieniä ja sen avulla voidaan testata vakiintuneita käsityksiä, teorioita ja 

käsitteitä. (Alasuutari, Koskinen & Peltonen 2005, 154–155)  

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tutkielman tavoitteena on antaa lukijalle selkeä katsaus WOM-markkinoinnin 

merkityksestä elokuvan markkinoinnissa ja kuluttajan elokuvakäyttäytymisessä sekä 

vastata tutkimusongelmiin mahdollisimman tarkasti. Digitaalisessa markkinoinnissa 

keskitytään internetissä tapahtuvaan word-of-mouth:iin eli eWOM:iin. Tutkielman 

pääongelma on: 

 

Miten WOM vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin? 

 

Pääongelmaan on tavoitteena löytää laajempia syy-seuraus-kokonaisuuksia. 

Negatiivisen ja positiivisen word-of-mouth:in merkitystä selvitetään ja sitä miten tämä 

lopulta johtaa myönteiseen tai kielteiseen päätökseen elokuviin menemisestä sekä 

pohditaan lisäksi mitkä kaikki erinäiset WOM:in tekijät tähän vaikuttavat. Pääongelmaan 

tullaan etsimään vastauksia kerätystä empiriasta ja merkittävästi aihealueen 

teoriakirjallisuudesta, missä keskitytään eWOM:in lisäksi myös perinteisempään word-of-

mouth:iin. 

 

Alaongelmiksi valikoituivat pääongelmaa tarkentavat kysymykset: 

 

Miten WOM:in volyymi ja tunnearvo vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen elokuva-
alalla? 

 
Missä kanavissa ja muodossa ilmaistuna WOM vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä 

elokuviin? 
 

Miten WOM:in vaikuttavuus ilmenee eri sukupuolten kesken elokuva-alalla? 
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Ensimmäinen alaongelman tavoitteena on löytää vastaus alalla vallitsevaan ongelmaan 

näiden kahden tekijän merkityksestä juuri Suomen markkinoilla. Toinen alaongelma etsii 

tarkempia kanavia, joissa kuluttajat kohtaavat elokuviin liittyvää WOM:ia ja missä 

muodossa tämän koetaan vaikuttavan eniten päätökseen mennä elokuviin. WOM:in 

muodon suhteen etsitään vastausta siihen, onko kokonaisarvosana vai avoin arvostelu 

vaikuttavampi. Alaongelmalla haetaan käytännönläheistä tietoa elokuva-alan 

markkinoinnille. Kolmannen alaongelman tavoitteena on löytää mahdollinen eroavaisuus 

sukupuolten välillä WOM:in vaikuttavuudesta. Alaongelma on sisällytetty tutkimukseen, 

sillä se antaisi hyvät edellytykset jatkotutkimukselle aiheesta. 

 

1.2. Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 

 
Tämä kandidaatintutkielma tehdään laadullisena tutkimuksena käyttäen menetelmänä 

tapaustutkimusta. Aineisto on kerätty kyselynä 10 suomalaiselle kuluttajalle, joista puolet 

ovat naisia ja puolet miehiä. Kyselyyn osallistujat ovat Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston opiskelijoita ja iältään 20–23 vuotiaita. Kyselyn kysymykset on laadittu siten, 

että ne ovat avoimia, jotta aiheesta saataisiin mahdollisesti yksityiskohtaisempi ja 

henkilökohtaisempi näkökulma. Yhdeksän avoimen kysymyksen lisäksi kysytään 

vastaajien sukupuolta mahdollisten eroavaisuuksien löytämiseksi sukupuolten kesken. 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys ja kirjallisuus 

 
Tutkimuksen teoria tulee keskittymään word-of-mouth-teorioihin. Työn 

päätutkimusongelman liittyessä vahvasti kuluttajakäyttäytymiseen, myös tästä poimitaan 

teoriaa, tämän keskittyen kuitenkin elokuva-alalle. WOM:ista pyritään löytämään niin 

alakohtaista kuin yleisempää kirjallisuutta ja teoriaa. Kuluttajakäyttätymisen kirjallisuus 

sidotaan elokuvakontekstiin rajaten näin laajaa käsitettä kuluttajan 

elokuvakäyttäytymiseen. Tutkielman elokuva-ala-aiheinen kirjallisuus keskittyy pitkälti 

siihen, miten erilaiset word-of-mouth:in kautta muodostuvat arvostelut, arvosanat ja 

näiden volyymi ja tunnearvo vaikuttavat elokuvan taloudelliseen tulokseen. Tästä 

kirjoittavat esimerkiksi Wasserman, Mukherjee, Scott, Zeng, Radicch ja Amaral, (2015), 

Duan, Gu ja Whinston (2008) sekä Liu (2016). Wasserman et al. (2015) keskittyivät yhteen 
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arviointialustaan, internetin The Internet Movie Database (IMDb)- sivustoon ja miten sen 

informaatio vaikuttavaa kuluttajan päätökseen elokuviin menemisestä. IMDb on hyvä 

tekijä myös tälle tutkielmalle WOM:in näkökulmasta, koska sivuston arviot ovat 

kuluttajalähtöisiä. Liu, Ding, Chen ja Guo (2016) tutkivat elokuvan lippukassoilla 

menestymisen ja sosiaalisen median sisällön välistä yhteyttä, viitaten voimakkaasti word-

of-mouth:iin. Myös yleisluontoisempia WOM-aiheisia tutkimuksia on tehty ja tässä 

kandidaatintyössä keskitytään näihinkin ja pyritään sieltä löytämään elokuva-alaan 

vaikuttavia syy-seuraus suhteita. 

 

WOM nousee kirjallisuudessa esille monilla eri aloilla ja on yleensä muotoiltuna siten, että 

miten word-of-mouthin avulla voidaan saavuttaa menestystä liiketoiminnassa. 

Tämänkaltaisia tutkimuksia ovat kirjoittaneet mm. Oetting (2009) ja Sernovitz (2012). 

Lisäksi Mourdoukoutas ja Siomkos (2009) kirjoittivat siitä, miten WOM saadaan 

valjastettua siten, että se saa markkinoinnin työkaluna aikaan kuohuntaa kuluttajien 

keskuudessa. Awad ja Ragowsky (2008) taas tutkivat WOM:in vaikutuksen eroavuutta 

sukupuolten välillä. Kirjallisuudessa on myös lähdetty liikkeelle toisesta päästä, eli miten 

eri asiat vaikuttavat WOM:iin kuluttajien dialogeissa. Lim ja Chung (2013) sekä Ha ja 

Perks (2005) kirjoittivat siitä, miten bränditietoisuus vaikuttaa siihen miten kuluttaja 

käsittelee saamaansa WOM-informaatioita. Mishra, Bakshi ja Singh vuorostaan tutkivat 

vuoden 2016 artikkelissaan kuluttajien tunnemaailman vaikutusta WOM:in 

todennäköisyyteen sekä positiivisen WOM:in muodostumiseen elokuva-alan kontekstissa. 

Positiivisen WOM:in muodostumista tutkivat myös Martinin ja Luegin (2013).  

 

Kirjallisuudessa word-of-mouth:ista puhuttaessa on esitetty myös muita termejä. 

Charlesworth (2009, 319) puhuu mieluummin viraalimarkkinnoinnista jos WOM toimii 

internetissä. Groucutt (2005, 232) taas käyttää termiä “buzz”, joka suomeksi käännettynä 

tarkoittaa “kiivasta puhetta” tässä yhteydessä. 

 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja siitä johdettuja johtopäätöksiä kuvataan kuviossa 

1. 
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Kuviossa 1 pääpaino on WOM-teorioiden muodostumisessa ja miten nämä sitten 

vaikuttavat kuluttajan elokuvakäyttäytymiseen. Kuluttajakäyttäytymisen teoria taas luo 

pohjaa syy-seuraus-suhteille, joissa WOM sitten vaikuttaa.  

 
1.3. Käsitteet 
 

Tutkielmassa mainitaan usein word-of-mouth (WOM), WOM:in tunnearvo ja volyymi, 

eWOM ja tWOM sekä sosiaalinen media, jotka on hyvä määritellä tarkempana käsitteenä 

pohjustuksena tutkielman lukemiselle. WOM-käsitteitä määritellään jatkossa lisää 

tutkielman eri osioissa. 

 

1.3.1. Word-of-mouth (WOM) 
 

Arndt määritteli vuonna 1967 word-of-mouth:in seuraavasti: “Kahden henkilön välistä 

viestintää ei-kaupallisten viestijän ja vastaanottajan välillä, koskien brändiä, tuotetta tai 

palvelua, joka on myytävänä.” Lyhyesti se voidaan myös määritellä informaation 

jakamiseksi esimerkiksi tuotteista, tarjouksista ja palveluista kuluttajan ja tämän ystävän, 

kollegan tai muun tuttavan välillä. (American Marketing Association 2016) 

Kuluttajan 
elokuvakäyttäytyminen 
WOM:in vaikutuksen 

alaisena

WOM-teoria

WOM-volyymi-ja tunnearvo

WOM-tyypit

PWOM-muodostus

Kuluttajakäyttäytyminen

elokuva-alalla

Kuluttajan ostopäätöksen 
taustatekijöitä
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1.3.2. WOM:in tunnearvo ja volyymi 
 

WOM:in tunnearvolla tarkoitetaan word-of-mouth-viestinnän luonnetta eli onko se 

positiivista vai negatiivista. WOM:in volyymilla taas tarkoitetaan kaikkien WOM-

interaktioiden kokonaislukumäärää (Liu 2006, 75). Elokuvakontekstissa esimerkiksi 

elokuva-arvosteluiden lukumäärää. 

 

1.3.3. eWOM ja tWOM 
 

Elektroninen WOM (eWOM) tarkoittaa kaikkea internetin välityksellä tapahtuvaa WOM-

viestintää ja perinteinen WOM eli traditional WOM (tWOM) internetin ulkopuolella, 

perinteisesti kasvotusten tapahtuvaa, WOM-viestintää.  

 

1.3.4. Sosiaalinen media  
 
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internet-pohjaisia sovelluksia, jotka on rakennettu Web 

2.0:n ideologian ja teknologian idean ympärille, ja joissa on mahdollista jakaa ja luoda 

kuluttajalähtöistä aineistoa. Web 2.0 puolestaan tarkoittaa lyhyesti ohjelmistokehittäjien 

uutta ideaa siitä, että sivustot ovat kaikkien käyttäjien yhteisesti ja jatkuvasti kehitettyjä 

eivätkä vain yksilön yksipuolisia aikaansaannoksia. Tämän kaltaisia sovelluksia ovat mm. 

Facebook, YouTube ja Wikipedia. Sosiaalinen median kaksi tärkeää ulottuvuutta ovat 

sosiaaliset prosessit, kuten itsensä esittely ja esille tuominen, ja median esilläolo, kuten 

sosiaalinen läsnäolo ja median runsaus. (Kaplan & Haenlein 2010, 60–61) Sosiaalinen 

media käyttää hyväkseen älypuhelimia ja muita internet-pohjaisia teknologioita kuluttajien 

luomaa informaatioita jakaakseen, luodakseen, keskustellakseen ja muokatakseen (Kohli, 

Suri & Kapoor 2015, 37). 

 
1.4. Tutkimuksen rajaukset  
 

Tutkimuksen empiria tulee rajoittumaan suomalaiseen nuorisoon ja tarkemmin 

opiskelijoihin. Pienen kyselyotannan vuoksi, otoksen jäsenten ollessa samassa 

elämäntilanteessa, tulee siitä yleistettävämpi kuin että nämä harvat jäsenet olisivat 
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toistensa vastakohtia taloudellisesta ja digitaalisen aineiston tuttuuden näkökulmasta 

sekä myös iältään.  

 

1.5. Tutkielman rakenne 
 

Tutkielman rakenne koostuu viidestä eri pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa eli 

johdannossa ilmaistaan tutkielman aihe, tarkoitus ja tutkimusongelmat, minkä lisäksi 

perehdytään tutkimuksen taustoihin kirjallisuuskatsauksella. Toisessa luvussa ryhdytään 

avaamaan word-of-mouth:in yleisempää teoriaa keskittyen negatiivseen ja positiiviseen 

WOM:iin, jälkimmäisen muodostumiseen sekä WOM-tyyppeihin eli perinteiseen- ja 

elektroniseen WOM:iin. Kolmas luku käsittelee WOM:ia elokuva-alan näkökulmasta 

käyttäen WOM:in volyymia ja tunnearvoa päätekijöinään. Tämän jälkeen 

kuluttajakäyttäytymistä elokuva-alalla avataan myös word-of-mouth:in ulkopuolelta. 

Neljännessä luvussa tutkielman empiria-osuus alkaa. Kuluttajatutkimuskyselyn tuloksia 

puidaan ja yritetään löytää syy-seurasuhteita. Viides luku taas koostuu tutkielman 

yhteenvedosta ja johtopäätöksistä. Empirian tulokset pyritään liittämään tutkielman 

tutkimuskysymyksiin ja pohtimaan, miten tavoitteisiin vastattiin.  
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2. WORD-OF-MOUTH 
 

Word-of-mouth tarkoittaa lyhyesti informaation jakamista esimerkiksi tuotteista, 

tarjouksista ja palveluista kuluttajan ja tämän ystävän, kollegan tai muun tuttavan välillä. 

(American Marketing Association 2016) Chevalierin ja Mayzlinin mukaan (2006) viime 

vuosina perinteisen WOM:in eli tWOM:in (eng. traditional WOM) rinnalle on noussut 

internetissä tapahtuva WOM eli eWOM, josta esimerkkinä ovat kirja-arvostelut 

Amazon.comissa. Word-of-mouth:iin perustuvat kommunikaatiostrategiat ovat vetoavia, 

sillä ne yhdistävät mahdollisuuden ennustaa kuluttajan vastarintaa kustannustehokkaasti 

ja lisäksi viestiminen tapahtuu nopeasti. Tätä prosessia nopeuttaa ennestään teknologian 

käyttö, kuten internet (eWOM). (Trusov, Bucklin & Pauwels 2009, 90) Tässä luvussa 

käydyt WOM-teoriat kootaan malliksi (kuvio 2.) käyttämällä Martinin ja Luegin (2013) 

luomaa pohjaa positiivisen word-of-mouthin käytöstä (Model of positive WOM usage). 

Esitetyn mallin tarkoituksena on antaa kuva, mitkä tekijät muodostavat PWOM:in. Heidän 

mukaansa tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivisen ja negatiivisen WOM:in vaikutus 

on puhujasta ja kuuntelijasta riippuvainen, joten mallissa keskitytään positiiviseen 

WOM:iin. Tässä tutkielmassa keskitytään word-of-mouth:iiin ja sen vaikuttavuuteen, joten 

“asenteet tuotetta kohtaan” jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Esitetyn mallin 

tarkoituksena on antaa kuva, mitkä tekijät muodostavat PWOM:in. 

 

2.1. Positiivinen ja negatiivinen word-of-mouth 
 

Word-of-mouth voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen word-of-mouth:iin. Brownin ja 

Reingenin (1987, 350) mukaan Ardnt kirjoitti jo vuonna 1967 kuluttajien, jotka ovat 

vastaanottaneet positiivisen WOM:in, olevan todennäköisempiä ostamaan tuotteen 

verrattuna niihin, jotka ovat vastaanottaneet negatiivista WOM:ia. Positiviinen WOM 

(PWOM) koostuu pitkälti arvioista, jotka kehottavat kokeilemaan tuotetta tai palvelua, kun 

taas negatiivinen WOM (NWOM) on vuorostaan luonteeltaan epäsuotuisa ja kehottaa sen 

vastaanottajia välttämään tuotteen tai palvelun käyttöä.  (Daugherty & Hoffman 2014, 84) 

Siitä, että kumpi näistä on vaikuttavampi, on eri mielipiteitä, eikä tällaista kannanottoa 

esiinny aina aiheen kirjallisuudessa. Charlett, Garland ja Marr (1995, 6) kirjoittivat, ettei 

näillä kahdella ole merkittävää eroa vaikuttavuudessa. Trusov, Bucklin ja Pauwels (2009, 
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91) totesivat tutkimuksessaan, että PWOM lisää kirjojen myyntiä, mutta NWOM:in 

vaikutus päinvastaiseen suuntaan on vielä suurempi. Keaveneyn (1995, 79) mukaan noin 

puolet uusista palveluista ja tuotteista löydetään word-of-mouth:in kautta, minkä voi 

kuvitella viittaavaan positiiviseen WOM:iin. PWOM:in ja NWOM:in huomioiminen on 

tärkeää, sillä Bayus (1985, 37) toteaa, että markkinoijat pystyvät itse vaikuttaa word-of-

mouth:iin ja hyötyä siitä. Positiivista WOM:in muodostumista käsitellään seuraavissa 

alaluvuissa. 

 

2.2. Word-of-mouth:in toimintaperiaate 
 

 

Kuvio 2. PWOM:in muodostus (Martin & Lueg 2013, 802) 

 

Seuraavaksi Martinin ja Luegin positiivisen WOM:in muodostumisen mallia aletaan käydä läpi eri 

alakohtineen. Alkuperäisten kirjoittajien näkemystä laajennetaan ottamalla alakohtiin näkemyksiä myös 

muilta kirjoittajilta kyseisestä aiheesta.  

 
2.2.1.  Lähteen luotettavuus ja asiantuntevuus 

 
Word-of-mouth:in tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää sen tuottajan luotettavuutta. 

Informaation välittäjällä ei ole omakohtaista hyödyn tavoittelua viestinnässään eikä yritä 

vaikuttaa kuulijaan tällaisen hyödyn saamiseksi. (Martin & Lueg 2013, 82) Perinteisessä 

WOM kommunikaatiossa tietoisuus ja tieto ovat tyypillisesti kerätty samanaikaisesti 
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kasvotusten tapahtuvan kanssakäymisen kautta (Coulter & Roggeveen 2012, 880). 

Coulter ja Roggeveen (2012, 882) kirjoittivat Gotliebin ja Sarelin todenneen (1991), että 

yksilöt, joilla on näennäisesti parempi tietämys tuotteesta tai palvelusta, ovat 

uskottavampia kuin ne, joilla koetaan olevan vähemmän tietämystä asiasta. Tästä johtuen 

uskottavat lähteet pitäisi vakuuttaa tuotteen positiivisista hyödyistä tämän hankkijalle 

paremmin kuin ei-uskottavat lähteet, mikä johtaa siihen että näiden parempien lähteiden 

viestit myös sisäistetään paremmin (Coulter & Roggeveen 2012, 882). Coulter ja 

Roggeveen (2012, 882) kirjoittivat myös, että Eagly sekä Chaiken (1993) mukaan, mikäli 

WOM:in viesti sisäistetään, tuotteen suosiminen on lopulta suurempaa. Tuotteista ja 

palveluista kuullaan usein erilaisia arvioita, jolloin asiantuntevuus nousee esiin, sillä 

kuluttajat käyttävät viestijän koettua asiantuntemusta arvioidakseen muiden kuluttajien 

arvioiden kelpoisuutta (Friestad & Wright 1994, 11). “Useimmat tutkimukset osoittavat, 

että luotettavuus ja asiantuntevuus ovat kaksi kaikkein tärkeintä komponenttia lähteen 

uskottavuuden tarkastelussa” (Yoon 1998, 156).  

 

2.2.2. Lähteen kokemus tuotteesta 
 

Lähteen kokemus tuotteesta viittaa siihen, että onko WOM-viestijä itse kokeillut tuotetta 

tai palvelua, josta hän kertoo, ja missä määrin tämä tuote tai palvelu on hänelle tuttu. Sillä, 

että WOM:in lähteellä on kokemusta viestinsä takana, on suuri merkitys, sillä yleisesti 

voidaan todeta, että viestijä laajalla kokemuksella aiheesta on paljon vakuuttavampi kuin 

vähemmän kokenut. (Braunberger & Munch 1998, 25) Braunberger ja Munch kirjoittivat 

kuitenkin, että verrattuna lähteen asiantuntijuuteen, pelkän kokemuksen omaava viestijä 

on subjektiivisempi kuin puhdas asiantuntija, eikä näin yhtä luotettava lähde. Tämä 

tutkimus on kuitenkin tervedeydenhuollon alalta, jossa tarkat faktat painavat 

todennäköisesti enemmän kuin puhdas kokemus. Päinvastainen tilanne voisi olla 

esimerkiksi matkailu-tai elokuva-alla, jossa kysytty laatu riippuu useammin kysyjän 

omasta näkemyksestä. Martin ja Lueg (2013, 807) huomasivat tutkimuksessaan, että 

lähteen kokemuksella tuotteesta on sitä pienempi merkitys, mitä parempi kokemus 

kuluttajalla itsellään on tuotteesta, ja päinvastoin.  
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Kokemus itsessään on laajempi käsite, joka voidaan tarkentaa esimerkiksi 

brändikokemukseen. Ha ja Perks (2005, 439) totesivat, että positiivinen kokemus 

parantaa brändin tunnettavuutta, tyytyväisyyttä ja brandin luotettavuutta, sekä toimii 

laukaisevana tekijänä kuluttajan osallistumisessa internet-mainontaan, mikä voitaisiin 

rinnastaa eWOM:iin. Mikäli kokemuksen omaava henkilö osallistuu viestintään, ei se 

automaattisesti tarkoita positiivista ulosantia, vaan kuluttajat ovat yleisesti motivoituneita 

jakamaan kokemuksiaan WOM:in kautta, myös negatiivisia. Negatiivisia kokemuksia 

voidaan jakaa esimerkiksi omakohtaisen ahdistuksen lievittämiseksi, mutta myös muita 

kuluttajia varoittaakseen. (Siomkos & Triantafillidou 2014, 535) Lähteen kokemuksella 

tuotteesta on suuri merkitys ja tämän välittämän viestin positiivisuudella tai 

negatiivisuudella, sillä Morin totesi jo vuonna 1983, että “muiden ihmisten suositukset 

olivat kolme kertaa tehokkaampia 60 erilaisen tuotteen ostotapahtuman luomisessa kuin 

mainonta” (Bergeron, Goyette, Marticotte & Ricard 2010, 6).  

 

2.2.3. Todisteet 

 
Todisteilla tarkoitetaan sitä, missä määrin WOM-viestijä on kykenevä esittämään 

kelpoisuutensa tuotteeseen liittyvän infromaation oikeellisuudessa. (Martin & Lueg 2013, 

803) Todisteiden esittäjällä on kuitenkin suuri merkitys, mikä liittää todiste-näkökulman 

luotettavuus-näkökulmaan. Kuluttajat luottavat tuttuun ja tunnettuun myös online-

alustoilla. Todisteet, jotka ovat negatiivisia sävyltään, koetaan myös luotettavammiksi kuin 

positiiviset, sillä niiden uskotaan olevan peräisin muilta kuluttajilta, eikä itse 

palveluntarjoajalta. Internet-arvosteluiden tapauksessa todisteiden uskottavuus riippuu 

myös niiden henkilökohtaisuudesta, mikä taas liittyy todisteet-näkökulman lähteen 

kokemukseen tuotteesta-näkökulmaan. Väitetty kokemus ei kuitenkaan välttämättä riitä 

luottamuksen rakentamiseksi vaan rinnalle vaaditaan faktapohjaisia todisteita.  (Chen, 

Nguyen, Klaus & Wu 2015, 962–965)  

 

2.2.4. Itse-koettu tietämys ja osallisuus hankintaan 

 
Mikäli kuluttajalla itsellään on tietämystä tuotteesta ennen kuulemaansa WOM-viestintää, 

on word-of-mouth:illa sitä pienempi merkitys mitä enemmän tietämystä on. Tilanteen 
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ollessa päinvastainen, eli jos kuluttajalla ei ole ennakkotietoa tuotteesta tai palvelusta, on 

WOM:lla suurempi merkitys. Aiemmissa alaluvuissa mainittujen positiivisen WOM:in 

tekijöiden suhde riippuu siis tietämyksen tasosta. (Martin & Lueg 2013, 803) Chen et al. 

(2015, 964) kirjoittivat, että kuluttajilla on yleensä jonkinlainen käsitys tuotteesta, mutta 

eWOM:in kautta he hakevat varmistusta tälle tiedolleen.  

 

Osallistumisessa hankintaan ajatuksena on, että mikäli osallistuminen on suurta, niin 

osatekijöiden suhde toisiinsa on suurta. Haetun tuotteen tai palvelun liittyessä 

henkilökohtaiseen kontekstiin, kuten kotiin, luottamuksella on suuri merkitys. Mikäli taas 

hankinnalla ei ole niin suurta merkitystä ja osallistuminen on pientä, tiedonhankinta on 

vähäistä ja saa vähän huomiota. (Martin & Lueg 2013, 803) Tärkeä tuote antaa kuluttajalle 

jännitystä ja sen omistaminen lietsoo tätä. Henkilökohtaisella kiinnostuksella tuotteesta, 

jännityksen luomisen lisäksi, on suuri merkitys PWOM-viestintään osallistumisessa 

(Sundaram, Mitra, & Webster 1998, 529)  

 

2.3. WOM-tyypit 
 

Martin ja Lueg (2013, 803) kirjoittivat, että Reinardin mukaan (1988), WOM-tyyppejä on 

kaksi: narratiivinen ja statistinen. Heidän mukaansa narratiivinen viittaa henkilökohtaiseen 

asioiden kokemiseen ja tämän jakamiseen, kun taas statistinen pohjautuu 

faktapohjaiseen informaatioon, jota vain välitetään eteenpäin. Kasvotusten tapahtuvassa 

WOM:issa molempia tyyppejä voidaan käyttää, mutta internetissä tapahtuva eWOM on 

yleensä vain narratiivista. Martin ja Lueg toteavat, että vaikka linkkejä faktaa sisältäville 

internet-sivuille tarjotaan, niihin luottaminen jää usein vähäiseksi. Heidän 

tutkimustuloksensa viittasi siihen, että perinteinen tWOM tekee todisteiden esittämisestä 

tärkeää PWOM:in hyödyntämisen pohjana, ja eWOM:ssa lähteen luotettavuus nousee 

tärkeimmäksi tekijäksi PWOM:in käytön taustalla. Kasvotusten tapahtuvasta perinteisestä 

tWOM:ista ja internetin eWOM:ista kerrotaan seuraavaksi.  
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2.3.1. Traditional word-of-mouth (tWOM) 
 

Perinteisellä WOM:lla (eng. traditional word-of-mouth) viitataan tässä internetin 

ulkopuolella tapahtuvaan word-of-mouthiin. Brown ja Reingen (1987, 350) puhuivat 

WOM:ista sosiaalisena ilmiönä, jolla on suuri vaikutus kuluttajan asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Hu, Ha, Mo ja Xu (2014, 141) totesivat tutkimuksessaan, että tWOM on 

edelleen tärkein vaikuttamisen lähde ostokäyttäytymisessä. Korkeaa sitoutumista 

vaativissa tuotteissa tWOM:iin luotetaan parhaiten. Tämänkaltaisia tuotteita on 

esimerkiksi kirjat ja elokuvat. Tätä tutkimustulosta tukee Bergerin (2014, 594) väite, että 

“word-of-mouth tulee kuluttajilla käyttöön, kun päätöksenteko on riskistä, tärkeää, 

monimutkaista tai epävarmuuden täyttämää”.  

 

2.3.2. Elektroninen word-of-mouth (eWOM) 

 
Henning-Thurau, Gwinner, Walsh ja Gremler (2004, 39) määrittelivät eWOM:in kaikeksi 

positiiviseksi tai negatiiviseksi kannanotoksi, jonka tekee potentiaaliset, tämänhetkiset tai 

vanhat asiakkaat tuotteesta tai yrityksestä, joka on tehty saatavaksi suurelle ihmisjoukolle 

ja instituutiolle internetin välityksellä. He kirjoittivat myös, että eWOM:ia käytetään eniten 

internet-pohjaisilla mielipidealustoilla. Heidän mukaansa eWOM vaikuttaa 

voimakkaammin kuluttajiin tämänkaltaisilla foorumeilla, sillä verrattaessa esimerkiksi 

uutissivustoihin, niiden käyttö on hyvin helppoa eikä vaadi suurta internettietämystä siitä 

miten tieto voidaan hankkia. Kuluttajat käyttävät eWOM:ia hankintapäätöksiä tehdessään 

sekä alustana jakaa kokemuksiaan tuotteista ja palveluista. Tämänkaltainen informaatio 

ei ole rajoitu maantieteellisiin rajoihin ja on saatavilla kaikille potentiaalisille asiakkaille. 

(Mishra & Satish 2016, 224) Elektroninen WOM voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: 

informaatio-orientoituneeseen ja tunne-orientoituneeseen. Informaatio-orientoitunut 

tyyppi koostuu kuluttaja-arvioista internet-pohjaisilla palautealustoilla ja arviointisivustoilla. 

Tunne-orientoitunut tyyppi rakentuu konteksteissa, joissa kuluttaja jakaa mielipiteitä ja 

kommentteja ystävien ja perheen kanssa elektronisilla keskustelualustoilla, internet-

yhteisöissä ja sosiaalisen median sivustoilla. Tunne-orientoitunut tyyppi on hieman 

luonnollisempi online-kommunikaation kanava, jossa positiivisia ja negatiivisia 

tuntemuksia jaetaan, kuin myös informaatiota. (Wang & Rodgers 2010, 215–216)  
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3. WORD-OF-MOUTH ELOKUVA-ALALLA 
 

Tutkimuksen mukaan 53% elokuvissa kävijöistä luottaa edes jossain määrin jonkun tutun 

suosituksiin. Elokuvat kuten The Blair Witch Project ja Sekaisin Marista ovat esimerkkejä 

elokuvista, joiden menestys pohjautuu laajasti levinneeseen word-of-mouth-

markkinointiin. Loppujen lopuksi ihmiset aina konsultoivat toisiaan siitä, mitä elokuvaa 

kannattaisi mennä katsomaan, riippumatta elokuvastudioiden markkinointibudjeteista. 

(Rosen 2002, 5-6) Elokuvien arvo kuluttajalle syntyy kokemuksesta, jota ei voi arvioida 

ennen kun elokuva on nähty. Tämä saa kuluttajat hakemaan vastausta muilta kuluttajilta 

siihen, että kannattaako kulutuspäätös vai ei. (Kim, Park, Park 2013, 99) Liu (2006, 75) 

esitti myös viimeisenä mainitun yhdeksi kahdesta tekijästä WOM:in tärkeyden taustalla 

elokuva-alalla. Toinen tekijä hänen mukaansa on, että elokuva on populaarikulttuurin 

tärkein tuote, joten se saa omakseen paljon julkista huomiota, mikä taas aiheuttaa paljon 

kuluttajien välistä keskustelua.  WOM vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti elokuvan 

menestykseen. WOM toimii itsessään kulutusta lisäävänä markkinointikeinona, mutta 

lisää myös muun markkinoinnin tehokkuutta ja monipuolisuutta. (Bruce, Foutz & Kolsarici 

2012, 483-484) Elokuva-alan WOM:in tärkeitä osa-alueita ovat viestinnän volyymi ja sen 

tunnearvo, joka tässä kontekstissa tarkoittaa annettuja arvosteluja ja arvosanoja. WOM-

volyymi on tärkeä, koska mitä enemmän kuluttajat keskustelevat elokuvasta, sitä 

enemmän julkista näkyvyyttä elokuva saa, mikä nostaa lippuluukkutuloja. (Dellarocas, 

Zhang & Awad 2007, 39) WOM-tunnearvon merkitys perustuu siihen, että mikäli kuluttaja 

pitää elokuvasta, hän katsomisen lisäksi suosittelee sitä muille, ja päinvastoin jos kuluttaja 

ei pidä elokuvasta hän tuskin menee sitä edes katsomaan ja lisäksi voi kannustaa muita 

tekemään samoin. (Dellarocas et al. 2007, 29) Elokuva-alan eWOM näkyy internetissä 

esimerkiksi blogeissa, keskustelupalstoilla, chat-huoneissa ja online-arvosteluissa. 

Online-arvostelut ovat tilastojen mukaan merkityksellisimpiä elokuva-alan WOM-lähteitä 

(Duan, Gu & Whinston 2008, 234), joten myös tässä tutkielmassa keskitytään niihin. 

Aiheen kirjallisuudessa puhutaan WOM:in vaikutuksesta elokuvan tuottoihin lippuluukuilla, 

mikä vastaa tämän tutkielman ajatusta kuluttajan päätöksestä mennä elokuviin vai ei.  
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3.1. Online-arvostelujen vaikutus elokuvakäyttäytymiseen 
 

Nykypäivän eWOM tekee online-arvosteluiden hyödyntämisen hyvin helpoksi. Elokuva-

arvostelujen tekemisestä on tehty helppoa, kuten niiden tulkinnastakin, sillä ne ovat usein 

numeerisessa ja standardoidussa muodossa. Wyattin ja Badgerin kerrotaan todenneen 

tutkimuksessaan (1990), että kokonaisarvosana on avointa informaatiosisältöä 

vaikutuksellisempi työkalu kuluttajamielipiteitä muovatessa. (Keh, Ji, Wang, Sy-Changco 

& Singh 2015, 369) Online-arvostelujen volyymilla ja tunnearvolla on selkeä yhteys, sillä 

positiivinen tunnearvo lisää arvosteluiden volyymia, kuten myös tekee lippuluukkutulot. 

Kasvanut arvosteluiden volyymi vuorostaan kasvattaa lipputuloja. Arvosteluiden 

tunnearvon vaikutus myyntiin on kyseenalaistettu (Duan et al. 2008, 234), mutta 

Dellarocas et al. (2007) pitivät merkittävänä myynnille sitä, kuinka negatiivisen tai 

positiivisen kuvan online-arvostelut elokuvasta antavat.  

 

3.1.1. Online-arvostelujen volyymi 

 
Volyymilla tarkoitetaan kaikkien WOM-interaktioiden kokonaislukumäärää. (Liu 2006, 75) 

Online-arvosteluiden volyymi eli niiden määrä on hyvä indikaattori elokuvan 

menestymisessä. Arvostelut viittaavat siihen, että niiden antajat ovat elokuvan nähneet, 

pitivät siitä loppujen lopuksi tai ei, joten tunnearvolla ei tässä ole merkitystä. (Wasserman 

et al. 2015, 867) Volyymi, sen luonteesta riippumatta voi nostaa elokuvat suureen 

menestykseen, esimerkkeinä ovat Passion of the Christ ja Brokeback Mountain. Ensiksi 

mainittu sai kuluttajat väittelemään elokuvan anti-semitismistä ja historiallisesta 

todenmukaisuudesta, mikä nosti katsojamääriä ja laajensi elokuvan kohdeyleisön 

segmentin uskonnollisten ihmisten ulkopuolelle. Jälkimmäinen elokuva taas synnytti 

liikehdinnän seksuaalivähemmistöjen keskuudessa, mikä sai erilaiset järjestöt jakamaan 

informaatiota elokuvasta ja sen aiheesta. (Mohr 2007, 401) Bae ja Kim (2013, 75) 

huomasivat tutkimuksessaan, että volyymilla on merkitystä elokuvan tuottoihin, mutta vain 

ensimmäisen viikon aikana. Heidän mukaansa jo toisella viikolla leviää faktapohjaiset 

informaatiot elokuvasta katsojaluku-tilastoineen, mikä vähentää puhtaan eWOM:in 

vaikutusta. Kuten sanottua, elokuvan arvo kuluttajalle syntyy vasta kun se on nähty, joten 

muiden kuluttajien arviot tästä näkyvät heti ensi-iltaviikolla, jolloin eWOM:in volyymista 
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voidaan päätellä yleinen kiinnostus elokuvasta ja lisäksi tämän volyymin tunnearvo. 

Samanlaisen tuloksen volyymin merkityksestä elokuvan julkaisun varhaisessa vaiheessa 

saivat myös Dellarocas et al. (2007, 39). 

 

3.1.2. Online-arvostelujen tunnearvo 

 
Arvosteluiden tunnearvon avulla saadaan kuva WOM:in luonteesta, eli onko se positiivista 

vai negatiivista. (Liu 2006, 75) Basuroy, Chatterjee ja Ravid (2003, 116) totesivat että 

eWOM:in kautta ilmaistulla tunnearvolla elokuvista on merkittävä ja positiivinen merkitys 

lippuluukuilla menestymisessä, kun Chintagunta, Gopinath ja Venkataraman (2010, 950) 

taas kirjoittivat, että se on kaikkein tärkein tekijä, joka merkittävästi vaikuttaa 

lippuluukkutuloihin. Positiivisten arvosteluiden lisäksi myös negatiiviset vaikuttavat 

lippuluukkutuloihin. Negatiivisilla arvosteluilla on kuitenkin, Basuroyn et al. (2003, 116) 

mukaan, suurempi vaikutus tulojen vähenemisessä kuin positiivisilla niiden kasvamisessa. 

Käytännössä tämä implementoituu tosielämään siten, että elokuvastudioiden tulisi 

positiivisten arvosteluiden promoamisen sijaan kiinnittää resursseja negatiivisten 

arvosteluiden torjuntaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi rajoittamalla ennakkonäytöksiä, jos 

studio kokee jo valmiiksi elokuvan olevan huono yleisön mielestä. (Basuroy et al. 2003, 

116) Online-arvostelujen tunnearvo ehkäisee elokuvan lipputulojen vähenemistä ajan 

saatossa ja sen nopeutta. Hyvää palautetta saava elokuva kestää aikaa paremmin, kun 

taas huonot arviot ja arvosanat saanut elokuva kuihtuu markkinoilta nopeammin. 

(Dellarocas et al. 2007, 39). Vaikkei tunnearvo olisikaan positiivinen, niin positiivisen ja 

negatiivisen tunnearvon vastakkainasettelu lisää WOM-viestintää, joten tältä kannalta 

tunnearvon luonteella ei ole suurta merkitystä. Elokuvasta positiivisesti kirjoittanut 

synnyttää vastareaktion päinvastaisesti ajattelevassa kuluttajassa, joka haluaa “kostaa” 

ja tuoda omaa näkemystään esille kirjoittamalla negatiivisesti elokuvasta. Tuloksena on 

vastakohtien luoma keskustelu mikä vuorostaan lisää volyymia, lisäten näiden kahden 

suhdetta. (Duan et al. 2008, 236) 

 

Elokuvat saavat osakseen usein suuria ennakko-odotuksia. Luonnostaan positiivisen 

markkinoinnin seurauksena, ennakko-odotukset ovat myös usein positiivisia. Tätä 

edesauttaa Eliashbergin ja Shuganin (1997, 74) väite, jonka mukaan useimmat elokuva-
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arvostelut ovat myös positiivisia. Koska ennakko-odotukset ovat usein hyvin korkeita, niin 

todennäköisempää on, että kuluttajan odotuksiin ei vastata, mikä näkyy ennakkoon 

levitetyn PWOM:in vähentymisenä ja muuttumisena negatiiviseksi. (Liu 2006, 76) 

Negatiivinen tunnearvo ja sen haittavaikutukset eWOM:iin voitaisiin välttää esimerkiksi 

realistisemmilla trailereilla, joissa kuluttajaa ei johdeta harhaan elokuvan tasosta tai 

yleisestä luonteesta. Duan, Gu ja Whinston (2008, 234) kirjoittivat, ettei arvostelujen 

tunnearvo suoraan vaikuta lippuluukkutuloihin vaan tämä tapahtuu kasvaneen 

arvosteluiden volyymin kautta. Tutkimustulokset siis vaihtelevat, joten tämä tutkielma voi 

antaa suuntaa kumpaa suomalaiset opiskelijat pitävät tärkeämpänä, volyymia vai 

tunnearvoa, vaiko molempia yhtenevästi. 

 

3.2. Kuluttajan elokuvakäyttäytymisen muita tekijöitä 
 

Kuluttajan elokuvakäyttäytymisen taustalla on myös word-of-mouth:in ulkopuolisia 

tekijöitä. Päätös siitä, mennäkö elokuviin vai ei, on käytännössä kuluttajan ostopäätös. 

Ostopäätökseen vaikuttavat Bergströmin ja Leppäsen (2007, 51) mukaan yritysympäristö, 

yrityksen markkinointi sekä ostajan taustatekijät, sisäiset-ja ulkoiset tekijät ja elämäntyyli. 

Tärkeinä ostajan taustatekijöinä he listaavat mm. tulot, iän, sukupuolen, ja koulutuksen. 

Näitä tekijöitä liitetään elokuvakontekstiin tässä alaluvussa.  

 

3.2.1. Yritysympäristö ja markkinointi 

 
Yritysympäristöön vaikuttaa voimakkaasti kulttuuri. Eri kulttuurin omaavat kuluttajat 

reagoivat eri lailla tuotteisiin. Kiinassa kuluttajat hakevat paljon faktapohjaista tietoa 

uudesta tuotteesta, kun taas Yhdysvalloissa uusi tuote saa ihmiset jakamaan 

kokemuksiaan ja luulojaan osallistuen näin vahvasti eWOM:iin. Kulttuuri voi vaikuttaa 

hyvin negatiivisesti tuotteen menestykseen. Esimerkiksi Kiinassa japanilaiset tuotteet 

voivat saada jyrkän vastaanoton maiden välisen historian vuoksi. (Fong & Burton 2008, 

241) Christodoulides, Michaelidou ja Argyriou (2012, 1791) kirjoittivat myös kiinalaisesta 

kulutuskulttuurista koskien eWOM:ia ja vertasivat sitä brittiläiseen. Erona näiden välillä oli, 

että kiinalaiset uskovat helpommin kaikkein tuoreinta eWOM:ia, kun britit taas kiinnittävät 

huomiota eWOM:in positiivisuuteen tai negatiivisuuteen. Negatiivisuus vaikuttui britteihin 
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enemmän ja positiivisen eWOM:in tullessa tuoreimpana esille, he eivät negatiivisesta 

siihen enää helposti vaihtaneet. Kiinalaiset taas ovat avoimempia vaihtamaan aina 

tuoreimpaan WOM-informaatioon, oli se luonteeltaan kumpaa tahansa. Elokuva-alan 

kontekstissa studioiden tulisi näin kiinnittää eri kulttuureissa enemmän huomiota WOM-

markkinointinsa nopeuteen. Brittiläisille kuluttajille esimerkiksi tulisi saada PWOM 

ensimmäisenä saataville, ennen negatiivista. Keh et al. (2015, 383) totesivat 

kollektivististen kulttuurien varovaisempien kuluttajien laskevan kulutusaikomuksiaan, 

mikäli elokuva-arvosteluiden volyymi on vähäistä. Heidän mukaansa studioiden 

markkinointitiimi tulisi näin kannustaa kuluttajia jättämään arvosteluita, mikä näin nostaisi 

tulevaa asiakasvirtaa, esimerkiksi palkkaamalla tärkeinä eWOM:in lähteinä olevia 

henkilöitä neuvomaan ihmisiä arvioimaan elokuvia.  

 

3.2.2. Ostajan taustatekijät 

 
Yleisesti voidaan todeta, että kuluttajan ikä vaikuttaa elokuvakäyttäytymiseen ensinnäkin 

katsottujen elokuvien genren osalta ja myös siinä mikä ajaa kuluttajan elokuvaa 

katsomaan. Mao (2015) tutki elokuvakäyttäytymistä opiskelijoiden kohderyhmässä. Nämä 

kuluttajat kuuluvat Iältään ja koulutukseltaan samojen taustatekijöiden joukkoon. 

Opiskelijoiden huomattiin antavan suhteellisen vähän tunnustusta avoimille elokuva-

arvosteluille internetissä eivätkä välttämättä luottaneet niihin täysin. He kuuntelivat 

ennemmin tuttujaan ja myös luottivat näihin paremmin. Markkinointiviestinnän keinoista 

opiskelijat antoivat eniten arvoa trailereille ja muulle videomateriaalille elokuvasta, kun 

arvostelut ja perinteiset elokuvaposterit taas vaikuttivat puolet trailereita vähemmän 

päätökseen mennä elokuviin (Mao 2015, 32). Nuoret ja nuoret aikuiset, kattaen ikävuodet 

16–34, käyttävät eniten internetin sosiaalisia palveluja ja varsinkin YouTube-

videopalvelussa ja Instagram-kuvienjakopalvelussa he kattavat suuren osuuden 

kokonaiskäyttäjämäärästä, 61 % ja 71 % (Statista 2016). Taustatekijöiden statistiikkaa 

tulisi näin hyödyntää esimerkiksi siten, että laadukkaita trailereita, joita nuoret arvostavat, 

suunnattaisiin yhä enemmän näihin palveluihin.  
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3.2.3. Ostajan sisäiset ja ulkoiset tekijät 

 
Ostajan sisäiset tekijät koostuvat mm. tarpeista, motiiveista ja asenteista, kun taas 

ulkoiset mm. toisista ihmisisistä ja erilaisista ihmisryhmistä. (Bergström ja Leppänen 2007, 

51) “Tarve on puutetila, josta halutaan päästä eroon tyydyttämällä se jollakin tavalla”, 

kertovat Bergström ja Leppänen (2007, 53) He kirjoittivat myös, että markkinoijat pyrkivät 

täyttämään tämän tilan ja että tarpeet ovat joko käyttö-tai välinetarpeita sekä tiedostettuja 

tai tiedostamattomia. Elokuva tarpeena on hyvinkin todennäköisesti juuri tiedostamaton 

välinetarve, koska elokuvan kuluttaminen liittyy vahvasti tunteisiin ja haluun kokea jotain 

uutta.  

 

Motiivi on syy tekemiselle ja ostomotiivi syy ostamiselle. Motiivit voidaan jakaa 

järkiperäisiin ja tunneperäisiin sekä tarpeiden tapaan tiedostettuihin ja tiedostamattomiin. 

(Bergström ja Leppänen 2007, 55–56) Elokuvia ajatellen markkinoijien tulisi tutkia 

tunneperäisiä tiedostamattomia ostomotiiveja. Tämän kaltaisia on esimerkiksi aiemmassa 

kappaleessa mainittu tutun kuluttajan kehotus elokuviin menemisestä opiskelijoiden 

kohderyhmässä.  

 

Asenne kertoo suhtautumisesta johonkin asiaan. Asenne syntyy opitusta tiedosta, 

koetuista tuntemuksista ja kuluttajan elinympäristöstä. Toimintaamme vaikuttaa 

tarkemmin ennakkoasenteet eli käsityksemme asioita. (Bergström ja Leppänen 2007, 57) 

Sosiaalisessa mediassa ilmaistu elokuvatähden tai ohjaajan suosio vaikuttaa positiivisesti 

elokuvan kykyyn kerätä yleisöä.  (Liu et al. 2016, 1522) Elokuva-alalla on tutkittu ns. star 

power -käsitteen merkitystä. Vapaasti suomennettua elokuvatähtien vetovoiman on 

todettu vaikuttavan positiivisesti elokuvan tulokseen. Positiivisia arvioita saaneeseen 

elokuvaan ei niinkään, mutta elokuvatähden läsnäolo voi parantaa negatiivisen arvion 

saaneen elokuvan tulosta. (Basuroy et al. 2003, 104) Tämä tulos voi liittyä 

ennakkokäsitykseen siitä, että näyttelijä tai ohjaaja, joka on aiemmin ollut kuluttajan 

mieleen, uskotaan olevan sellainen edelleen ja voitaisiinkin puhua tähden tuomasta 

laatutakuusta kuluttajan mielessä. Elokuva-alalla asenteeseen elokuvaa kohtaan voidaan 

parantaa tutkimalla kohdeyleisöä ja oppimalla sen reagointi erilaisiin ominaisuuksiin. 

Aiemmin mainittu kiinalaisten negatiivinen suhtautuminen japanilaisen alkuperän 
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tuotteisiin on yksi tällainen huomioitava ominaisuus, mitä ei tulisi nostaa esille kyseisessä 

kohderyhmässä. Asenteisiin vaikuttava elinympäristö koostuu ystävistä, tuttavista, 

perheestä ja muista tärkeistä ihmisryhmistä. (Bergström ja Leppänen 2007, 57) Elokuva-

alalla tutun elinympäristön tärkeyttä elokuviin menemisessä on painotettu tässä 

tutkielmassa.  
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4. WOM:IN MERKITYS ELOKUVA-ALALLA SUOMALAISEN 

OPISKELIJAN NÄKÖKULMASTA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman empiriaa, joka on muodostettu kyselytutkimuksen 

tuloksena. Ensimmäisenä kuvaillaan empiria-tutkimuksen tausta, tutkimustapa ja 

vastaajien valinta. Seuraavaksi aletaan käymään läpi kyselyn vastauksia jakaen ne 

tarkempiin alalukuihin ja aihealueisiin: elokuva-WOM:in alkuperään ja sen muotoon, 

WOM:in tunnearvon ja volyymin merkitykseen sekä lopuksi WOM:in ulkopuolisten 

tekijöiden merkitykseen. Kyselyn kysymykset on laadittu, niin että ne pohjautuvat aiemmin 

tutkielmassa esitettyyn teoriaosuuteen ja siinä todettuihin pääkohtiin. Teoriaosuudessa 

todettiin, että online-arvostelut ovat tilastojen mukaan merkityksellisimpiä elokuva-alan 

WOM-lähteitä (Duan, Gu & Whinston 2008, 234), joten empiria keskittyy suurilta osin juuri 

tähän ajatukseen. Tunnearvosta ja volyymista puhuttaessa viitataan juurikin näihin online-

arvosteluihin. Suurina teemoina kysymysten taustalla ovat negatiivinen WOM ja sen 

vaikutus sekä luotettavuuden merkitys elokuva-WOM:issa, mitkä teoriaosuudessa 

todettiin olevan merkittäviä tekijöitä. Ne ovat tekijöinä myös sellaisia, joiden on todettu 

olevan ehkä tärkeimpiä, mutta yleistä konsensusta ei ole saatu, joten erityisesti näihin 

etsitään vastausta tämän tutkielman kohderyhmässä, suomalaisissa opiskelijoissa. 

 

4.1. Tutkimuksen tausta ja teemat 
 

Tutkimuksen taustalla toimii kolme pääteemaa: PWOM:in ja NWOM:in vastakkainasettelu, 

luotettavuuden merkitys ja sukupuolten eroavaisuus. WOM:in tunnearvon todettiin olevan 

merkittävä tekijä teoriakappaleessa ja negatiivisen word-of-mouth:in todettiin olevan ehkä 

se merkittävämpi tekijä kuluttajakäyttäytymisen takana kuin positiivinen word-of-mouth. 

NWOM:in vaikutus myynnin laskuun todettiin olevan suhteessa isompi kuin PWOM:in 

vaikutus sen kasvuun, minkä lisäksi NWOM koettiin myös luotettavampana lähteenä, kun 

PWOM:in taustalla pohdittiin olevan jokin palvelutarjoaja itse. Tämän vuoksi juuri 

NWOM:in merkittävyyttä tutkitaan tämän tutkielman empiriassa. Toinen teema, eli 

luotettavuus ja sen todellisen merkittävyyden tutkiminen, on looginen jatkumo sille, kun 

sen todettiin olevan tärkein tekijä word-of-mouth:in muodostumisen taustalla. Kolmantena 
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teemana on sukupuolten eroavaisuus. WOM:in vaikutuksen eroavaisuutta sukupuolten 

välillä ei ole kovin merkittävästi tutkittu, varsinkaan elokuva-alan kontekstissa. Awad ja 

Ragowsky (2008, 114) kirjoittivat sukupuolten välillä huomatuista eroavaisuuksista 

WOM:in vaikutuksesta ja itse totesivat internetin arvosteluita tutkiessaan naisten luottavan 

WOM:iin sillä perusteella minkälaisia vastauksia WOM tuottaa muilta kuluttajilta. Miehet 

taas luottavat WOM:iin enemmän sen perusteella, missä määrin heillä on mahdollisuus 

vastata johonkin arvosteluun ja lisätä omaa informaatiota ja nähdä tällaista faktapohjaista 

informaatiota myös muilta. Awad ja Ragowsky (2008, 114) kirjoittavat myös, että 

kirjallisuudessa miesten on todettu välittävän lopputuloksesta ja naisten myös enemmän 

siitä miten siihen on päädytty. Tämän tutkielman kontekstissa äsken mainitusta voisi 

päätellä naisten siis arvostavan enemmän kirjoitettuja arvosteluita ja miesten enemmän 

kokonaisvaltaista kokonaisarvosanaa. Sukupuoli on myös mielenkiintoinen 

tutkimuskohde suhteessaan muihin empirian teemoihin, koska se voi olla näissä tärkeä 

taustavaikuttaja. 

 

4.2. Tutkimustapa ja vastaajien valinta 
 
Tämän tutkielman empiria on peräisin kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimus valittiin 

empirian keräystavaksi tutkielman tutkimusongelmien luonteen vuoksi. Ongelmat ovat 

sellaisia, että avoin vastaus vastaa niihin parhaiten. Kysymykset laadittiin siis avoimina, 

sillä annetut vaihtoehdot voivat estää vastaajaa vastaamasta todellisen tilanteen 

mukaisesti, mikä heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. Avoin vastauskenttä myös luo 

monipuolisempia vastauksia erilaisine ideoineen laittamatta valmiita vastausvaihtoehtoja 

vastaajien suuhun. Tällainen vastauskenttä ajaa vastaajan miettimään täysin itsenäisesti, 

jolloin vastaajalle itselleen juuri ne tärkeimmät tekijät tulevat vastaukseen. 

Kyselytutkimuksessa vastaajille annettiin viikko aikaa vastata kysymyksiin, mikä 

mahdollisti sen, että vastauksista tuli kiireettömästi ja syvällisellä ajatukselle pohdittuja. 

Kysely suoritettiin anonyymisti sukupuoli-kysymyksen toimiessa ainoana vastaajia 

identifioivana tekijänä. 
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Vastaajat ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston suomalaisia opiskelijoita iältään 20–

23 vuotiaita. Kyselyn 10 vastaajaa ei ole satunnaisesti valittuja, vaan lähtökohtana oli 

saada vastaajiksi henkilöitä, jotka kokevat katsovansa elokuvia säännöllisesti. Näin 

elokuva-aiheinen kysely saa enemmän luotettavuutta, kun vastaajat vastaavat 

kysymyksiin omien kokemuksiensa pohjalta, sen sijaan, että vastaukset olisivat 

mielikuvituksen tuotetta. Vastaajien valintaa edelsi lyhyt kysely-ja seulontajakso, jossa 

noin 15 henkilön ennakkoon valitusta joukosta valittiin keskusteluiden jälkeen 10 osuvinta, 

jotka eniten kokivat osuvansa ”jonkin asteen elokuvaharrastajan” kuvaukseen. 

 

4.3. Elokuva-WOM:in alkuperä ja muoto 
 

Ensimmäinen empirian aihealue on Elokuva-WOM:in alkuperä ja sen muoto. Tutkielman 

alaongelmana on tutkia sosiaalisen median ja word-of-mouth:in suhdetta, joten on 

oleellista selvittää millainen osuus sosiaalisella medialla ylipäätään on kuluttajalle 

kulkeutuvan elokuvainformaation viennissä. WOM:in muodon selvittäminen taas voi 

nostaa esiin sukupuolten välisiä eroja yksilöiden mieltymyksissä. Muodon selvittäminen 

luo myös pohjaa WOM:in kokonaismerkittävyydelle, sillä Keh et al. (2015, 369) kirjoittivat 

Wyattin ja Badgerin (1990) todenneen, että kokonaisarvosana vaikuttaa enemmän 

kuluttajan kiinnostuksien muodostumiseen kuin avoin kirjoitettu informaatio. Seuraavaksi 

vastauksia aletaan käydä läpi kysymyskohtaisesti.  

 

Mitä kautta kuulet yleensä uudesta elokuvasta? 

 

Yleisin kanava kuulla uudesta elokuvasta vastaajien joukossa oli kaverit. Kuusi 

kymmenestä vastasi kuulevansa uudesta elokuvasta yleensä suoraan kavereilta, mutta 

he mainitsivat myös muita kanavia tämän tueksi. Eräs vastaaja sanoi: ”Elokuvissa ollessa 

alussa esitettävät trailerit herättävät yleensä kiinnostuksen. Tämän lisäksi kiinnostus 

herää yleensä kaverien suositusten kautta”, ja toinen vastasi: ”Jos olen käynyt 

(elokuvissa), yleensä kuulen uusista elokuvista katsoessani jotain muuta elokuvaa 

elokuvateatterissa. Muutoin kuulen uusista elokuvista yleensä joltain kaverilta.” Mainitut 

elokuvissa pyörivät trailerit esiintyivät vastauksissa neljästi ja YouTube-mainokset viidesti. 



  24 
 

Ennen varsinaista videota pyörivien YouTube-mainosten lisäksi kaksi vastaajaa kertoivat 

aktiivisesti etsivän uusien elokuvien trailereita YouTubesta. Toinen valitsi YouTuben, 

koska ”siellä melkeinpä kaikki tulevien elokuvien trailerit löytyvät” ja toinen sanoi 

katsovansa palvelusta aihealueen videoita kuten ”Anticipated movies 2016”. Myös 

Facebook mainittiin puolissa vastauksissa, kun vastaajat kertoivat kuulevan uudesta 

elokuvasta Facebook-feedin tykkäyksien ja jakojen sekä mainosten kautta. Vain kaksi 

vastaajaa ilmoitti televisiomainokset yleiseksi kanavakseen, mikä vahvistaa huomiota siitä, 

että elokuvamarkkinointi ja sen seuraaminen on suurimmilta osin siirtynyt internettiin ja 

sosiaalisen median palveluihin. Merkittävä huomio on, että kahdeksan vastaajaa mainitsi 

suoraan tai epäsuorasti trailerit tärkeäksi lähteekseen, mikä on linjassa Maon (2015, 32) 

tutkimuksen kanssa, että opiskelijat pitävät trailereita mielekkäimpänä 

elokuvamarkkinoinnin muotona. Sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa. Kuvioon 3 

on merkitty kaikki vastatut kanavat ja ilmaistu niiden esiintyvyys. 

 

 

Kuvio 3. Kanavat, joista uudesta elokuvasta kuullaan, ja niiden esiintyvyys vastauksissa 

 

 

Luotatko enemmän kirjoitettuihin arvosteluihin vai kokonaisarvosanaan 

elokuvasta? Kumpaa yleisesti enemmän tarkastelet ja miksi? 

• Kaverit6 mainintaa

• Facebook

• Youtube
5 mainintaa

• Elokuvateattereiden trailerit4 mainintaa

• TV-mainokset2 mainintaa

• IMDb - Internet Movie Database

• Reddit

• Sosiaalinen media
1 maininta
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Yleinen mielipide vastaajien joukossa oli, että kokonaisarvosanaan luotetaan enemmän 

kuin kirjoitettuun arvosteluun ja että sitä myös tarkastellaan enemmän. Näin vastasi 

yhdeksän vastaajaa kymmenestä, kun vain yksi vastasi luottavansa enemmän 

kirjoitettuun arvosteluun. Tämä yksinäinen vastaaja kuitenkin sanoi tarkastelevansa 

enemmän kokonaisarvosanaa, koska ”minulla ei ole kärsivällisyyttä lukea kaikkia kirjallisia 

arvosteluita jokaisesta elokuvasta”. Hän sanoi käyttävänsä kokonaisarvosanoja 

seuloakseen elokuvien massaa ja vasta tämän jälkeen lukevansa arvostelut. 4/10 

vastaajasta mainitsi IMDb:n lähteekseen kokonaisarvosanojen tarkastelussa. 

Kokonaisarvosanan koettiin antavan hyvän yleiskuvan ja sen muodostumista useasta 

mielipiteestä pidettiin vastauksissa tärkeänä tekijänä, mikä toistui viidessä vastauksessa, 

esimerkiksi näin: ”Kokonaisarvosanat antavat mielestäni paremman kuvan elokuvasta 

kuin yhden kriitikon kirjoittama arvostelu”, ”Kokonaisarvosana on useammasta 

mielipiteestä koottu, jonka vuoksi uskon mieluummin sitä.” ja ”Kokonaisarvosanaan, 

vaikka luen usein myös muutaman kirjallisen arvostelun. Koska: yksittäinen mielipide ei 

ole yhtä luotettava kuin monen ihmisen jättämä arvostelu.” Yksilön mielipiteeseen ei 

luoteta yhtä paljoa sen subjektiivisuuden takia. Kahdessa vastauksessa nousi myös esille, 

että arvosteluiden kirjoittajat ovat usein elokuva-asiantuntijoita, joiden tekstit ovat ”liian 

analysoivia ja taiteellisen puoleen keskittyviä, kun tavoitteena on vain hyvä ajanviete”, ja 

joiden ajatusmaailma ja mieltymykset eivät vastaa tavallisen katsojan tottumuksia. Tästä 

sanottiin esimerkiksi, että: ”Lähes jokainen kerta olen pettynyt arvostelijan hyvään 

arvosteluun ja päinvastoin huonon arvostelun saanut elokuva on ollut mielestäni hyvä.” 

Kokonaisarvosanan suosiota nosti myös laiskuus lukea kirjoitettuja arvosteluita ja se, että 

kirjoitetut arvostelut ovat erään vastaajan mukaan niin pintapuolisia, ettei niistä saa mitään 

irti. Vastauksissa ei huomattu eroa sukupuolten välillä.  

 

4.4. WOM:in tunnearvon merkitys 
 
Toisena empirian aihealueena on word-of-mouth:in tunnearvon merkitys, koska 

tutkielmassa pyritään vastaamaan alaongelmaan WOM:in tunnearvon merkityksestä 

kuluttajan elokuvakäyttäytymisessä. Tämä aihealue on tutkimuksen laajin, sillä jo 

empiriassa huomattiin, kuinka tärkeä WOM:in tunnearvo ja erityisesti negatiivinen 
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sellainen on. Asian painotukseen liittyy vahvasti myös aiemmin todettu huomio yleisen 

konsensuksen puutteesta, vaikka tunnearvon ja sen luonteen on tutkittu paljon. 

Kysymykset käydään seuraavaksi yksitellen läpi vastauksia referoiden.  

 

Miten negatiivinen arvostelu/arvio internetissä vaikuttaa päätökseesi mennä elokuviin? 

 

Kahdeksan vastaajaa sanoi negatiivisten arvostelujen/arvioiden vaikuttavan edes jossain 

määrin päätökseen mennä elokuviin. Viisi vastaajaa kuitenkin kertoivat vaikutuksen 

poistuvan, mikäli kyseessä on elokuva, jonka he ovat jo ennakkoon päättäneet nähdä. 

Syitä olivat esimerkiksi jos elokuva on luettuun kirjaan perustuva tai jos elokuva on 

ylipäätään henkilökohtaisten preferenssien takia ”must-see” elokuva. Vaikutusta pienensi 

tällainen myönteinen ennakkopäätös katsoa elokuva, mutta vahvisti jos elokuvalla 

oli ”tuntematon tarina/aihe, silloin varsinkin hyvin paljon, koska en halua tuhlata aikaa ja 

rahaa mikäli järjestelmällisesti kaikki arviot ovat huonoja.”, sanoi eräs vastaaja. Kaksi 

vastaajaa mainitsi suoraan elokuvissa käymisen hinnan olevan sidoksissa negatiiviseen 

arvosteluun/arvioon: jos tämä on huono, niin elokuvista ei haluta maksaa. IMDb-

arvosanan mainitsi myös kaksi vastaajaa ja molemmat totesivat kokonaisarvosana 7 

olevan raja-arvo mikä määrittää mennäkö katsomaan elokuvaa vai. Tätä alhaisempi ajoi 

vastaajat tilanteisiin kuten: ”...ei kannata mennä ainakaan elokuviin katsomaan.” ja 

“…saatan hyvinkin jättää elokuvan katsomatta ja odottaa sen ilmestymistä muihin 

jakelukanaviin.” Samat vastaajat totesivat, etteivät yksittäiset arvostelut vaikuta 

elokuviinnmenemispäätökseen. Vastauksissa myös todettiin, että omaan kokemukseen 

luotetaan loppujen lopuksi eniten ja että asiantuntijoiden arvostelujen/arvioiden 

painoarvon internetissä olevan mitätön ja hän sanoi sen sijaan lukevansa ja hakevansa 

vahvistusta elokuviinnmenemispäätökseensä ystävien kautta sosiaalisessa mediassa. 

Tämän totesi vain yksi vastaajista. Vastaukset jakautuivat tasaisesti sukupuolten välillä, 

joten merkittävää eroa ei syntynyt. 

 

Miten negatiivinen arvostelu/arvio tuttavasi ilmaisemana vaikuttaa päätökseesi 

mennä elokuviin? 
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Tuttavan arvostelun/arvion todettiin vaikuttavan elokuviinnmenemispäätökseen edes 

jossain tilanteessa yhdeksässä vastauksessa ja tämän vaikuttavan samalla tavalla 

internetin vastaavan kanssa kuudessa vastauksessa. Kolme vastaajaa totesivat tuttavan 

arvostelun/arvion vaikuttavan internetin vastaavaa merkittävämmin. ”Sama kuin 

edellisessä (internetin arvostelut vaikuttivat), mutta vaikutus vielä voimakkaampi 

päätökseeni, jos luotan tuttavan mielipiteeseen ja elokuvatietämykseen.” Eräs vastaaja 

sanoi tuttavan ja internetissä olevaa arvostelua/arviota vertailtaessa, että tuttava saisi 80 % 

painoarvon kun internetin vastaava vain 20 %. Vastaaja, joka kertoi negatiivisen 

arvostelun internetissä aiheuttavan skeptisyyttä elokuvasta, sanoi tuttavan sanalla olevan 

sama, mutta paljon voimakkaampi merkitys. Tuttavan mieltymysten merkitystä korostettiin: 

samat elokuvatottumukset omaavan tuttavan sanaa kuunnellaan, muuten ei niinkään. 

Tuttavan elokuvamieltymysten samankaltaisuuden tärkeyttä painotti neljä vastaajaa. 

Tästä sanottiin mm. seuraavaa: ”Jos koen että hänellä on kanssani samanlainen 

elokuvamaku, se saattaa vaikuttaa siten, että en mene katsomaan elokuvaa.” sekä ”Jos 

kaveri tykkää ja inhoaa samoja elokuvia kuin minä, uskon hänen sanaansa enemmän kuin 

muiden.” Yksi vastaajista painotti elokuvakokemuksen yksilöllisyyttä ja sanoi tuttavallakin 

olevan liian subjektiivinen näkemys, että sillä olisi merkitystä. Sukupuolten välillä ei ollut 

eroa siinä, miten nämä arvostivat tuttavan arvostelua/arvioita eikä mieltymysten tärkeyttä. 

 

Luotatko yleisesti tuttavasi sanaan vai vaikuttaako hänen asiantuntemuksensa ja 

kokemuksensa hänen mielipiteensä luotettavuuteen? 

 

Tuttavan sanaan luottaminen riippui suurimmassa osassa vastauksista (7/10) tämän 

mieltymysten samankaltaisuudesta. ”Tuttavan asiantuntemus ja kokemus vaikuttavat 

mielestäni hänen sanansa luotettavuuteen. Enemmän kuitenkin kiinnitän huomiota 

sellaisten tuttavieni mielipiteisiin, joista tiedän, että heillä on samantyylinen maku kuin 

minulla.” Elokuvakokemuksella ja asiantuntevuudella koettiin olevan merkitystä neljälle 

vastaajalle. Kahdelle heistä tämä oli kuitenkin riippuvainen juurikin mieltymyksistä. 

Asiantuntevuuden ja kokemuksen koettiin vaikuttavan positiivisesti, mikäli mieltymykset 

olivat samanlaisia, muuten niillä ei ollut vaikutusta. Kaksi vastaajaa sanoi yleisesti 

luottavansa tuttavansa sanaan, riippumatta asiantuntemuksesta tai kokemuksesta, saati 



  28 
 

mieltymyksistä. Toinen sanoi: ” Luotan yleisesti, sillä itsellänikään ei ole vahvaa 

asiantuntemusta, vaan ennemmin menen fiilispohjalla”, kun toinen vastasi: ”Yleisesti 

ottaen luotan tuttavieni sanaan ja sen takia on tullut mentyä huonoihin elokuviin useammin 

kuin pari kertaa.” Jälleen, sukupuolten välillä ei huomattu eroa. 

 

Miten positiivinen arvostelu/arvio vaikuttaa päätökseesi mennä elokuviin, jos 

ennakkokäsityksesi elokuvasta on negatiivinen? (esim.: Onko tuttavasi positiivinen 

arvio muuttanut kielteisen päätöksesi mennä elokuviin myönteiseksi?) 

 

Valtaosa vastaajista (8/10) kertoi positiivisen arvostelun/arvion vaikuttavan päätökseen 

mennä elokuviin. Kuusi tästä joukosta kertoi positiivisen arvostelun/arvion vaikuttavan 

voimakkaasti ja muuttamaan kielteisen katsomispäätöksen myönteiseksi sekä eräs 

vastaaja sanoi tämän vaikuttavan ”paljon enemmän kuin negatiiviseen suuntaan”. Kaksi 

kertoi positiivisen arvostelun/arvion edesauttavan myönteistä elokuvaamenemispäätöstä, 

mutta se ei itsessään riittänyt tätä tekemään. Esimerkeiksi nämä kaksi vastaajaa 

mainitsivat kaveriporukalla elokuviin menemisen, että jos elokuviin ei aluksi ole haluttu 

mennä, niin positiivisen arvion ja kaveriporukan halun yhteisvaikutuksen riittävän 

kielteisen menemispäätöksen pyörtämiseen. Kaksi vastaajista sanoi positiivisen arvion 

muuttavan negatiivista ennakkokäsitystä myönteisemmäksi, mikäli tämän lähde on 

vaikuttavan ja asiantunteva: ”Kyllä ehdottomasti (vaikuttaa). Riippuu tosin täysin kuka 

positiivisen arvostelun on antanut. Tässä tapauksessa myös arvostelijan asiantuntemus 

vaikuttaa asiaan.” Vastattiin myös, että elokuvat tulee usein tuomittua lyhyen trailerin 

perusteella, jolloin positiivinen arvostelu saa kiinnostuksen jälleen heräämään ja 

arvioimaan elokuviinnmenemispäätöstä uudelleen. Kaksi vastaajaa totesi, ettei 

positiiviselle arvostelulle/arviolla ole merkittävää merkitystä. Toinen totesi, että tällä on 

merkitystä, mikäli kuultujen positiivisten arvostelujen määrä on suuri, että yksittäiselle 

arvostelulle ei olisi väliä. Volyymilla oli siis hänelle merkitystä. Toinen kielteisesti 

vastanneista sanoi, ettei positiivinen arvostelu riitä muuttamaan kielteistä päätöstä mennä 

elokuviin, mutta kannustavan kuitenkin elokuvan katsomiseen muualla kuin elokuvissa. 

Sukupuolten välillä ei ollut huomattavaa eroavaisuutta vastauksissa. 
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Kumpi, negatiivinen kokemus vai positiivinen kokemus elokuvasta, saa sinut 

ennemmin jakamaan kokemaasi eteenpäin muille ihmisille? Mihin perustat valintasi? 

 

Yleisin vastaus oli, ettei tunnearvon luonteella ole merkitystä. Kuusi vastaajaa sanoi, että 

jakaa positiivisia ja negatiivisia kokemuksia yhtälailla. Tästä kuudesta kaksi vastaajaa 

mainitsi, että elokuvan noustessa keskusteluissa esille, pääpaino oli rehellisen 

vastauksen kertomisessa, oli kyseessä kumman tahansa luonteinen mielipide. Eräs 

vastaajista sanoi haluavansa jakaa huonon kokemuksen, jotta muut voisivat säästää 

rahansa ja positiivisen, koska koki, että muutkin haluaisivat nähdä hyvän elokuvan. 

Ääripäiden tapauksissa todettiin, ettei tunnearvon luonteella ole väliä, mutta välimaastoon 

tippuvien elokuvien suhteen positiivinen kokemus oli helpompi jakaa. Syyksi vastauksen 

antanut opiskelija arveli, että: ”Harvemmin pidän jotain elokuvaa erittäin huonona ja 

yleensä niillä on ainakin jotain viihdearvoa.” Kolme vastaajista kertoi positiivisen 

kokemuksen olevan herkemmin jaettavissa muille. Syyksi tähän he sanoivat, että haluavat 

muidenkin kokevan hyvän elokuvan, minkä lisäksi yksi näistä kolmesta sanoi, ettei halua 

jakaa negatiivisia uutisia, sillä niitä kuulee nykyään liikaa muutenkin, joten jättää myös 

elokuva-kontekstissa näiden jakamisen omaan arvoonsa. Yksi positiivisuuden kannattaja 

totesi: ” Positiivinen, sillä silloin olen innostunut aiheesta ja jaksan puhua ja kertoa sitä 

eteenpäin, jotta muutkin voisivat kokea saman. Negatiivinen kokemus usein hieman 

unohtuu, ellei joku itse kysy siitä.” Vain yksi vastaajista totesi negatiivisen 

elokuvakokemuksen saavan jakamaan tämän kokemuksen eteenpäin. Perusteluksi hän 

mainitsi suuren pettymyksen, koska perusoletuksena hänellä on, että hän menee 

katsomaan vain katsomisarvoisia hyviä elokuvia, jolloin elokuvan osoittautuminen 

huonoksi saa jakamaan tämän pettymyksen muille, ettei nämä kokisi samaa. Vastaukset 

jakautuivat hyvin tasaisesti sukupuolten välille: kolme miestä ja naista päätyivät 

yhtäläiseen vaikuttavuuteen, kaksi miestä ja yksi nainen valitsi positiivisen kokemuksen 

ja yksi nainen negatiivisen. 
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4.5. WOM:in volyymin merkitys 
 
Kolmanneksi empirian aihealueeksi on erotettu WOM:in volyymin merkitys. Tämän kautta 

etsitään vastausta tutkielman alaongelmaan WOM:in volyymin merkityksessä kuluttajan 

päätöksessä mennä elokuviin. Teoriaosuudessa ilmeni Duanin et al. (2008, 234) 

todenneen, ettei arvostelujen tunnearvo suoraan vaikuta lippuluukkutuloihin vaan tämä 

tapahtuu kasvaneen arvosteluiden volyymin kautta. Tutkitaan siis miten vastaajat 

arvostavat volyymia suhteessa tunnearvoon eli tässä tapauksessa 

arvosteluiden/arvioiden luonteeseen.  

 

Koetko, että arvosteluiden/arvioiden lukumäärä vaikuttaa mielipiteesi muodostumiseen 

elokuviin menemisestä? Jos vaikuttaa, miksi? 

 

Enemmistö vastaajista (6/10) totesi lukumäärän eli arvosteluiden/arvioiden volyymin 

vaikuttavan päätökseen mennä elokuviin. He kokivat suuremman arvosteluiden ja 

kokonaisarvioiden määrän luovan luottamusta näiden paikkansapitävyydelle ja 

vähentävän subjektiivisuutta. Kaksi näistä kuudesta mainitsi IMDb-sivuston 

kokonaisarvosanan tärkeyden. Toinen sanoi volyymilla olevan suuri merkitys, mikäli 

kokonaisarvosana on negatiivinen, eli arvosana on alhainen, jolloin arvosanalle ei anneta 

painoarvoa. Toinen taas painotti, että sivustolla näkyvällä kokonaisarvosanalla on 

merkitystä sen muodostuessa tuhansien ihmisten mielipiteistä. Arvosteluiden/arvioiden 

lukumäärän sanottiin vaikuttavan myös, ”…sillä mitä enemmän ihmiset on jotakin mieltä, 

sitä varmemmin se vastaa elokuvan oikeaa arvosanaa.”. Volyymin merkityksen syyksi 

perusteltiin myös, että ”Yleensä ensimmäiset elokuvan nähneet ovat tietenkin ne 

suurimman fanit, joten mikäli arvosteluja on vain muutama, yleensä ne ovat niiden 

kertomia, jotka innoissaan ovat esimerkiksi aiheen takia menneet katsomaan elokuvaa.” 

Vastaaja jatkoi tästä, jälkeenpäin vastausten määrän kasvaessa arvosteluiden sekaan 

mahtuu yhä enemmän myös objektiivisempia mielipiteitä mikä vuorostaan lisää näiden 

yleistä luotettavuutta. Eräs vastaajista, joka puolsi volyymin tärkeyttä, mainitsi myös, ettei 

arvosteluiden tunnearvolle ole merkitystä, mikäli näiden volyymi on vähäinen. Hän ei 

luottanut arvosteluun, oli se sitten negatiivinen tai positiivinen, mikäli volyymi ei ollut suuri.  
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Neljä vastaajista kertoi, ettei arvosteluiden/arvioiden lukumäärällä ole vaikutusta 

päätökseen mennä elokuviin. Yksi näistä vastaajista sanoi, ettei lukumäärä vaikuta 

pahemmin mielipiteeseen elokuvasta, vaan ”enemmän se mistä suunnasta se on tullut eli 

ammattilaiselta vai ystävältä”. Kaksi vastaajaa sanoi lukumäärällä olevan jotain merkitystä 

kokonaisarvosanan luotettavuudella, mutta että myös yksikin hyvä arvostelu riittää 

mielipiteen muodostamiseen elokuviinn menemisestä. Tässä volyymia käsittelevässä 

kysymyksessä sukupuolten välillä oli eroa. Neljästä vastaajasta kolme oli naisia, jotka 

eivät niinkään pitäneet arvosteluiden/arvioiden lukumäärää merkittävänä. 

 

4.6. WOM:in ulkopuolisia tekijöitä suomalaisen opiskelijan 
elokuvakäyttäytymisen taustalla 
 
Jatkotutkimusten kannalta on tärkeää etsiä myös muita tekijöitä word-of-mouth:in 

ulkopuolelta, jotka voisivat vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin. Näitä 

tekijöitä voidaan hyödyntää word-of-mouth-markkinoinnissa. Esimerkiksi mikäli 

näyttelijällä on suuri osuus tietyn elokuvan katsomispäätöksessä, voi tätä tietoa käyttää 

ottamalla hänet aktiivisesti mukaan elokuvan markkinointikampanjaan myös trailereiden 

ulkopuolella. Lisäksi WOM:in ulkopuoliset asiat voivat nostaa esiin eroja sukupuolten 

välillä, siinä mikä saa kuluttajan menemään katsomaan elokuvaa.  

 

Mitkä tekijät arvostelujen/arvioiden ulkopuolella vaikuttavat päätökseesi mennä 

elokuviin? (esim. tietyn näyttelijän tai ohjaajan mukana olo) Onko tälle syytä? 

 

Kuusi vastaajaa kertoi näyttelijän vaikuttavan päätökseen mennä elokuviin. Osa 

vastaajista sanoi syyksi henkilökohtaisen mieltymyksen ja osa, kaksi vastaajaa, mainitsi 

tietyn näyttelijän olevan tae elokuvan laadusta. Toinen kertoi: ”Itsellä on tiettyjä 

näyttelijöitä, joista tiedän että he eivät näyttele ns. huonoissa elokuvissa.” Näistä kuudesta 

vastaajasta viisi kuitenkin totesivat näyttelijöiden olevan usein vain mielenkiinnon 

herättäjä ja eräänlainen plussa. Neljä vastaajaa kertoi ohjaajien olevan näyttelijöitä 

tärkeämpi yksittäinen tekijä. Sanottiin mm.: ”Ohjaajan nimileima elokuvassa on minulle 

suurempi takuu elokuvan laadusta kuin näyttelijäkaarti” ja ”Enemmän kuitenkin 31  
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kuin näyttelijät, tietyn ohjaajan mukana olo vaikuttaa päätökseeni mennä katsomaan 

elokuva.” Kaksi vastaajaa sanoi tärkeimmäksi taustatekijäksi elokuviinn menemiselle 

elokuvan kirjaan pohjautumisen, sillä jos he olivat kirjan lukeneet, oli myös elokuva myös 

pakko nähdä. Kaksi vastaajaa kertoi elokuvasarjan vaikuttavan päätökseen mennä 

elokuviin: ”Elokuvasarjat usein tulee katsottua loppuun saakka, mikäli ensimmäisen on 

katsonut.” Trailerit mainittiin myös tekijöiksi kahdessa vastauksessa. Niiden katsottiin 

antavan hyvää esikuvaa elokuvasta paljastamatta elokuvasta liikaa. Mikäli trailerit 

herättävät mielenkiinnon, kerrottiin sen johtavan myönteiseen päätökseen mennä 

elokuviin. Vastauksissa nousi esille myös elokuvan tarina ja juoni. Kaksi vastaajaa kertoi, 

mikäli elokuva on tehty kiinnostavasta aiheesta johon asennoidutaan intohimoisesti, on 

elokuva nähtävä. Yksi toisaalta totesi, että mikäli kiinnostus elokuvaan johtuu hyvästä 

tarinasta, katsoo hän sen mieluummin kotisohvaltaan. Elokuvissa tämä vastaaja nauttii 

mieluummin elokuvista, joissa on erikoistehosteita, maisemia ja animaatioita, jotka haluaa 

sitten nähdä 3D:nä tai isolta screeniltä. Yleinen viihteen haku ja ajanvietto kaveriporukan 

kanssa, käsikirjoittajat sekä elokuviin menemisen mahdollistama herkuttelu mainittiin 

myös syinä.  

 

WOM:in ulkopuoliset tekijät elokuviin menemisen päätöksen taustalla osoittivat joitakin 

selviä eroja sukupuolten välillä. Naisten vastaukset vaihtelivat miehiä enemmän, mutta 

samoja tekijöitä toistui. Kaksi naisvastaajaa mainitsi tärkeimmäksi tekijäksi elokuvan 

perustumisen luettuun kirjaan ja toiset kaksi kertoivat elokuvasarjojen olevan vaikuttava 

tekijä, mitä vastausta ei esiintynyt miesten joukossa. Yksikään nainen ei pitänyt elokuvan 

ohjaajaa tärkeimpänä tekijänä. Miehistä taas peräti kolme vastaajaa sanoi ohjaajan 

olevan päätekijä ja näyttelijätkin mainittiin yhtä monta kertaa melko tärkeänä tekijänä, kun 

naisten joukossa näyttelijät mainittiin kahdesti. Yksi mies valitsi näyttelijät tärkeimmäksi 

yksittäiseksi tekijäksi, mitä ei tehnyt yksikään nainen. Tulokset on ilmaistu kuviossa 4.  
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Kuvio 4. WOM:in ulkopuoliset vaikuttavat tekijät elokuviin menemisen päätöksen 

taustalla 

 
Kuviossa 4 nähdään naisten vastausten suurempi vaihtelevuus, kun taas miehillä 

vastaukset olivat enemmän linjassa toistensa vastausten kanssa. Kuviossa sukupuolten 

eroavaisuuteen vihjaavat maininnat on alleviivattu.  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä tutkielmassa on tutkittu word-of-mouth:in merkitystä elokuva-alan markkinoinnissa 

ja miten WOM vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin. Tavoitteena oli antaa 

selkeä katsaus WOM:in merkityksestä elokuvan markkinoinnissa ja kuluttajan 

elokuvakäyttäytymisessä sekä vastata tutkimusongelmiin. Tähän voidaan todeta, että 

tämä saavutettiin. Aiemmat tutkimukset kuuluttivat WOM:in tärkeyttä elokuva-alan 

kontekstissa, mikä todistettiin myös tämän tutkielman teoria-että empiriaosuudessa. 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkielman ongelmien tuloksia perustuen pääosin 

kerättyyn empiriaan, mutta linkittäen ne tutkielman teoriaan. Tutkimusongelmat käydään 

läpi yksitellen minkä jälkeen ilmaistaan mahdolliset käytännön merkitykset tulosten 

pohjalta. Lopuksi ilmoitetaan tutkielmasta heränneet jatkotutkimusaiheet.  

 

5.1. Tutkimusongelmat- ja tulokset  
 
Tutkimuksen päätutkimusongelmana oli, että ”Miten WOM vaikuttaa kuluttajan 

päätökseen mennä elokuviin?”. Tutkielman teoriaosan perusteella WOM vaikuttaa 

kuluttajan päätökseen mennä elokuviin suoraan ja epäsuorasti: WOM toimii itsessään 

kulutusta lisäävänä markkinointikeinona, mutta lisää myös muun markkinoinnin 

tehokkuutta ja monipuolisuutta (Bruce et al. 2012, 483–484) Tutkielman elokuva-alan 

kontekstissa, pääosin se vaikuttaa sen kahden osatekijän: sen tunnearvon ja volyymin 

kautta. Teoriaosuudessa todettiin, että word-of-mouth:in vaikutus 

kuluttajakäyttäytymiseen on hyvin merkitsevä ja todettiin esimerkiksi, että puolet uusista 

palveluista ja tuotteista löydetään word-of-mouth:in kautta (Keaveney 1995, 79). Elokuva-

alan kontekstisissa WOM todettiin vähintään yhtä tärkeäksi kun 53 % ihmisistä kerrottiin 

luottavan tuttavansa suosituksiin elokuviin menemisen päätöstä tehdessä. (Rosen 2002, 

5-6) WOM:in vaikuttavuuden syytekijät ovat tärkeitä yrityksille, sillä Bayusin (1985, 37) 

mukaan markkinoijat pystyvät itse vaikuttaa word-of-mouth:iin ja hyötyä siitä. Tutkielman 

empiriaosa vahvisti WOM:in tunnearvon ja volyymin olevan tärkeitä tekijöitä sen taustalla, 

miten WOM vaikuttaa kuluttajan päätöksessä mennä elokuviin. Näitä kahta tekijää 

tutkittiin tarkemmin yhtenä alatutkimusongelmista, jotka kaikki käydään seuraavaksi läpi.  
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Ensimmäinen alatutkimusongelma oli, että ”Miten WOM:in volyymi ja tunnearvo 

vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen elokuva-alalla?”. Empiriassa tutkittiin erikseen 

tunnearvoa ja volyymia ja molemmista saatiin selviä tuloksia niiden merkittävyydestä. 

Suurin osa vastaajista totesi jokaisessa volyymia ja tunnearvoa käsittelevässä 

kysymyksessä niiden vaikuttavan omaan elokuvakäyttäytymiseen, mikä luo hyvän pohjan 

tulosten luotettavuudelle. WOM:in tunnearvosta oletettiin teorian pohjalta että negatiivinen 

WOM vaikuttaisi positiivisista enemmän kuluttajan ostokäyttäytymiseen (Trusov et al. 

2009, 91) elokuva-alan kontekstissa. Muun muassa tämän vuoksi kysymykset laadittiin 

painottaen negatiivisten arvostelujen/arvioiden merkitystä. Tunnearvon todettiin 

vaikuttavan monilla eri tavoilla. Kun kuluttaja lukee negatiivisia arvosteluja internetistä, 

alkaa hän spekuloimaan elokuviin menemisen kannattavuutta, mutta ei anna tälle 

merkittävää painoarvoa jos on päättänyt jo aikaisemmin, että haluaa nähdä elokuvan. 

Tuttavan kautta ilmaistu WOM:in tunnearvo vaikuttaa myös elokuviinmenemispäätökseen 

ja hyvin samalla tavalla kuin anonyymimpi internetin WOM. Word-of-mouth todettiin 

kuitenkin osin luotettavammaksi ja täten merkittävämmäksi tuttavan ilmaisemana. 

Tuttavan ilmaiseman WOM:in vaikutus kuluttajan elokuvakäyttäytymiseen on pitkälti 

riippuvainen sen lähteen mieltymysten samankaltaisuudesta WOM:in vastaanottajan 

kanssa. Tuttavan sanaan ei luoteta myöskään täysin sokeasti vaan juurikin mieltymykset 

ratkaisevat tämän. Positiivisesta tunnearvosta puhuttaessa, tutkimuksen mukaan 

positiivinen WOM saa kuluttajat pohtimaan uudelleen aiemmin kielteistä päätöstä mennä 

elokuviin ja osin tämä vaikutus on hyvin voimakas. Neutraalissa alkutilanteessa voidaan 

todeta vaikutuksen olevan vielä voimakkaampi. Kuluttajan epäröidessä elokuviin 

menemistä, positiivinen WOM vaikuttaa voimakkaammin jos se saa tuekseen myönteisiä, 

päätöstä mennä elokuviin tukevia, tekijöitä, kuten kaveriporukan osallistumisen. 

Positiivisen ja negatiivisen tunnearvon vastakkainasettelu on yksi tutkielman pääkohtia. 

Empiriatutkimuksen mukaan voidaan todeta, ette WOM:in luonteella eli positiivisuudella 

tai negatiivisuudella ei kummallakaan ole dominoivaa merkitystä. Tämä nähdään myös 

siinä, että tutkimuksen mukaan yleisesti ottaen kuluttajat jakavat näitä kahta, PWOM:ia ja 

NWOM:ia, yhtälailla. Opiskelijoiden kohderyhmässä on kuitenkin mahdollisuus, että 

positiivinen WOM koetaan helpommin jaettavaksi, varsinkin hyvyydeltään keskimaastoon 

tippuvien elokuvien tapauksessa.  
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WOM:in volyymin todettiin teoriaosuudessa vaikuttavan tunnearvoa suoremmin elokuvan 

menestykseen, kun arvosteluiden tunnearvon merkittävyys riippui vain niiden volyymista. 

(Duan et al. 2008, 234) Arvosteluiden volyymin kerrottiin myös olevan suora indikaattori 

sille, kuinka monta ihmistä on nähnyt elokuvan. (Wasserman et al. 2015, 867) Tämän 

tutkielman tutkimuksen mukaan volyymi vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin 

kasvavan tai vähenevän luottamuksen kautta. Suuri WOM:in volyymi lisää WOM:in, 

elokuvien kontekstissa arvosteluiden ja kokonaisarvosanojen, luotettavuutta ja pieni 

volyymi tekee päinvastoin. Koska WOM:in luotettavuus on todettu sekä empiriassa että 

teoriassa tärkeimmäksi WOM:in vaikuttavuuden osatekijäksi, voidaan todeta word-of-

mouth:in volyymin antavan word-of-mouth:in tunnearvolle sen todellisen painoarvon 

kuluttajan mielissä. Toteamuksen yleistettävä paikkansapitävyys tarvitsee kuitenkin 

lisätutkimuksia, sillä opiskelijoiden kohderyhmässä volyymin merkitsevyys myös 

kyseenalaistettiin.  

 

Toisena alatutkimusongelmana oli, että ”Missä kanavissa ja muodossa ilmaistuna WOM 

vaikuttaa kuluttajan päätökseen mennä elokuviin?”. Kanavia ja elokuva-WOM:in muotoa 

tutkittiin tutkielman empirialuvussa. Tutkimusongelma hakee käytännönläheisyyttä kun 

tarkoituksena on selvittää miten ja missä WOM:iin kannattaisi pyrkiä vaikuttamaan 

markkinoinnin näkökulmasta. Tämän tutkielman empiriatutkimuksen mukaan 

opiskelijoiden ryhmään kuuluvat kuluttajat kuulevat elokuvasta eniten sosiaalinen median 

kautta. Eri kanaviensa, kuten Facebookin ja YouTuben, kautta, suurin osa opiskelijoista 

kuulee uudesta elokuvasta siellä. Yksittäisenä merkittävänä tekijänä on kaverit, mikä on 

sovussa Chenin et al. (2015, 962–965) toteamuksen kanssa siitä, että kuluttaja luottaa 

tuttuun ja tunnettuun. Myös elokuvateattereiden trailerit ovat opiskelijoille tärkeä kanava 

uusien elokuvien huomioimiselle, mikä tukee tällaisen perinteisemmän mainostustavan 

kannattavuutta. WOM:in muodosta puhuttaessa kokonaisarvosana todettiin 

tutkimuksessa ylivoimaisesti avointa arvostelua vaikuttavammaksi. Tähän luotettiin 

enemmän ja sitä myös tarkasteltiin yleisesti paljon useammin. Opiskelijoiden 

kuluttajakohderyhmässä kokonaisarvosanan painoarvo perustuu siihen, että se on 

nopeampi ja helpompi tapa arvioida elokuva, sekä se antaa myös luotettavamman 36  
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objektiivisemman kuvan elokuvasta. Yksittäisistä kanavista IMDb-sivusto on tärkeä 

opiskelijoille ja tätä käytetään usein kokonaisarvosanan tarkastelemiseen.  

 

Kolmantena alatutkimusongelma oli, että ”Miten WOM:in vaikuttavuus ilmenee eri 

sukupuolten kesken elokuva-alalla?”. Awad ja Ragowsky (2008, 114) totesivat 

sukupuolten tarkastelevan ja luottavan WOM:iin eri tavoin, naisten keskittyessä enemmän 

kirjoitettuihin vastauksiin ja miesten tiedonjaon mahdollisuuteen. Tästä oletuksena oli, että 

naiset arvostaisivat enemmän kirjoitettuja arvosteluita ja miehet kokonaisarvosanaa. 

Tämän tutkielman tutkimuksen mukaan opiskelijoiden kohderyhmässä eroa WOM:in 

muodon suhteen ei kuitenkaan huomattu, molempien arvostaessa enemmän 

kokonaisarvosanaa. WOM:in vaikuttavuuden eroavaisuus sukupuolten välillä tunnearvoa 

tarkasteltaessa ei ollut merkittävää sukupuolten vastatessa hyvin toisiaan peilaavilla 

tavoilla. Sukupuolten välillä todettiin kuitenkin eroa WOM:in volyymin vaikuttavuutta 

tarkastellessa. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta miesten tarkastelevan enemmän 

volyymia ja pitävän tätä merkittävänä, kun naiset taas antavat tälle vähemmän painoarvoa. 

Alatutkimusongelman ja tutkielman käsitellessä juuri word-of-mouth:ia, myös WOM:in 

ulkopuolisia eroa sukupuolten välisessä elokuvakäyttäytymisessä tutkittiin empiriassa. 

Päätökseen mennä elokuviin vaikuttivat sukupuolten mielestä eri asiat. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta naisilla olevan suurempi vaikuttavampien tekijöiden joukko 

kuin miehillä. Eroavaisuuksina on, että naiset arvostavat elokuvan perustumista kirjaan ja 

elokuvasarjaan enemmän kuin miehet, kun miehet taas pitävät tärkeimpänä tietyn 

ohjaajan mukanaoloa, sekä jossain määrin arvostavat tiettyjen näyttelijöiden mukanaoloa 

enemmän kuin naiset.  

 

5.2. Käytännön merkitykset tulosten pohjalta  
 

Tutkielman teoria-ja empiriaosuuden pohjalta voidaan todeta muutama käytännön hyöty. 

Trailereiden tärkeys opiskelijoille huomattiin molemmissa lukukokonaisuuksissa. Lisäksi 

sosiaalisen media kokonaisuudessaan todettiin tärkeimmäksi kanavaksi uusien elokuvien 

huomaamiselle. Elokuvamarkkinoinnissa tulisi siis yhä enemmän keskittyä luomaan 
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laadukkaita trailereita sosiaaliseen mediaan saadakseen opiskelijoista aktiivisempia 

elokuvien kuluttajia. Kanavista puhuttaessa on myös tärkeä huomata, että perinteinen 

tapa näyttää trailereita elokuvateattereissa ennen varsinaista elokuvaa kannattaa 

säilyttää eikä vaihtaa näitä kokonaan tuotemainoksiin. Tutkielman ja tulosten mukaan 

tuttavilta kuultu WOM on suuressa arvossa ja kaverporukan osallistuminen elokuviin 

menemiseen voi olla tärkeässä osassa elokuvan kulutuspäätöksessä. Tästä johtuen 

elokuvateattereiden tulisi harkita erilaisten porukkatarjousten luomista, mitä ei yleisesti ole 

ainakaan Suomessa saatavilla. Esimerkkinä 5-10 hengen porukka saa lipuistaan 

alennusta lukumääränsä takia, mikä kannustaa ihmisiä menemään yhdessä elokuvaan, 

mikä taas vuorostaan alentaa yksilön mielipiteen vaikutusta elokuvaan menemisestä, kun 

mennään porukan mukana. Teoriaosuuden pohjalta voidaan myös todeta, että 

elokuvastudioiden tulisi positiivisten arvosteluiden mainostamisen sijaan kiinnittää 

resursseja negatiivisten arvosteluiden torjuntaan, esimerkiksi rajoittamalla 

ennakkonäytöksiä, jos elokuvan ei uskota olevan kriitikoiden suosikki, vähentäen näin 

negatiivisen WOM:in vaikutuksia elokuvan lipputuloihin. Positiivisten arvosteluiden 

merkitystä tulisi hyödyntää mahdollistamalla yhä paremmat työkalut arvioiden ja 

arvosteluiden ilmaisemiseen. Tutkimuksessa todettu volyymin merkitys ja sen painoarvo 

tunnearvon merkityksen taustalla tulisi myös huomioida paremmin. Finnkinon sivuilla 

esimerkiksi on mahdollista antaa tähtiarvosana välillä 1-5 kertoen elokuvan hyvyydestä, 

mutta annettujen arvosanojen määrää ei ole ilmoitettu, tehden siitä epäluotettavan 

indikaattorin elokuvan laadulle. IMDb-sivustolla tämä arvosanojen kokonaislukumäärä on 

ilmoitettu. Elokuvateattereiden infotauluilla, jossa on tiedot päivän elokuvista, voisi myös 

olla paikka elokuvan WOM-arvosanalle, joka voi olla esimerkiksi IMDb-arvosana. Viaplay-

palvelussa tätä jo hyödynnetään: elokuvaluettelossa on IMDb-arvosana heti 

ensimmäisten informaatioiden joukossa elokuvan nimen rinnalla. Elokuvastudioiden 

kannattaisikin kannustaa elokuvissakävijöitä WOM:in levittämiseen arvosanojen 

muodossa IMDb-sivustolla, varsinkin kun se on opiskelijoiden keskuudessa suosittu. 

Kannustuksena tukena voisi olla esimeriksi alennus seuraavasta elokuvasta. Esimerkiksi 

elokuvateatterin tarjoaman linkin kautta kirjoitetut arvostelut ansaitsisivat kirjoittajalleen 

bonuspisteitä elokuvanlipun hinnan alentamiseen.  Sukupuolten eroja tarkastellessa 

voidaan käytännön merkityksiksi mainita, että varsinkin naisille suunnattujen elokuvien 
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ideoita kannattaisi yhä enemmän etsiä suosituista kirjoista, sillä näihin pohjautuvia 

elokuvia myös todennäköisemmin katsotaan. Miehille suunnatuissa elokuvissa tulisi yhä 

enemmän taas painottaa ohjaajan mukana oloa ja tämän edellisiä töitä.  

 

5.3. Tutkielman rajoitteet  
 

Tutkielman tulosten yleistettävyyttä rajaa kyselytutkimuksen pieni otoskoko. Tutkimuksen 

tulosten reliabiliteettia eli luotettavuutta voi myös heikentää kysymysten muotoilu: 

olisivatko vastaajat vastanneet eri tavalla jos olisi puhuttu juuri word-of-mouth:ista ja 

tämän volyymista ja tunnearvosta, arkisempien ilmausten sijaan. Varsinkin sukupuolta 

koskevissa päätelmissä suurempi vastaajien määrä lisäisi merkittävästi tutkimuksen 

reliabiliteettia ja laajempi kysymysten joukko lisäisi sukupuoli-näkökulman validiteettia. 

Kysymysten määrän kasvaessa voitaisiin paremmin selvittää sukupuolten eroja WOM:in 

vaikuttavuuden suhteen ja yksityiskohtaisemmin selvittää ne alueet missä nämä erot 

sitten näkyvät. Sukupuolen eroja tutkiessa ei ole myös kovin validia rajata kohderyhmää  

juuri opiskelijoihin kuten tässä tutkielmassa on tehty, mikä voitaisiin muuttaa aiheen 

jatkotutkimuksissa.  

 

5.4. Jatkotutkimusaiheet  
 

Tämän tutkielman pohjalta voidaan todeta, että sukupuolten eroja WOM:in sekä muiden 

markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuudessa elokuva-alalla tulisi tutkia enemmän. Jos 

erinäiset tekijät saadaan rajatuksi merkittäväksi juuri toiselle sukupuolelle, voidaan myös 

markkinointiponnistelut keskittää yhä tarkemmin. Tämä tutkielman empiria keskittyy vain 

opiskelijoiden joukkoon, joten jatkotutkimuksena WOM:in vaikuttavuuden teemaa 

voitaisiin laajentaa suuremmalle kohderyhmälle tai seuraavaan tarkempaan 

kohderyhmään, kuten yli 50 vuotiaisiin, jotta myös iän merkitystä voitaisiin tutkia. Ikä-

teemaa voitaisiin laajentaa WOM:in ulkopuolelle, koska WOM on vain yksi 

elokuvakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, ja tutkia mitkä kaikki tekijät saa eri-ikäiset 

kuluttajat lähtemään elokuviin. Potentiaalisena aiheena on myös sosiaalisen mediassa 

tapahtuvan viestinnän kokonaisvaikutus kuluttajan elokuviin menemisen päätökseen. 

Elokuva-alalta muita kiinnostavia jatkotutkimusaiheita ovat mm. elokuvateattereiden 
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kannattavuus ja tuloksen parantamistoimenpiteet. Parantamistoimenpiteenä WOM-olisi 

kustannustehokas ratkaisu, joten sen tutkimusotetta voitaisiin laajentaa ja 

yksityiskohtaistaa toisessa tutkimuksessa. Päätös tietyn elokuvan ottamisesta Suomen 

markkinoille on myös mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä tässä voitaisiin hyödyntää 

taloudellista ja kuluttajakäyttäytymisen tietoa. Jos markkinoinnin kulut kasvavat suureksi, 

onko esimerkiksi kannattavampaa ottaa markkinoille lapsille, naisille tai miehille erityisesti 

suunnattu elokuva.  
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LIITE 1. Kuluttajakysely elokuvakäyttäytymisestä.  

 

 Mitä kautta kuulet yleensä uudesta elokuvasta? 

 

 Luotatko enemmän kirjoitettuihin arvosteluihin vai kokonaisarvosanaan elokuvasta? 

Kumpaa yleisesti enemmän tarkastelet ja miksi? 

 

 Miten negatiivinen arvostelu/arvio internetissä vaikuttaa päätökseesi mennä 

elokuviin? 

 

 Miten negatiivinen arvostelu/arvio tuttavasi ilmaisemana vaikuttaa päätökseesi 

mennä elokuviin?  

 

 Luotatko yleisesti tuttavasi sanaan vai vaikuttaako hänen asiantuntemuksensa ja 

kokemuksensa hänen mielipiteensä luotettavuuteen? 

 

 Miten positiivinen arvostelu/arvio vaikuttaa päätökseesi mennä elokuviin, jos 

ennakkokäsityksesi elokuvasta on negatiivinen? (esim.: Onko tuttavasi positiivinen 

arvio muuttanut kielteisen päätöksesi mennä elokuviin myönteiseksi?) 

 

 Koetko, että arvosteluiden/arvioiden lukumäärä vaikuttaa mielipiteesi 

muodostumiseen elokuviin menemisestä? Jos vaikuttaa, miksi? 

 

 Kumpi, negatiivinen kokemus vai positiivinen kokemus elokuvasta, saa sinut 

ennemmin jakamaan kokemaasi eteenpäin muille ihmisille? Mihin perustat 

valintasi? 

 

 Mitkä tekijät arvostelujen/arvioiden ulkopuolella vaikuttavat päätökseesi mennä 

elokuviin? (esim. tietyn näyttelijän tai ohjaajan mukana olo) Onko tälle syytä? 

 


