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1. JOHDANTO 
 

Sosiaalinen media on käsitteenä yleistynyt vuodesta 2007 lähtien ja se tarjoaa helpon 

mahdollisuuden osallistua sen eri kanavien kautta. Se on muuttanut niin yhteiskunnan tuo-

tanto- ja jakelurakennetta, taloutta kuin kulttuuria. Sosiaalinen media on myös ajankohtai-

nen ja puhuttu aihe eri medioissa. (Mustonen 2009,5) Se on kasvanut huimaa vauhtia 

2010- luvulta lähtien ja nykyään miljoonat, elleivät jopa miljardit ihmiset tavoittavat sosiaa-

lisen median päivittäin. Muun muassa vuonna 2004 perustettu yhteisöpalvelu Facebook on 

kasvanut nopeaa tahtia ja sillä oli joulukuussa 2011 yli 480 miljoonaa aktiivista käyttäjää 

ympäri maailmaa (Facebook, 2012).  

 

Myös kuluttajien ostokäyttäytymisessä näkyy sosiaalisen median vaikutus, sillä word of 

mouth- viestintä on siirtynyt myös elektroniseen muotoon. Elektroninen word of mouth- 

viestintä eli e- WOM mahdollistaa kuluttajien keskeiset rajattomat määrät online- keskuste-

luja ja helpottaa tuotteisiin kohdistuvien tietojen etsintää. (Mustonen 2009;Mangold & 

Faulds 2009,358) Ihmiset siis pystyvät löytämään informaatiota, samanhenkisiä ihmisiä ja 

ryhmiä sekä apua ongelmiinsa sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen media käyttää kol-

lektiivista viisautta, joten tieto on yleensä vähintäänkin osittain totta ja harvoin kokonaan 

virheellistä. Evans (2008, 35) väittääkin sosiaalisen median sovellusten tehokkuuden riip-

puvan osallistumisesta ja vaikuttamisesta, ei säännöistä ja kontrollista.  

 

Tämä kandidaatintutkielma pyrkii ensisijaisesti selvittämään millainen rooli sosiaalisella 

medialla on kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Tavoitteena on tutkia, miten sosiaalisessa 

mediassa käytävät keskustelut vaikuttavat kuluttajan mielikuviin keskustelluista tuotteista, 

palveluista tai yrityksistä ja miten nämä vaikuttavat ostopäätökseen. Tutkimus pyrkii myös 

tarkastelemaan vaihteleeko sosiaalisen median rooli ostopäätösprosessin eri vaiheissa ja 

jos niin miten. 

 

1.1 Ongelmanasettelu ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys sosiaalisessa mediassa käytävien 

keskustelujen merkityksestä kuluttajan ostopäätösprosessissa. Tämän vuoksi tutkimuksen 
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painopiste on ostopäätösprosessin ja sosiaalisen median välisen suhteen ymmärtämises-

sä. Kokonaisvaltainen ymmärrys pyritään saavuttamaan niin teorian tutkimisen kautta kuin 

haastattelujen avulla. Tutkielma on rajattu keskittymään erityisesti nuorten aikuisten osto-

käyttäytymiseen ja heidän sosiaalisen median käytön tutkimiseen. Tavoitteena on selvit-

tää, miten sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut vaikuttavat yrityksen tarjonnan 

suosioon. Tarkoituksena on myös selvittää, mikäli sosiaalisessa mediassa käytävillä kes-

kusteluilla on vaikutusta ostoprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen kohteena on tarkastella 

kuluttajien välistä ja tuotekeskeistä viestintää jättäen yleisen keskustelun ulkopuolelle. 

Painoarvo on siis word of mouth- viestinnässä. Tämän myötä sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuvan markkinoinnin vaikutukset jätetään pois tarkastelusta. Tutkimus keskittyy tutki-

maan sosiaalisen median vaikutuksia kuluttajan näkökulmasta jättäen myös yrityksen nä-

kökulman ja yritysten väliset suhteet ulkopuolelle.  

 

Tutkimuksen pääongelmaksi muodostui: 

 

Minkälainen on sosiaalisen median rooli kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavana referens-

sikanavana? 

 

Tutkimuksen alaongelmina ovat:  

 Miten word of mouth- viestintä näkyy sosiaalisessa mediassa?  

 Mikä on sosiaalisen median vaikutus ostopäätösprosessin eri vaiheissa? 

 Miten sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut vaikuttavat yrityksen imagoon? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimuksessa käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Aineistona käy-

tetään aikaisempaa aihetta käsittelevää kirjallisuuteen perustuvaa aineistoa sekä lehtileik-

keitä. Tutkimuksessa aineistoa kerätään myös haastattelujen avulla, jolloin on mahdollista 

selvittää henkilöiden ajatuksia (Eskola & Suoranta 1998, 85). Tutkimuksen kannalta ku-
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vaavimmaksi tavaksi toteuttaa haastattelut sopii teemahaastattelu sen vapauden ja vuoro-

vaikutuksen ansiosta, sillä se antaa haastateltavalle mahdollisuuden vastata omin sanoin 

ja kertoa omista ajatuksistaan myös hieman kysymyksien ulkopuolelta. Haastattelukysy-

mykset määritellään aihealueittain, mutta niiden järjestys saattaa vaihdella eri haastatelta-

vien kesken. Kaikkien haastateltavien kesken käydään kuitenkin läpi samat aiheet ja ky-

symykset. (Eskola & Suoranta 1998, 86-86; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Laadullisen aineiston kokoaminen tapahtuu luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja lähtö-

kohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa on tarkoitus kuvata kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009, 161)  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään haastateltavien kokemuksia sosiaalisesta 

mediasta ja sen mahdollisia vaikutuksia ostopäätösprosessissa. Näitä kokemuksia ja aja-

tuksia lähdetään selvittämään haastattelujen kautta, joiden avulla haastateltavien on mah-

dollista kuvailla tilanteita vapaasti omin sanoin. Kaiken kaikkiaan analysoimalla tutkimuk-

sen tuloksia ja heijastamalla niitä vanhoihin tutkimuksiin sekä akateemiseen kirjallisuuteen 

pyritään saavuttamaan tutkimuksen tavoitteet. 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 
 

Viitekehys antaa yleiskuvan tutkimuksen aiheesta ja siitä ilmenee, mitä aihealueita tutki-

mus pitää sisällään. Kuvassa 1 näkyvässä tutkielman viitekehyksessä ilmennetään sosiaa-

lisen median vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen ja sen eri vaiheisiin. Viitekehyksessä 

avataan ostopäätöksen eri vaiheet prosessimallin avulla (Kotler et al. 2002; Peter & Olson, 

2008). Tämän lisäksi viitekehyksessä huomioidaan sosiaalisen median ja word of mouth- 

viestinnän eri muotojen heijastuminen kuluttajaan. Samalla vaikutuksen alaisena ovat so-

siaalisessa mediassa viestinnän kohteena olevat tuotteet ja palvelut eli niiden valmistajat, 

yritykset.  
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Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys 

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 
 

Sosiaalinen media on aiheena kohtuullisen tuore, mutta siitä löytyy silti akateemista kirjalli-

suutta liittyen muun muassa sen rooliin osana markkinointiviestintää. Myös erilaisia käy-

tännönläheisiä ohjeita, esimerkiksi kuinka käyttää sosiaalista mediaa eri käyttötarkoituksiin 

löytyy. Piia Mustonen (2009) esittelee sosiaalisen median konseptin ja sen sovellukset 

laaja-alaisesti. Mustonen keskittyy myös tutkimuksessaan sosiaalisen median tulevaisuu-

den haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sosiaalista mediaa esittelee myös Heinonen (2009). 

Eniten akateemista tutkimusta on tehty virtuaaliyhteisöllisyydestä, eli siitä miten ihmiset 

pystyvät sosiaalisen median avulla ylläpitämään ja luomaan suhteita toisten ihmisten 

kanssa. Yhteisöllisyydestä kirjoittavat Salmenkivi & Nyman (2007). Sosiaalisesta mediasta 

ja sen vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen löytyy akateemista kirjallisuutta enemmän 

siinä kontekstissa, miten se toimii markkinoinnin keinona, eikä miten sen keskustelut vai-

kuttavat ostopäätösprosessiin. Evans (2008) tutkii artikkelissaan sosiaalisen median roolia 

kuluttajan ostopäätösprosessissa ja esittää ostoprosessia kuvaavan suppilomallin, joka 

ottaa huomioon sosiaalisen median roolin palautteen kierrossa. Sen sijaan Scott (2009) 

paneutuu tutkimaan sosiaalisen median käyttöä markkinointiviestinnässä ja esittää tutki-

muksessaan mahdollisia keinoja ja työkaluja lähestyä kuluttajaa. Itsessään kuluttajakäyt-

täytymistä on tutkittu melko paljon, joten akateemista kirjallisuutta aiheesta löytyy runsaasti. 

Teorioita liittyen kuluttajakäyttäytymiseen ja kuluttajan ostokäyttäytymiseen löytyy useilta 
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lähteiltä, kuten Solomon (1996), Kotler&Keller (2006), Yoon et al. (2009) ja Kotler et al. 

(2002).  

Ensimmäiset tutkimukset liittyen word of mouth- viestintään tehtiin 1950- luvulla, jolloin 

ilmiön havaittiin vaikuttavan kuluttajien verkostossa ja siitä lähtien tutkijat ovat tarkastelleet 

aihetta erilaisista näkökulmista. Word of mouth- viestinnän konseptista on kirjoittanut muun 

muassa Haywood (1989). Viimeisin trendi word of mouth- viestinnän tutkimuksessa on 

tutkia internetin vaikutusta siihen. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Hennig-Thurau 

et al. (2004) artikkelissa “Electronic Word-of-Mouth via consumer-opinion platforms: what 

motivates consumer to articulate themselves on the internet?”. Suurin osa tutkimuksista 

liittyen word of mouth- viestintään on kuitenkin tehty kuluttajan näkökulmasta tai siitä miten 

se vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen ja erityisesti kuluttajan ostopäätökseen. Niin Maz-

zarol et al. (2007) kuin Mangold et al. (1999) ovat paneutuneet aiheeseen tutkimuksissaan. 

Vain pieni määrä tutkimuksia on kohdistunut tutkimaan word of mouth- viestinnästä aiheu-

tuvia seurauksia tai sitä minkälaisissa olosuhteissa WOM toimii mahdollisimman tehok-

kaasti vastaanottajan käsityksien tai toimien parantamisessa. Aiheesta ovat kirjoittaneet 

muun muassa Sweeney et al. (2008) artikkelissa “Factors influencing word of mouth effec-

tiveness: receiver perspectives”. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 
 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, joita ovat sosiaalinen 

media, word of mouth- viestintä, elektroninen word of mouth- viestintä ja ostopäätöspro-

sessi.   

 

Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media voidaan kuvata kokemuksena ja informaation jakamisena, jonka tavoit-

teena on auttaa päätöksentekoprosessissa (Evans 2008, 31). Sosiaalinen media tarkoittaa 

myös integraatiota ihmisten välillä ja usein sosiaalisen median sosiaalisia ominaisuuksia 

korostetaan (Hintikka 2007, 25). Yleensä sosiaalinen media on linkitetty internetissä toimi-

viin sovelluksiin, kuten verkostoitumiseen ja keskusteluun käytettävään Facebookiin. (Mus-

tonen 2009, 7) Sosiaalinen media voi tarkoittaa myös vain median sisältöä, joka on tuotet-
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tu tai jaettu yhteisössä (Heinonen 2009, 6). Sosiaaliset mediat ovat luonteeltaan muun 

muassa vuorovaikutteisia, kollektiivisia, käyttäjälähtöisiä, henkilökohtaisia, avoimia, ihmi-

siin liittyviä, sosiaalisia, mielipide- ja näkökulmakeskeisiä, demokraattisia, hallitsematto-

mia, pirstaloituneita, paikallisia, globaaleja, reaaliaikaisia ja nopeita asiasisältöjen jakami-

seen liittyviä virtuaaliyhteisöjä. (Mustonen 2009,8) 

 

 

Word of Mouth- viestintä 

 

Word of mouth- viestinnän määritelmä vaihtelee akateemisen kirjallisuuden parissa. Tutki-

jat eivät ole päässeet yksimielisyyteen määritelmästä ja tämän vuoksi melkein jokainen 

tutkija käyttää erilaista määritelmää (Chen & Huang, 2009).  Solomon (1996) määrittelee 

word of mouth- viestinnän informaatioksi, jonka saamme suoraan luotettavalta lähteeltä, 

kuten ystävältä, jolle annamme suuremman arvon kuin esimerkiksi mainonnan kautta saa-

vuttamalle tiedolle. Näin ollen harjoitamme jokainen word of wouth- viestintää huomaamat-

tamme, sillä keskustelemme päivittäin monista aiheista muiden ihmisten kanssa ja sivu-

amme usein aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi uuteen tuotteeseen tai mielipiteeseen jostain 

palvelusta. 

 

 

Elektroninen word of mouth- viestintä 

 

Traditionaalisella word of mouth- viestinnällä on tunnistettu olevan tärkeä rooli kuluttajan 

ostopäätösprosessissa. Word of mouth- viestintää, jota ilmenee elektronisessa muodossa, 

kutsutaan elektroniseksi word of mouth- viestinnäksi. Internetissä sijaitsevien kuluttajien 

mielipidepalstojen ja foorumien kautta kuluttajat voivat jakaa mielipiteitään ja kokemuksi-

aan niin tuotteista ja palveluista muiden kuluttajien kanssa ja näin ollen ottaa osaa elektro-

niseen WOM:iin (Hennig-Thurau et al. 2004, 38).  

 

 

Ostopäätösprosessi 

 

Useat tutkijat, kuten Kotler & Keller (2006) ja Solomon (2009), kuvaavat kuluttajan osto-

päätösprosessia viisivaiheisen mallin avulla. Prosessi alkaa paljon ennen itse ostoa ja jat-
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kuu vielä senkin jälkeen, kun osto on suoritettu. Vaiheet, joiden läpi kuluttaja kulkee, ovat 

tarpeen havaitseminen, tiedon etsiminen, vaihtoehtojen arviointi, ostopäätös ja ostonjäl-

keinen käyttäytyminen. (Kotler & Keller 2006, 191) Tässä tutkimuksessa ostopäätöspro-

sessia käsitellään juuri kyseisenä jatkuvana prosessin kaltaisena tapahtumana, joka sisäl-

tää vaiheita, jotka tapahtuvat eri aikoina.  

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 
 

 

Tämä tutkielma on jaettu kolmeen osaan: johdantoon, teoriaan ja empiriaan ja se koostuu 

kaiken kaikkiaan viidestä luvusta. Johdanto- osassa käydään läpi tutkielman rakennetta ja 

aiheen kannalta olennaisimpia rajauksia viitekehyksen sekä käsitteiden avulla. Johdan-

nossa esitellään myös empiriassa käytettävä tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruutapa. 

Toisen eli teoreettisen osan tarkoituksena on luoda pohja empiiriselle tutkimukselle.  Teo-

reettinen osa koostuu kahdesta luvusta, jotka käsittelevät sosiaalista mediaa ja Word of 

Mouth- viestintää sekä ostopäätösprosessia.  Empirian osuus koostuu haastattelun tulok-

sista ja niiden analysoinnista.  Tutkielman viimeinen luku sisältää johtopäätökset.  
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2 SOSIAALINEN MEDIA JA WORD OF MOUTH- VIESTINTÄ 

 

Viestintäteoreetikot alkoivat 1950- luvulla kyseenalaistaa oletusta, jonka mukaan mainonta 

ensisijaisesti dominoi ostopäätösprosessia. Nykyään mainonta nähdään toimivan parem-

min uudelleenoston vahvistamisessa ja asiakkaan sitouttamisessa tuotteeseen kuin uusien 

tarpeiden luomisessa. Teollisuuden ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen perehtyneet tutki-

mukset ovat osoittaneet yleisluontoisen informaation olevan merkittävässä asemassa luo-

dessa merkkitietoisuutta, mutta myöhemmin niin arvioinnissa ja omaksumisessa suusanal-

lisella eli word of mouth- viestinnällä on suuri merkitys. (Solomon et al. 1996, 354) Markki-

nointi, joka koko historiansa ajan on perustunut lähes kokonaisuudessaan yksisuuntaisten 

viestintävälineiden käyttöön, on kohdannut siis suurimman muutoshaasteensa. Asiakkaat 

eivät enää odota markkinointiviestejä voidakseen omaksua ne, vaan he ovat ottaneet aloit-

teen itselleen ja keskittyvät itse tuottamaan ja jakamaan sisältöä. Nykyaikana kuluttajien 

mielipiteet ja kokemukset tuotteista tai palveluista ovat siirtyneet internetin kautta myös 

elektroniseen muotoon. Tämän seurauksena on tietoon perustuvan vallan painopisteen 

siirtyminen markkinointia toteuttavista organisaatioista verkon sisäisiin käyttäjäyhteisöihin. 

(Juslén 2009, 16)  

 

2010- luvun puolella sosiaalisen median kautta levitettyjen viestien määrä on noussut rä-

jähdysmäisesti. Niin kuluttajan tietoisuuteen, mielipiteisiin, kriittisyyteen, ostokäyttäytymi-

seen kuin arvosteluunkin vaikuttavat edellä mainitut viestit. Sosiaalisen median vaikutus 

kuluttajien välisessä kommunikoinnissa tulisi ottaa huomioon, sillä kyseisillä keskusteluilla 

on suuri painoarvo markkinoilla. Kanssaihmisten mielipiteet ja arvostelut saavat toisinaan 

suuremman painoarvon kuin omat mielipiteet - mitä enemmän positiivista palautetta kulut-

taja saa tuotteesta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän päätyy sen hankkimaan. 

(Solomon et al. 1996, 354) Sosiaalinen media osana yritysten markkinointiviestintästrate-

gioissa ei ole vielä yleistynyt, sillä ongelman tuottaa sosiaaliseen mediaan kohdistuvan 

opasteellisen akateemisen kirjallisuuden ja artikkelien vähyys.  Markkinointijohtajien puut-

teellisen osaamisen myötä sosiaalista mediaa ja sen potentiaalista roolia osana yrityksen 

markkinointistrategiaa ei osata arvostaa. Nykyaikana yritys siis vaatii menestyäkseen 

enemmän kuin hyvän tuotteen tai palvelun ja toimivan markkinoinnin (Mangold & Faulds, 

2009). 
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2.1 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät osallistuvat luonnolliseen ja aitoon 

keskusteluun liittyen keskinäiseen kiinnostuksen kohteeseen. Sosiaalinen media toimii siis 

sen käyttäjien avulla, sillä he ovat vastuussa palveluiden sisällöstä (Juslén, 2009). Sosiaa-

linen media tekee vaikuttamisen mahdolliseksi jokaiselle ja samalla se edesauttaa ihmis-

ten välistä tehokasta kanssakäymistä. (Evans 2008, 38) Ahlqvist et al. (2008, 13) korosta-

vat sosiaalisen median sosiaalista osuutta. Sosiaalisen median arvo on sen ihmissuhteisiin 

perustuvissa kommunikaatioissa. Mitä useampi ihminen luo ja jakaa sisältöä sosiaalisen 

median sisällä, sitä mielenkiintoisemmaksi ja suositummaksi se yhteisön sisällä tulee. Yh-

teisöt ovat myös tärkeä osa sosiaalisen median konseptia, sillä niiden avulla ihmiset voivat 

kommunikoida suoraan tai epäsuorasti. Digitaaliset teknologiat, kuten web 2.0 muodosta-

vat kolmannen kivijalan sosiaaliselle medialle. Kuviosta 2. ilmenee sosiaalisen median 

elementit Ahlqvist et al. (2008) mukaisesti.  

 

 

Kuva 2. Sosiaalisen median elementit (Ahlqvist et al. 2008, 14).  

 

Alhqvistin et al. (2008) sosiaalisen median elementeistä Web 2.0 viitataan Tim O’Reillyn 

esittämään konseptiin, jonka Hintikka (2007) määrittelee muodostuvan internetin uusista 

menestyvistä metodeista ja sovelluksista, kuten blogeista ja muista interaktiivisista fooru-

meista. Sisältö on sosiaalisen median ydin. Se voi olla niin käyttäjän luomaa sisältöä, ku-

ten ääntä, kuvia, videota tai tekstiä.  Sisältö kattaa myös käyttäjien luomia soittolistoja ja 

arvosteluja. (Kangas et al. 2007, 11) Kangas et al. (2007, 12) toteaa Web 2.0 tarjoavan 
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teknologisen pohjan sosiaaliselle medialle ja käyttäjien luovan sen sisällön, jolloin yhteisö 

taas tarjoaa tehokkaat analysaattorit mielenkiintoisen materiaalin löytämiselle. 

 

2.2 Sosiaalisen median sovellukset  

 

Sosiaalisen median sovellukset muuttuvat jatkuvasti nopealla tahdilla. Sen suosituimpiin 

sovelluksiin kuuluu laaja valikoima online word of mouth- foorumeja, kuten blogit, keskus-

telufoorumit, wikit, sosiaaliset verkkoyhteisöt, virtuaalimaailmat ja sisällön jakamiseen tar-

koitetut sivustot. Sovellukset jakavat kuitenkin keskenään sääntöjä ja yhteisiä toimintoja, 

kuten esimerkiksi tarve jakaa informaatiota ja osanottajien vuorovaikutus toisiinsa sovel-

luksen kautta. (Mustonen 2009, 13) 

 

2.2.1 Blogit 

 

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai 

vähemmän säännöllisesti. Blogissa on mahdollista julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös 

kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. Tärkeä ominaisuus on lukijoiden mahdollisuus 

kommentoida aiheita, joita käydään läpi julkaisuissa.  Blogit tarjoavat organisaatioille ja 

yksilöille tehokkaan tavan kommunikoida vapaammin ja tarkemmin tietystä aiheesta kuin 

mitä kykenisi nettisivuilla tai muun median kautta. (Scott 2009,46) 

 

2.2.2 Keskustelufoorumit 

 

Keskustelufoorumi on yksi sosiaalisen median vanhimmista muodoista. Yleensä keskuste-

lufoorumit muodostuvat tietyn kiinnostuksen kohteen ympärille ja tämä mahdollistaa yksi-

tyiskohtaiset keskustelut aiheesta. Foorumit sisältävät yleensä lukemattomia keskusteluja. 

Ominaista foorumeille on vahva yhteisöllisyyden tunne ja on olemassa myös foorumeita, 

jotka ovat erittäin suljettuja vähin yhteyksin muuhun sosiaaliseen mediaan. Nettisivut sisäl-

tävät usein keskustelufoorumin, mutta tämän lisäksi löytyy myös sivustoja, joissa on pel-

kästään keskustelufoorumeja. (Mayfield 2008, 23) Keskustelufoorumeilla on ylläpitäjät, 

joten keskusteluja tarkkaillaan.  
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2.2.3 Wikit 

 

Wikit ovat nettisivuja, jotka mahdollistavat käyttäjille uuden sisällön luomisen tai jo olemas-

sa olevan sisällön muokkaamisen, jonka muut ovat luoneet. Tunnetuin wiki on Wikipedia 

(Mayfield 2008, 19). Wikipedia koostuu yli seitsemästä miljoonasta artikkelista yli 200 kie-

lellä ja se sijoittuu eniten vierailtuihin sivustoihin internetissä.  

 

2.2.4 Sosiaaliset verkkoyhteisöt 

 

Sosiaaliset verkkoyhteisöt ovat palveluita, jotka mahdollistavat ihmisten verkostoitumisen, 

sisällön jakamisen ja kommunikoinnin muiden ihmisten kanssa (Mayfield, 2008). Ne mah-

dollistavat ihmiselle helpon tavan luoda oman profiilin ja käyttää sitä verkostoitumisessa. 

Hyvä esimerkki sosiaalisesta verkkoyhteisöstä on esimerkiksi Facebook. Yleensä verkko-

yhteisöillä on jokin asia, kuten kiinnostus jalkapalloa kohtaan, joka ajaa saman mielenkiin-

non kohteen omaavat ihmiset liittymään siihen. (Salmenkivi & Nyman, 2008, 17) Salmen-

kivi ja Nyman (2008) erottavat sosiaalisille verkkoyhteisöille kuusi erilaista tehtävää; ihmi-

sen löytäminen, kommunikointi, yhteistyö, sisällön jakaminen, sisällön suodattaminen ja 

ajanhallinta.  

 

2.2.5 Virtuaalimaailmat 

 

Virtuaalimaailmat ja niiden kehittyminen on mielenkiintoinen ilmiö. Raja aidon maailman ja 

virtuaalimaailman välillä on sumentumassa. Ensinäkin, virtuaalimaailmat käyttävät rahaa, 

jonka arvo on sama kuin aidossa maailmassa ja toiseksi, virtuaalimaailman esineitä myy-

dään aidon maailman myyntisivustoilla, kuten eBayssa. Suosituin virtuaalimaailma on Se-

cond Life ja suomalaisille luultavasti tunnetuin on Habbo Hotel Sulake Oy:lta. (Salmenkivi 

& Nyman 2008, 201) Kuluttajat kuluttavat aikaansa virtuaalimaailmoissa käyttämällä digi-

taalista hahmoa. Salmenkivi & Nyman (2008, 202–203) erottavat kolme erilaista virtuaali-

maailman tyyppiä, joita ovat stimuloitu maailmat ja pelit, jotka mallintavat aitoa maailmaa 

sekä roolipelit, joita pelaa tuhannet ihmiset samanaikaisesti.  
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2.2.6 Sisällön jakamiseen tarkoitetut sivustot 

 

Sisällön jakamiseen tarkoitetut sivustot ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin sosiaaliset 

verkkoyhteisöt, mutta ero niiden välillä syntyy siitä, että sisällön jakamiseen tarkoitetut si-

vustot keskittyvät jakamaan tietyn tyyppistä sisältöä. Mangold & Faulds (2009, 358) tunnis-

tavat erilaisia sisällön jakamiseen tarkoitettuja sivustoja, kuten Flickr, jossa jaetaan kuvia 

ja Jamendo.com, joka keskittyy musiikin jakamiseen. Luultavasti suosituin sisällön jakami-

seen tarkoitettu sivusto on kuitenkin Youtube, jossa katsotaan yli 100 miljoonaa videota 

päivittäin. Käyttäjät voivat luoda omia kanaviaan ja lisätä heidän lempivideoitaan kanaville.  

Youtuben viraalisen luonteen ansiosta bloggaajat voivat liittää videoita suoraan julkaisui-

hinsa (Mayfield 2008, 24).  

 

2.3 Word of Mouth- viestintä 
 

Suusanallista eli word of mouth- viestintää tapahtuu kaikkialla joka päivä. Miltei jokainen 

meistä osallistuu päivittäin keskusteluihin, joissa jaamme mielipiteitä ja kokemuksia tuot-

teista tai palveluista. Sisimmiltään WOM on prosessi, jossa keskustelut lähettäjän ja vas-

taanottajan välillä voivat muuttaa vastaanottajan käytöstä tai mielipiteitä (Sweeney et al. 

2008, 344). Monet tutkijat, kuten esimerkiksi Arntd (1967, 291–295) ja Bone (1992) kuvaa-

vat word of mouth -viestintää ihmisten väliseksi vapaamuotoiseksi keskusteluksi brändeis-

tä, tuotteista ja palveluista, niin ettei kumpikaan osapuoli edusta tai kummallakaan osapuo-

lella ei ole yhteyksiä markkinoivaan tahoon. Word of mouth -viestintä on voimakas ja vai-

kuttava viestinnän muoto. Tehokkaan word of mouth -viestinnästä tekee sen objektiivisuus 

ja luotettavuus sidosryhmien kesken. (Carl 2006, 4) Ihmisten välisien keskustelujen vaiku-

tus mielipiteisiin on yleisesti tunnistettu sosiologien parissa, jotka ovat määrittäneet mieli-

pidevaikuttajien tärkeyden tässä prosessissa (Katz & Lazarsfeld, 1955). WOM:in tärkeä 

rooli on tunnistettu jo pidemmän aikaa muun muassa innovaatioiden leviämistä tutkivien 

tutkijoiden, kuten Ryan & Gross (1934) parissa ja se on tiedostettu olevan tärkein kommu-

nikaation lähde kuluttajien keskuudessa (Sweeney et al. 2008, 344). 

 

Word of mouth- viestintä voidaan jakaa traditionaaliseen ja elektroniseen. Ero näiden kah-

den mallin välillä on se, että elektroninen viestintä sijoittuu nimensä mukaisesti elektroni-

seen ympäristöön. Traditionaalinen WOM viittaa kommunikointiin, joka tapahtuu kasvok-

kain tai puhelimen välityksellä. Traditionaalinen WOM on siis keskusteluja niin ystävien, 
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kollegojen, sukulaisten ja tuntemattomien ihmisten seurassa. WOM voi syntyä niin spon-

taanisti kuin pyynnön kautta tai olla jopa ei-toivottu yhteydenotto. (Pesonen 2006,19) 

Haywood (1989) toteaa ihmisten, joita tavoitellaan avun merkeissä, olevan yleensä fyysi-

sesti sekä sosiaalisesti lähellä pyynnön lähettäjää ja kyseisiä ihmisiä pidetään luotettavana 

lähteenä.  

 

Rosen (2000) toteaa kuluttajien luottavan word of mouth- viestintään nykyään yhä enem-

missä määrissä. Kohtaamme päivittäin vyöryn informaatiota eri medioista sekä kaupallisia 

viestejä. Suojellakseen itseään, kuluttajat kuitenkin suodattavat suurimman osan kaupalli-

sista viesteistä. Kuluttajat saattavat suhtautua skeptisesti niin yrityksiin kuin mainontaan, 

jotka voivat johtua koetuista pettymyksen tunteista. (Pesonen 2006,11) Toisin sanoen, 

ympäristössä, jossa kuluttajan luottamus niin organisaatioita ja mainontaa kohtaa on vä-

hentynyt, word of mouth tarjoaakin merkittävän tavan saavuttaa kilpailuetua. (Sweeney et 

al. 2008, 344) Yhä useammat yritykset tarjoavatkin kannustimia ihmisille, jotta kuluttajat 

puhuisivat sosiaalisille verkostoilleen hyvää yrityksen tuotteista tai palveluista. (Carl 2006, 

4) Salzman et al. (2003) toteavatkin nykyajan kuluttajien olevan paremmin koulutettuja niin 

teollisuudesta, markkinoinnista kuin motiiveista. Traditionaalinen mainonta voi olla niin 

viihdyttävää kuin informatiivista, mutta se on antaa harvoin itse aiheen toiminnalle. Rosen 

(2000) arvioi kuitenkin liitettävyyden olevan yksi dramaattisimmista syistä WOM:in kasva-

neelle tärkeydelle. Ihmisten väliset viestit liikkuvat ja leviävät nopeasti näkymättömien ver-

kostojen kautta, sillä nykyajan kuluttajat ovat niin hyvin kytkettyjä ja tiedon jakamiseen tar-

koitettuja työkaluja on useita. 

 

Jotta word of mouth- viestinnän käsitteen kykenisi ymmärtämään kokonaisuudessaan, esi-

tellään sen perus mekanismit seuraavissa osissa. Aihetta lähestytään tavoitteena selvittää 

mikä saa ihmiset keskustelemaan ja kuinka kommunikointi liikkuu yksilöiden kesken.   

 

2.3.1 Verkostot 

 

Word of mouth- viestintää tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa. Nämä verkostot koostuvat 

joukosta ihmisiä, jotka kaikki ovat sitoutuneet toisiinsa siteiden kautta ja ottavat osaa 

WOM:iin. Tässä tapauksessa käsitettä side käytetään kuvaamaan ihmisten välisten suh-
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teiden voimakkuutta. (Pesonen 2006, 12) Sosiaaliset verkostot ovat näkymättömiä ja jopa 

niiden läheisyydessä niitä ei ole helppo erottaa selvästi. Verkostot myös muuttuvat jatku-

vasti niin ystävyyssuhteiden, töiden kuin harrastustenkin kautta. Ihmisillä on tapana kom-

munikoida muiden samankaltaisten yksilöiden kanssa, jolloin ryhmät saattavat kasvaa 

suurin mittakaavoihin. Ryhmät koostuvat siis ihmisistä, jotka omaavat samankaltaisuuksia 

jossain tekijöissä heidän elämässään ja tämän tuloksena keskustelevat toistuvasti keske-

nään. (Rosen 2000, 62)  

 

Tunnetuin teoria liittyen suhteen siteeseen, jota kutsutaan heikkojen siteiden- teoriaksi, on 

esitellyt Granovetter (1973). Ihmiset liikkuvat samoissa sosiaalisissa ympyröissä ja altistu-

vat samoille informaatiolähteille, jolloin uutta tietoa ja tuoreita uutisia omaksutaan harvoin 

näiden voimakkaiden siteiden kautta. Teorian perusideana on, että ihminen omaksuu pal-

jon suuremmalla todennäköisyydellä uutta informaatiota. heikompien suhteiden kautta eli 

sosiaalisten ryhmien ulkopuolisilta ihmisiltä. Näin ollen heikko side toimii uuden tiedon siir-

tämisen siltana ryhmästä toiseen. (Pesonen 2006, 12) Rosenin (2000) mukaan on ole-

massa myös tiettyjä hierarkkisia rakenteita sen suhteen kuinka tietoa leviää sosiaalisen 

verkoston sisällä, mutta leviäminen ei kuitenkaan ole niin hierarkkinen prosessi kuin sen 

luulisi olevan.  

 

2.3.2 Mielipidejohtajat 

 

Mielipidejohtajat ovat tärkeässä roolissa WOM:in teoriassa. Mielipidejohtajina pidetään 

ihmisiä, jotka vaikuttavat toisiin yksilöihin joko suorasti tai epäsuorasti. Suorasti vaikutta-

minen tarkoittaa kasvokkain käytävää kommunikointia, kun taas epäsuorasti tapahtuva 

vaikuttaminen merkitsee käytöksen olevan omaksuttua muiden kautta. Mielipidejohtajat 

ovat sosiaalisesti aktiivisia, innovatiivisia ihmisiä, jotka etsivät mielellään informaatiota ja 

heillä on positiivinen asenne uusia tuotteita kohtaan. Kyseiset vaikutukset eivät kuitenkaan 

kohdistu kaikkiin ihmisiin.  Mielipidejohtajat vaikuttavat ihmisiin, jotka ovat melko saman-

kaltaisia niin väestönrakenteen kuin elämäntyylin kannalta katsottuna. (Pesonen 2006, 13) 

Haywoodin (1989) mukaan kuluttaja, joka etsii informaatiota saattaa päätyä pyytämään 

apua mielipidejohtajalta, mutta apua ei välttämättä etsitä tarkoituksella. Mielipidejohtajat 

saattavat siis keskustella ilman pyyntöä jostain tuotteesta tai palvelusta. Näiden keskuste-
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lujen kautta mielipidejohtajat voivat saavuttaa huomiota sekä statusta, levittää jotain sa-

nomaa sekä etsiä samalla vahvistusta omalle epäilylle. (Haywood 1989, 56) 

 

Mielipidejohtajaa voidaan kuvata myös muilla termeillä. Muun muassa Rosen (2000) esit-

telee nimityksen ”network hub”, sillä sana johtaja saattaa antaa väärän kuvan – mielipide-

johtajat ovat vaikuttajia, eivätkä johtajia sen traditionaalisessa merkityksessä. Network hu-

billa tarkoitetaan yksilöä, joka kommunikoi ihmisten kanssa tietystä tuotteesta. Yksilön 

luonne voi kuitenkin vaihdella toimialasta toiseen, mutta joitain samoja piirteitä voidaan 

tunnistaa. Ensinäkin he ovat edelläkävijöitä uusien tuotteiden käyttöönotossa, tiedonjanoi-

sia, altistuneita medialle sekä hyvin verkostoituneita.  Uusien tuotteiden omaksuminen ei 

kuitenkaan merkitse, sitä että network hubit ottaisivat automaattisesti käyttöönsä kaikki 

uudet tuotteet, jotka he kohtaavat. (Pesonen 2006, 13) Lewis & Bridger (2001, 94) sen 

sijaan kirjoittavat asiantuntijoista. Asiantuntijat ovat yksilöitä, jotka nauttivat uuden tiedon 

oppimisesta liittyen kuluttamiseen, jonka jälkeen he jakavat tietonsa kaikkien kanssa. Sa-

tunnaisesti asiantuntijat ovat yritysten palkkalistoilla, mutta suurin osa heistä on kuitenkin 

palkattomasti toimivia intoilijoita.  

 

Salzman et al. (2003) kuvaa mielipidejohtajan kahdesta yksilöstä muodostuvana kokonai-

suutena. On kaksi kuluttajatyyppiä, joita Salzman et al. (2003) kuvaavat nimellä ”Alfas and 

Bees”. Alfat etsivät uusia kokemuksia, tietoa ja seikkailuja sekä he ovat hyvin verkostoitu-

neita, mutta he eivät välttämättä ole erittäin sosiaalisia yksilöitä. Alfat pitävät informaation 

jakamisesta, mutta heille merkitsee tiedon jakamista enemmän se tunne, joka syntyy uu-

den asian löytämisestä ja siitä tiedon saamisesta. Toinen ryhmä, Bees, kerää tietoa Alfoil-

ta ja levittää niitä valtavirtaan muille käytettävässä muodossa. Kyseisillä yksilöillä on kriitti-

nen rooli tiedon noukinnassa ja siirtämisessä paikasta toiseen, ihmisten tapaamisessa ja 

tiedon jakamisessa. (Pesonen 2006,14) Näkemyksien kesken vallitsee siis yksimielisyys 

siitä, että on olemassa kuluttajia, jotka voidaan nimetä vaikuttajiksi ja heidän rooli word of 

mouth- viestinnässä on merkittävä. Tulee kuitenkin muistaa, että kommunikointi ei ole vain 

yksisuuntainen prosessi ja word of mouth- viestintä voi tulla lähteestä, jota ei voida luoki-

tella mielipidejohtajaksi.  
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2.3.3 Word of mouth- viestintään johtavat tekijät  

 

Mazzarol et al. (2007) mukaan halu auttaa tiedustelijaa on yksi word of mouth- viestintään 

johtavista tekijöistä.  Varsinkin negatiivisen WOM:in tapauksessa viestin välittäminen on 

kuvattu haluna varoittaa tiedon vastaanottajaa. (Mazzarol et. al. 2007) WOM:iin johtavia 

tekijöitä on tutkittu muun muassa palveluteollisuuden näkökulmasta. Mangold et al. (1999) 

tunnistaa useimmiten havaituksi tekijäksi vastaanottajan tarpeen. Yksilöt etsivät informaa-

tiota ihmissuhdelähteistä esimerkiksi kysymällä ystävältä suositusta palveluun liittyen. Toi-

seksi on havaittu, että satunaiset keskustelut johtavat WOM:iin ja tietojen sekä mielipitei-

den siirtymiseen. Kolmanneksi eniten ärsykkeitä, jotka johtavat WOM:iin syntyvät tilantees-

ta, jossa kommunikoija kokee tyytyväisyyttä tai epätyytyväisyyttä palvelua kohtaan. (Man-

gold et al. 1999) 

 

Tutkimuksissa on todettu WOM:ia käytettävän tilanteissa, jossa kuluttajat ovat joko erittäin 

tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Silvermanin (1997) mukaan ihmiset kertovat kolmi- tai jopa 

kymmenkertaisella todennäköisyydellä negatiivisesta kokemuksesta kuin positiivisesta. 

Myös Pruden ja Vavra (2004) toteavat ihmisten olevan aktiivisempia kohdattuaan negatii-

visen kokemuksen. On kuitenkin olemassa mahdollisuus, ettei kuluttaja suosittele tuotetta 

tai palvelua, vaikka olisikin tyytyväinen siihen ja omaisi positiivisia asenteita sitä kohtaan. 

On olemassa tekijöitä, jotka motivoivat kuluttajaa levittämään sanaa. Kuluttajat joko odot-

tavat hyötyvänsä WOM:iin ryhtymisestä jollain tavalla tai he tyydyttävät epäsuorasti jotain 

tarvetta ryhtyessään siihen. (Writz & Chew 2002) Kuluttajan kohtaa myös riskejä suositel-

lessaan yritystä tai tuotetta. Mikäli suosituksen saanut käyttäytyy sen mukaisesti ja ei ole 

tyytyväinen lopputulokseen, suosittelija saattaa menettää luotettavuutensa ja hänen mai-

neensa voi kärsiä huomattavasti. Kuluttajien nähdäänkin tekevän suosituksia vain ja aino-

astaan, kun he tuntevat voimakasta lojaliteettia tuotetta tai palvelua kohtaan. (Piatta & 

Flower, 2005) 

 

Word of mouth- viestintä yleensä yhdistetään kuluttajan kokemuksiin ja usein myös jollain 

tavalla kuluttamiseen. On kuitenkin olemassa paljon word of mouth- viestintää, joka ei pe-

rustu kokemuksiin ja joka ei liity ostopäätösprosessiin. Myös esimerkiksi mainonta tai hu-

hut voivat ajaa ihmiset keskustelemaan jostain tuotteesta tai palvelusta. (Pesonen 2006, 

15) Haywood (1989) korostaa myös yrityksen toimien ja työntekijöiden roolia WOM:iin liit-

tyen. Yritys voi tarkoituksella pyrkiä luomaan WOM:ia ja suunnitella sen luonteen sellai-
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seksi, jonka kuluttaja on halukas jakamaan. Käsitettä ”buzz” käytetään kuvaamaan mark-

kinoinnin työkalua, joka hyväksikäyttää WOM:ia.  Ääretön määrä massamainontaa on luo-

nut tarpeen löytää tehokkaampia tapoja kiinnittää kuluttajan huomio ja buzz- markkinointi 

on vastaus tähän ongelmaan. (Rosen, 2000; Salzaman et al. 2003) 

 

2.4 Word of mouth- viestinnän näkyminen sosiaalisessa mediassa 
 

 

Sosiaalinen media mahdollistaa ihmisten kommunikoinnin toistensa kanssa riippumatta 

siitä, mikä on heidän fyysinen sijaintinsa. Tämän tyyppistä kommunikointia sosiaalisessa 

mediassa kutsutaan word of mouth- viestinnäksi. Word of mouth- viestintä sopii luonteel-

taan erittäin hyvin yhteen sosiaalisen median kanssa, sillä WOM on omalta osaltaan ver-

kostoihin liittyvä ilmiö. WOM:in viestit leviät samalla, kun verkostot leviävät (Mustonen 

2009, 37).   

 

2.4.1  Elektroninen word of mouth- viestintä  

 

Word of mouth- viestinnän muotoa, joka sijoittuu elektroniseen ympäristöön, kutsutaan 

elektroniseksi word of mouth- viestinnäksi. Hennig-Thurau et al. (2004) määrittelee elekt-

ronisen word of mouth- viestinnän olevan mikä tahansa positiivinen tai negatiivinen lau-

sunto potentiaaliselta, aidolta tai entiseltä kuluttajalta tuotteesta tai yrityksestä, joka on teh-

ty käytettäväksi kansalle ja instituutioille internetin kautta (Hennig-Thurau et al. 2004) 

Myös termiä ”word of mouse” voidaan käyttää kuvaamaan mielipiteiden jakoa elektroni-

sessa ympäristössä. Sen erilasia muotoja ovat muun muassa keskustelufoorumit, uutis-

ryhmät ja kuluttajafoorumit. Keskustelufoorumit ovat nimensä mukaisesti paikkoja keskus-

teluille ja niihin kirjautumalla mahdollistaa osallistumisen itse keskusteluun ja näkemään 

mitä muut osanottajat ovat kysyneet, vastanneet tai kommentoineet. Uutisryhmissä jäse-

net ovat tilanneet palvelun ja saavat sähköpostitse tiedotteita uusista uutisista. Elektroniset 

kuluttajafoorumit sen sijaan keskittyvät ylläpitämään tietoja tuotemerkeistä ja käyttäjien 

arviointeja sekä tuotearvosteluja. Nämä lähteet mahdollistavat suuren joukon informaatiota 

ostopäätöstä harkitsevalle kuluttajalle. (Pesonen 2006, 20)  
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Toisin kuin traditionaalisessa word of mouthissa, elektronista word of mouth- viestintää 

dominoivat ihmiset, jotka haluavat kertoa mielipiteensä, jakaa kokemuksensa sekä infor-

maationsa niin tunnetuille kuin tuntemattomille.  Gelb & Sundaram (2002) painottavat 

myös kirjoitetun sanan arvovaltaa puhuttuun verrattuna. He toteavat sen olevan tehok-

kaampaa, vaikka se ilmenisikin tietokoneen ruudulla kuin paperilla. Tämän lisäksi 

eWOM:issa kommunikoinnin anonyymiluonne mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi 

omata auktoriteettia ja samaisesta syystä kirjoituksia tulisi tarkastella kriittisesti. Kirjoittajat 

eivät myöskään tunne vastuuta ilmaisemistaan suosituksista ja tämä voi johtaa harhaan-

johtavan informaation siirtymiseen muiden kuluttajien luettavaksi (Lee&Youn, 2009) Ano-

nyymin luonteen kautta myös negatiivisien mielipiteiden ilmaisu sekä keskustelut niin sa-

notuista kiusallisista aiheista ovat yleisiä, sillä kyseisiä ei tuoda niin helpolla esiin kasvo-

tusten käytävissä keskusteluissa. (Pesonen 2006,21) 
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3 KULUTTAJIEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 
 

Kuluttajakäyttäytyminen on tutkimusala, joka tarkastelee yksilöiden ostokäyttäytymistä ja 

pyrkii saavuttamaan ymmärryksen siitä, miksi ihmiset ostavat tuotteita ja kuinka kuluttami-

nen vaikuttaa sosiaaliseen maailmaan, jossa elämme. Kuluttajakäyttäytyminen ottaa myös 

huomioon sen, miten omistaminen tai se, ettei omista jotakin vaikuttaa elämäämme ja 

olemukseemme. Kuluttajan käyttäytyminen on tavoitteellista ja se sisältää monia toimintoja 

ja toimijoita – käyttäytymistä kuvataankin prosessina, jossa yksilö tai ryhmä valitsee, os-

taa, käyttää ja lopulta hävittää tuotteen. Ihmismieli on monimutkainen, jolloin itse käyttäy-

tyminenkin vaihtelee niin ajan ja päätöksenteon monimutkaisuuden suhteen. Se sisältää 

erilaisia rooleja ja vaihtelee yksilöiden mukaan sekä siihen vaikuttavat monet ulkopuoliset 

tekijät. (Kotler & Keller, 2006) 

 

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat ostohalu ja ostokyky. Ostohalun herättävät yk-

silön tarpeet ja motiivit, jotka muokkaantuvat ostajan ominaisuuksien ja myyjien toiminnan 

kautta. Ostokyky taas tarkoittaa taloudellista mahdollisuutta ostaa tuote, johon vaikuttaa 

varat, luotonsaanti, maksuehdot, hintakehitys sekä ostajan käytettävissä oleva aika. Yri-

tyksille kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta ne voivat kohdentaa 

tuotteensa ja markkinointiponnistelunsa oikeille kohderyhmille eli segmenteille. Käyttäyty-

mistä tutkitaan monin erilaisin menetelmin – kvalitatiivisesti haastattelemalla ja kvantitatii-

visesta tutkimuksesta saatujen tarkkojen lukujen avulla. (Solomon, 1996) 

 

3.1 Ostopäätösprosessi  
 

Kuluttajat tekevät päivittäin ostopäätöksiä ratkaisuna ongelmiin – he saattavat esimerkiksi 

tarvita uuden hiustenkuivaajan vanhan hajottua tai kokevat vanhan televisiomme olevan 

riittämätön ja haluamme tämän tilalle uuden, joka tyydyttää tarpeemme paremmin. Osto-

päätöksen tekeminen on monimutkainen prosessi, joka vaihtelee tuotteittain, yksilöittäin ja 

tilanteen mukaan. Luonteensa mukaan ostopäätösprosessi kuvataan usein prosessimalli-

na, joka alkaa tarpeen tunnistamisesta. Mikäli kuluttaja on motivoitunut ratkaisemaan on-

gelman, hän siirtyy ja ryhtyy kokoamaan tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista.  Kyseistä tie-

toa kuluttaja tulee hyödyntämään myöhemmin vaihtoehtojen vertailussa ja lopullisessa 

valinnassa. (Kotler et al. 2009)  Alun perin kuluttajien päätöksenteon mallia ovat kehitelleet 
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Engel et al. (1995). Malli on seitsenvaiheinen ja vaiheita ovat tarpeen tunnistaminen, in-

formaation hankinta, ostoa edeltävä vaihtoehtojen arviointi, osto, kulutus, oston jälkeinen 

vaihtoehtojen arviointi ja hyödykkeen hävittäminen. Ostoprosessista ja sen vaiheista löytyy 

kuitenkin useita variaatioita. Usein, kuten Kotler et al. (2002) ja Peter & Olson (2008) esit-

telemänä, ostopäätösprosessi esitetään kuviossa 2 esitetyn kaltaisena viisivaiheisena pro-

sessina. Sen vaiheita ovat tarpeen tunnistaminen, informaation hankinta, vaihtoehtojen 

arviointi, ostopäätös ja oston jälkeinen käyttäytyminen.  

 

 

Kuva 3. Ostopäätösprosessin vaiheet (Kotler  et al. 2002; Peter & Olson 2008). 
 
 

Kuluttajan päätöksenteon kehittyvä luonne alituisesti muuttuvassa päätöksentekoympäris-

tössä tekee kuitenkin yhä vaikeammaksi sovittaa nykyiset päätökset edellä mainittuihin 

malleihin.  Nykyaikana ostopäätöksen tekeminen on muuttunut huomattavasti monimutkai-

semmaksi aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna; 1960- luvulla kuluttajat valitsivat noin 

sadasta mallista neljältä eri valmistajalta, kun nykyään sama ostopäätös tehdään 260 mal-

lista 20 eri valmistajalta (Trout & Rivkin, 2000). Ylivertaiset tuotevalikoimat ja tiedon runsas 

määrä ovat tehneet laskennallisista päätöksenteoista epäkäytännöllisiä.  Nykyiset kulutta-

jan ostopäätösmallit osoittavat siis vanhenemista. Mitä nyt tarvitaan, on joustavampi ke-

hys, joka on sovitettavissa moniin yhteyksiin ja joka kykenee omaksumaan kasvavan mo-

nimutkaisuuden kuluttajien päätöksissä.  

 

3.1.1 Tarpeen tai ongelman tunnistaminen 

 

Ostopäätösprosessin ajatellaan käynnistyvän ongelman tunnistamisesta eli toisin sanoen 

kuluttaja havaitsee huomattavan eron hänen nykyisen ja ihanteellisen tai halutun tilan välil-

lä. Kuluttaja voi tunnistaa tarpeen ulkoisen tai sisäisen ärsykkeen johdosta. Sisäisillä är-

sykkeillä tarkoitetaan esimerkiksi perustarpeita, kuten nälkää tai janoa. Ulkoisena ärsyk-

keenä toimii esimerkiksi markkinointi, joka luo tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta hankin-

Tarpeen tai 
ongelman 

tunnistaminen 

Informaation 
hankinta 

Vaihtoehtojen 
arviointi 

Ostopäätös 
Oston jälkeinen 
käyttäytyminen 
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nan pohjaksi.  (Kotler et al. 2009, 247) Monet markkinointikommunikaatiot ovatkin suunni-

teltu herättämään kuluttajien keskuudessa tietoisuutta heidän ongelmistaan ja tarjoamaan 

kyseiseen ongelmaan ratkaisun (Solomon 1996, 272).   

 

Tarpeet ja ongelmat vaihtelevat kuluttajien keskuudessa heidän omien persoonallisten 

ominaisuuksien ja taustalla toimivien motivaatioiden kautta. Kuluttajien ajatellaan ensisijai-

sesti palvelevan kuluttamisella heidän henkilökohtaisia tarpeita, eikä niinkään vain seuraa-

van muoti-ilmiöitä. Ostokäyttäytyminen saattaa perustua myös tapakäyttäytymiseen, jolloin 

tietty laukaiseva tekijä synnyttää tarpeen toimia määrätyllä tavalla. Kerran muodostuneilla 

tavoilla on taipumus toistaa itseään erityisesti tilanteissa, joissa on kyse merkitykseltään 

vähäisistä tuotteista tai erityisesti haastavissa olosuhteissa, kuten kiireessä. (Wood & Neal 

2009, 582) Melkein puolet ihmisen käyttäytymisestä toistuu päivittäin ja usein samassa 

kontekstissa. Kuluttajilla on muun muassa taipumus ostaa samoja brändejä, tiettyjä määriä 

tuotteita ja syödä samantyylisiä ruokia päivän mittaan.  

 

Kaikki toistuva kuluttajien käyttäytyminen ei kuitenkaan ole tapakäyttäytymistä. Kuluttajan 

toistuva käytös saattaa heijastaa jatkuvaa tiettyyn tuotteeseen kohdistuvaa mieltymystä, 

uskoa että tuote tai palvelu kohtaa arvostetut tavoitteet tai positiivisten tuntemusten koke-

muksen. Tällöin tapakäyttäytymisestä poiketen toiminnalla on päämäärä, jonka vuoksi se 

toistuu.   Esimerkiksi merkkiuskollisuudella saattaa olla kestävä vaikutus kuluttajan käytök-

seen.  Kuluttajat eivät kuitenkaan aina ole tietoisia taustalla vaikuttavista motiiveista ja tai 

niiden vaikutuksista.  (Wood & Neal 2009, 580)  

 

3.1.2 Informaation hankinta 

 

Ongelman havaitsemisen jälkeen kuluttaja tarvitsee riittävästi informaatiota ratkaistakseen 

sen. Tiedon etsintä on prosessi, jossa kuluttaja tutkii ympäristöään asianmukaisen datan 

perässä saavuttaakseen kohtuullisen päätöksen. (Solomon 1996, 272) Kuluttaja saattaa 

etsiä tarkoituksella yksilöityä informaatiota markkinoilta tarpeen syntymisen jälkeen.  Toi-

saalta, monet kuluttajat, erityisesti vanhat kokeneet ostajat, nauttivat informaation etsin-

nästä ja pysymisestä kehityksen suhteen ajan tasalla vain ilon vuoksi. Mahdollista on 

myös, että kokeneemmat ostajat haalivat informaatiota, sillä he haluavat ylläpitää tietoi-

suuden tason tulevaisuutta varten. (Solomon 1996, 274)Tiedonhakuprosessi voi olla joko 
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sisäinen tai ulkoinen. Sisäinen hakuprosessi viittaa kuluttajan omaan tietoon ja kokemuk-

siin. Sisäisten kanavien hyödyntäminen merkitsee kuluttajalle tukeutumista omaan muis-

tiinsa, aikaisemmin näkemiensä mainosten tietoon tai muistamiinsa toisen henkilön koke-

muksiin. (Nasco &Hale 2009, 227) Ulkoinen haku taas viittaa ulkopuolelta tulevan tiedon 

tarkkailuun ja hyödyntämiseen, kuten mainosten tai toisten kokemusten omaksumiseen 

täydentääkseen tietoisuuttaan tietystä tuotteesta tai brändistä (Solomon 1996, 275). Mo-

nissa tapauksissa kuluttajat käyttävät kuitenkin yllättävän vähän aikaa tiedon etsintään. 

Sen sijaan he luottavat moniin sisäisiin tiedon lähteisiin, kuten brändien nimiin, hintaan tai 

päätyvät pelkästään matkimaan toisia kuluttajia.  

 

Tietoa voi kertyä myös suoran oppimisen kautta, jolloin esimerkiksi kokemukset tuotteesta 

ovat olleet niin positiivisia, että kuluttaja haluaa samanlaisen myös tulevaisuudessa. Myös 

passiivinen tiedon kertyminen on mahdollista, joka merkitsee tiedon haalimista sellaisesta 

tuotteesta, josta kuluttaja ei varsinaisesti ole kiinnostunut. Kuluttaja kerää tietoa niin kauan 

kuin se ei ole liian rasittavaa tai aikaa vievää. Kerätystä tiedosta huolimatta ostopäätöstä 

ei aina tehdä kuitenkaan rationaalisesti. (Solomon 1996, 275) 

 

Tiedonhakuprosessi vaihtelee myös luonteeltaan fyysisten tuotteiden ja palveluiden osalta. 

Fyysisten tuotteiden kohdalla on yksinkertaisempaa etukäteen määrittää päätöksen teke-

miseen tarvittavat tiedot, kun taas palveluiden osalta päätös perustuu pääasiassa tuntee-

seen ja luottamukseen. Lopputulosta on mahdollista arvioida usein vasta päätöksen jäl-

keen. Myös vaihtoehtojen vertailu on fyysisten tuotteiden kohdalla helpompaa kuin palve-

luiden kohdalla. (Nasco & Hale 2009, 227.)   

 

3.1.3 Vaihtoehtojen arviointi 

 

Ostopäätösprosessin yksi aikaa kuluttavimmista vaiheista liittyy vaihtoehtojen vertailuun. 

Nyky- yhteiskunnassa kuluttaja suorastaan hukkuu erilaisten vaihtoehtojen keskelle. Jois-

sain tapauksissa erilaisia brändeja saattaa olla jopa satoja, kuten esimerkiksi savukkeiden 

kohdalla. Käytettävissä oleva informaatio vaikuttaa myös eri tavoin erilaisen kuluttajan 

päätöksiin, sillä he omaksuvat viesteistä eri asiat ja prosessoivat tietoa eri tavoin (Phillips 

et al. 2004, 10). Tiedon prosessointiin ja päätöksentekoon vaikuttavat henkilökohtaisten 

tekijöiden ohella ulkoiset tekijät, kuten kiire, kellonaika ja päätöksen tärkeys sekä sen mer-



23 
 

kitys (Phillips et al. 2004, 10; Yoon et al. 2009, 8). Esimerkiksi kuluttaja, joka ratkaisee 

monimutkaista ongelmaa, saattaa huolellisesti punnita useita brändejä, kun taas rutiinipää-

töksen kohdalla ei usein mietitä vaihtoehtoja kuluttajan tavanomaisesti käyttämälle brändil-

le (Solomon et al. 2009, 363). Saatavissa olevien brändien joukosta kuluttaja valitsee kui-

tenkin vain rajallisen joukon vaihtoehtoja, jotka vastaavat alun perin asetettuja kriteereitä 

(Kotler & Keller 2006, 192).  Valitut vaihtoehdot ovat yleensä kuluttajille tunteita herättäviä 

ja samantyylisiä.  

 

Ostopäätösprosessin vaihtoehtojen vertailuvaiheessa kuluttaja yrittää ennen kaikkea tyy-

dyttää jotakin tarvetta, mutta tämän lisäksi hän yrittää etsiä tiettyjä hyötyjä tuotteen käyt-

tämisestä tai omistamisesta. Jokaisen tuotteen voidaankin nähdä koostuvan joukosta omi-

naisuuksia, joilla on erilaisia kykyjä tuoda niitä hyötyjä, joita tarpeen tyydyttämiseksi etsi-

tään. Ominaisuudet, joista kuluttaja on kiinnostunut, vaihtelevat tuotteiden mukaan.(Kotler 

& Keller 2006, 193). Tuotekategoriasta huolimatta etsinnän laajuus voi vaihdella kuluttajan 

iän, koulutustason ja sukupuolen mukaan.  

 

3.1.4 Ostopäätös 

 

Kun asianmukaiset vaihtoehdot on rajattu, tulee kuluttajan tehdä valinta niiden väliltä käyt-

täen monia päätöksentekoon liittyviä sääntöjä, kuten erilaisia kriteereitä. Erityiset kriteerit 

vaihtelevat niin ihmisten kuin kulttuurien keskuudessa. Merkittävä seikka valintaa tehdessä 

kohdistuu kriteeriin, jossa arvioitavat vaihtoehdot eroavat toisistaan huomattavasti, jolloin 

kyseinen kriteeri saa enemmän painoarvoa päätöksenteossa. (Solomon 1996, 284–285) 

Kun kuluttaja on selvittänyt valintaan vaikuttavat kriteerit, siirrytään tuotteen valintaan, var-

sinaiseen ostotapahtumaan ja tuotteen maksamiseen. Kuluttajan toiminta ei perustu aina 

tietoisiin päätöksiin, vaan käytös voi myös syntyä erilaisten tapojen pohjalta. (Arnould et al. 

2004, 651) 

 

Arnould et al. (2004, 659) tunnistaa neljä erilaista mallia, joiden kautta kuluttaja suoriutuu 

päätöksenteostaan. Taloudellisissa malleissa kuluttaja kerää tietoa, vertailee vaihtoehtoja 

ja tekee päätöksen, joka johtaa suurimpaan hyötyyn. Kognitiivisissa malleissa sen sijaan 

kuluttaja yhdistelee tuoteominaisuuksiin liittyvää tietoa tehdäkseen päätöksensä. Yksinker-

taisilla strategioilla kuluttaja yrittää mallin nimen mukaisesti yksinkertaistaa päätöstä eri 
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tavoin.  Kuluttajat käyttävät yksinkertaistamisessa avukseen hyvin usein erilaisia nyrkki-

sääntöjä. Yksi yleisimmistä uskomuksista on, että hinta on yhteydessä laatuun. Ihmiset 

muodostavat myös erilaisia uskomuksia markkinoista ajan saatossa. Kuluttajat saattavat 

luottaa myös tuotemerkkeihin tai tuotteen alkuperämaahan siinä uskossa, että se on 

merkki hyvästä laadusta. Kun tiettyä tuotemerkkiä ostetaan jatkuvasti pitkällä aikavälillä, 

tämä toimintamalli saattaa johtua todellisesta merkkiuskollisuudesta tai yksinkertaisesti 

passiivisuudesta, koska se on helpoin tapa suoriutua (Solomon 1996, 285).  

 

Tuotetta ostaessa harvoin myöskään yksi ja ainoa ominaisuus on oston kannalta ratkaise-

va, vaan tuote koetaan kokonaisuutena. Tunteilla on tärkeä merkitys tässä prosessissa. 

Moni kuluttajan kaikista tärkeimmistä päätöksistä, sisältää emotionaalisesti vaikeita komp-

romisseja. (Arnould et al. 2004, 650). Tunteisiin perustuvissa malleissa kuluttaja tekeekin 

päätöksen kokonaisvaltaisemmalla tavalla (Arnould et al. 2004, 659). Arviointi perustuu 

spontaanisti tunteisiin. Joskus päätös yksinkertaisesti tuntuu oikealta ja se tehdään niin 

sanotusti näppituntumalta. Monesti oston laukaisee tunne siitä, että tuote on “juuri minua”; 

se sopii kuluttaja persoonallisuuteen ja tyylin poikkeuksellisen hyvin. 

 

3.1.5 Oston jälkeinen käyttäytyminen 

 

Ostopäätösprosessiin kuuluu myös tyytyväisyys lopputulokseen sekä vastuun ottaminen 

päätöksen onnistumisesta. Kuluttajan tyytyväisyys tai tyytymättömyys vaikuttaa hänen tu-

levaan ostokäyttäytymiseensä. Asiakastyytyväisyys on yhteydessä yrityksen menestyk-

seen ja asiakkaan sitouttamiseen, joten tyytyväisyys mielletään erittäin tärkeäksi asiaksi. 

Kuluttaja on tyytyväinen mikäli hänen ennakko-odotukset vastaavat tuotteen koettua toimi-

vuutta eli todellisuutta. Odotukset muodostuvat muun muassa ystävien suosituksista ja 

muista tietolähteistä saamasta informaatiosta. Tyytyväinen asiakas ostaa todennäköi-

semmin myös uudelleen kun taas tyytymätön asiakas kertoo todennäköisesti huonoista 

kokemuksistaan myös muille (Kotler & Keller 2006, 198).  

 

3.2 Ostopäätöksen luonne 

 

Kuluttajan ostopäätösprosessi riippuu ostopäätöksen luonteesta; kuinka kallis tuote on 

kyseessä tai miten tärkeä tuote on kuluttajalle. Auton ostoprosessi eroaakin yleensä huo-
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mattavasti elintarvikkeiden ostoprosessista. Toisaalta elintarvike voi myös olla tärkeässä 

asemassa kuluttajan elämässä, esimerkiksi hääkakun valinnasta voi tulla monimutkainen 

ostopäätösprosessi. Seuraavaksi eritellään ostopäätöksen luonteeseen merkittävästi vai-

kuttavia tekijöitä, jotka ovat sitoutuminen, päätöksentekotyyppi ja koettu riski. 

 

3.2.1 Sitoutuminen 

 

Sitoutuminen (eng. involvement) merkitsee sitä, kuinka omistautunut kuluttaja on erityiselle 

ostopäätökselle ja kuinka tärkeäksi kuluttaja kokee sen itselleen.(Schiffman & Kanuk 1983, 

239) Sillä kuluttajan päätöksenteko eroaa huomattavasti ostaessa autoa tai suklaapatuk-

kaa, ostopäätökset voidaan jakaa niin korkean kuin matalan sitoutumisasteen ostopäätök-

siin.  Korkean sitoutumisen tuotteet ovat kuluttajalle tärkeitä ja hän on valmis käyttämään 

valintaan aikaa ja energiaa. Matalan sitoutumisen tuotteet eivät ole niin tärkeitä, eivätkä 

niiden valintaan liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja psykologiset riskit ole läheskään yhtä 

suuria, joten kuluttaja ei ole halukas etsimään tietoa tuotteista ja vertailemaan niitä. (Solo-

mon 1996, 149) 

 

3.2.2 Päätöksentekotyyppi  

 

Kuluttajan päätöksentekotyyppejä on kolmenlaisia: laajennettu ongelmanratkaisu, rajoitettu 

ongelmanratkaisu ja tavanomainen eli rutiiniongelmanratkaisu. Päätöksentekotyypit eroa-

vat siinä, kuinka paljon aikaa ja vaivaa tiedon etsimiseen uhrataan. Laajennetussa ongel-

manratkaisussa on kyse tärkeästä päätöksestä ja ostoprosessi on paljon monimutkaisempi. 

(Solomon 2009, 353) Päätöksen tärkeyden myötä kuluttaja on motivoitunut tekemään huo-

lellisen päätöksen, joka merkitsee tiedon etsimistä sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. 

Kuluttaja on valmis myös kuluttamaan aikaa ja rahaa valinnan tekemiseen sekä käymään 

useassa liikkeessä. Myös tarkkaavaisuuden taso nousee. Toisin sanoen kuluttaja on kor-

keasti sitoutunut ostopäätöksen. Vähemmän tärkeän ostoksen tapauksessa, hankinta ei 

kiinnosta sen enempää eikä kuluttaja ole motivoitunut etsimään aktiivisesti tietoa tuottees-

ta. (Arnould et al. 2004, 285) Tällaisia tapauksia ovat rajoitettu sekä rutiiniongelmaratkaisu.   

Rajoitettu ongelmanratkaisutilanne on yksinkertainen prosessi, jossa kuluttaja on jo muo-

dostanut peruskriteerin tietyn tuotekategorian arviointia varten. Vähän lisäinformaatiota 

tulee hankkia, sillä kuluttaja ei ole muodostanut mieltymyksiä vaihtoehtojen välille. Rutiinin 
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ongelmanratkaisun ratkaiseminen vaatii hyvin vähän kuluttajalta aikaa ja vaivaa, sillä kulut-

taja tuntee vaihtoehdot jo valmiiksi ja omaa mieltymyksen vaihtoehtojen väliltä. (Solomon 

1996, 270) 

 

3.2.3 Riski 

 

Ostopäätöksiin liittyy usein ajatus siitä, että tuotteen käyttäminen tai käyttämättä jättämi-

nen tuo mukanaan negatiivisia seurauksia. Näin on erityisesti silloin, kun kyseessä on kal-

lis tai monimutkainen tuote tai silloin, kun muut ihmiset saattavat arvostella valintaa. Riski 

on myös yksilöllinen muuttuja, joka tarkoittaa, että samalle tuotteelle voi olla eri riskitasoja 

ihmisten kesken. Mitra et al. (1999) mukaan odotettu riski koostuu kahdesta tasosta: epä-

varmuudesta ja seurauksista, jotka syntyvät epäsuotuisista teoista. Nämä tasot voidaan 

nähdä viidessä erilaisessa riskiryhmässä, jotka esiintyvät usein markkinoinnin kirjallisuu-

dessa. Riskit ovat: toiminnalliset, fyysiset, taloudelliset, sosiaaliset, psykologiset ja aikaan 

liittyvät riskit. (Solomon 2009, 361–362; Kotler & Keller 2006, 198). Riskin luonne saattaa 

erota funktionaalisten, hedonisten ja symbolisten tuotteiden välillä. Kaikkiin voi liittyä talou-

dellinen riski, mutta toiminnallinen riski saattaa olla suhteellisesti tärkeämpi funktionaalisille 

tuotteille, psykologinen riski hedonisille tuotteille ja sosiaalinen riski symbolisille tuotteille. 

Sosiaalisesti näkyvät tai symboliset tavarat ovat alttiita sosiaaliselle riskille (Solomon 2009, 

362). Tehokkain todettu tapa vähentää riskiä on suora havaitseminen ja tuotteen kokeilu. 

Aina suora havaitseminen ja tuotteen kokeilu ei ole mahdollista, jolloin word of mouth- 

viestinnän on todettu olevan tärkein ulkopuolinen lähde riskin vähentämisessä.  

 

3.3 Ostopäätökseen vaikuttavat kuluttajaan liittyvät tekijät 
 

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös kuluttajan henkilökohtaiset ja sosiaaliset 

tekijät. Seuraavissa kappaleissa eritellään kyseisiä tekijöitä.  

 

3.3.1 Henkilökohtaiset tekijät 

 

Henkilökohtaisia tekijöitä ovat demografiset tekijät, kuten ikä, koulutus, ammatti, taloudelli-

nen tilanne ja siviilisääty. Demografiset tekijät yhdessä psykologisten ja sosiaalisten teki-
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jöiden kanssa vaikuttavat elämäntyyliin. Elämäntyyli kuvastaa ihmisen elämää sen harras-

tuksien, kiinnostuksen kohteiden ja mielipiteiden kautta (Kotler, 2000) Elämäntyyli myös 

selittää ostokäyttäytymistä, ostoprosessin etenemistä, ostopäätöksen tekemistä ja sen 

merkitystä kuluttajalle. Kuluttajan persoonallisuus, jolla viitataan psyykkisiin ominaisuuksi-

en kokonaisuuteen, joka määrittelee kullekin yksilöllisen tavan olla ja elää, vaikuttavat 

myös kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Persoonallisuus muodostuu muun muassa luontees-

ta, älykkyydestä ja kokemuksista sekä lahjakkuudesta. Mooij (2004) mukaan oletetaan, 

että persoonallisuus on johdonmukainen tilanteiden mukaan. Tämä merkitsee sitä, että 

ihmisien oletetaan käyttäytyvän johdonmukaisella tavalla tietyissä tilanteissa.  

 

3.3.2 Sosiaaliset tekijät 

 

Sosiaalisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ulkoisesti, kuuluu kult-

tuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmät ja perhe. Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön kollektiivista 

muistia. Sen perusta muodostuu niin historiasta, arvoista kuin uskomuksista, mutta myös 

ulkoiset tekijät, kuten perinteet ja rituaalit ovat tärkeitä. Kulttuuri vaikuttaa kuluttajan kulu-

tustapoihin syvällä. Sosiaaliluokat sen sijaan ovat homogeenisia ryhmiä, jotka muodostu-

vat ihmisistä, jotka jakavat samoja arvoja, saman elämäntyylin ja kulutustavat. Viiteryhmillä 

tarkoitetaan taas kaikkia niitä ryhmiä, joihin kuluttajat joko kuuluvat tai haluavat kuulua. 

Halu samaistua tietyn ryhmän kanssa, olla osa niitä, selittää miksi ryhmät vaikuttavat kulut-

tamiseen. Perhe on kuitenkin yksi tärkeimmistä viiteryhmistä ja vanhempien kautta opitaan 

jo pienestä pitäen, miten käyttäytyä kuluttajana. (Ylikoski, 1999) Mooji (2004) toteaa viite-

ryhmien tärkeyden vaihtelevan tuotteiden kesken. Mikäli tuotetta esimerkiksi kulutetaan 

yksityisesti, muiden mielipiteet eivät ole niin tärkeässä asemassa kuin ne olisi tuotteilla, 

joita käytetään julkisesti.  

 

3.3.3 Ostajatyypit 

 

Ostajatyypillä kuvataan kuluttajaan liittyviä ominaisuuksia, jotka pysyvät ainakin osittain 

samoina ostotilanteista riippumatta.  Lampikoski et al. (1998, 94) mukaan ostajakunta voi-

daan jakaa taloudellisiin, sosiaalisiin, apaattisiin, aktiivisiin, tinkiviin, yksilöllisiin ja eettisiin 

ostajaryhmiin. Taloudellinen ostaja korostaa tuotteen hinta-laatusuhdetta ja käyttää aikaa 
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eri liikkeiden vaihtoehtojen vertailuun. Painoarvoa on hinnalla, laadulla ja liikkeen valikoi-

malla. Taloudellinen ostaja ei niinkään välitä asiakaspalvelusta ja liikkeessä työskentele-

västä henkilökunnasta. Taloudellista ostajaa hintatietoisempi ostajatyyppi on tinkivä ostaja. 

Tällainen kuluttaja etsii erikoistarjouksia ja hän myös tinkii tehdessään ostoksia. Yleistä 

tinkivälle ostajatyypille on käyttää alennuksia ja erilaisia tarjottuja etuja hyväkseen. Toisin 

kuin taloudellinen ja tinkivä, sosiaalinen ostaja on usein liikeuskollinen ja pyrkii asioides-

saan luomaan henkilösuhteita palveluhenkilöstön kanssa. Tämän myötä sosiaalinen ostaja 

asioikin usein samoissa liikkeessä juuri niissä työskentelevien henkilöiden ja sosiaalisten 

kontaktien vuoksi.   

 

Apaattinen ostajatyyppi käy liikkeessä pelkästään saadakseen välittömät tarpeensa täytet-

tyä ja näin ollen ostoprosessi tapahtuu vain pakon myötä.  Apaattisten ostajien vastakoh-

tana aktiivinen ostaja pitää ostoksilla käymisestä. Aktiivinen ostaja käyttää mielellään ai-

kaa tuotevertailuihin ja odottaa myös saavansa liikkeissä asiantuntevaa palvelua. Tätä 

ostajatyyppiä voidaan kutsua myös shoppailijaostajaksi ja tästä aktiivisten ostajien ryh-

mästä voidaan erottaa omaksi alaryhmäkseen nimenomaan heräteostoksia tekevät kulut-

tajat.  Yksilöllinen ostaja puolestaan haluaa olla erilainen ja erottua muista hankinnoillaan. 

Vaikka yksilöllinen ostaja haluaakin erottua ja hankkia erilaisia tuotteita, tulee niiden olla 

myös muodikkaita.  Eettinen ostajatyyppi sen sijaan tekee ostoksia kokemiensa velvoittei-

den perusteella. Tämä ostajatyyppi suosii usein lähikauppoja ja arvostaa kotimaisuutta. 

Eettiseen kuluttajaryhmään voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi vegaanit ja luomu-

tuotteita käyttävät kuluttajat.  

 

3.4 Ostopäätös ja sosiaalinen media 

 

Kuluttajakäyttäytyminen sosiaalisissa medioissa on mielipiteisiin vaikuttamista eli sosiaali-

suuteen perustuvaa markkinointia keskustelujen avulla. Kuluttajat luottavat yhä enemmän 

tuoteinformaatioon, jonka he saavat lähipiiriltään esimerkiksi sosiaalisista medioista kuin 

yritysten mainontaan. Sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttajan ostopäätösprosessiin ei 

ole vielä tutkittu runsaasti. Evans (2008) esittelee tutkimuksessaan sosiaalisen median 

roolin ostopäätösprosessin palautteen kierrossa.  
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Ostopäätösprosessin kuvaamisessa voidaan käyttää prosessimallin lisäksi myös suppilo-

mallia, joka sisältää perinteisesti kolme vaihetta: tietoisuuden, harkinnan ja ostamisen 

(Evans 2008, 82). Evans (2008) korostaa sosiaalisen palautteen kierron roolia ostopäätök-

sen vahvistamisen välineenä. Tällöin suppilo-malli laajennetaan koskemaan myös ostami-

sen jälkeisiä kokemuksia. Sosiaalisen median rooli on yhdistää kokemukset takaisin osto-

prosessiin sosiaalisen palautteen kierrossa. Itse kierron saa aikaiseksi oston jälkeiset mie-

lipiteet, jotka muodostuvat tuotteeseen tai palveluun kohdistuvista odotuksista ja varsinai-

sesta kokemuksesta. Mielipiteet ja kuluttajien kommentit muodostavat sosiaalisessa medi-

assa positiivisia tai negatiivisia mielikuvia tuotemerkeistä, jotka vaikuttavat kuluttajien os-

topäätöksiin, sillä informaatiota henkilökohtaisilta kontakteilta arvostetaan enemmän kuin 

yrityksen virallisilta lähteiltä saamaa tietoa (Chung & Austria 2010, 581; Edelman 2010).  

 

Nykyään kuluttajat ovat yhteydessä brändeihin uusilla tavoilla. McKinsey Quarterlyn kesä-

kuussa 2009 julkaistussa tutkimuksessa osoitetaan, että kuluttajat eivät toimi järjestelmäl-

lisesti vähentäen vaihtoehtojaan, vaan nykypäivän kuluttajilla on toistuvampi ja vähemmän 

yksinkertainen päätöksentekoprosessi. (Edelman 2010) Kuluttajat niin vähentävät kuin 

lisäävät brändejä harkintaryhmästä laajennetun arviointivaiheen aikana. Oston jälkeen 

heillä on usein avoin suhde brändiin ja he jakavat kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 

Vaikka sosiaalisen median rooli on suuri ostopäätösprosessin aikaisemmissa vaiheissa, 

kun kuluttaja etsii informaatiota, sen merkitys heikentyy, kun tarvittava tieto on löydetty. 
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4 SOSIAALISESSA MEDIASSA KÄYTÄVIEN KESKUSTELUJEN VAIKUTUS OS-

TOPÄÄTÖKSEEN 
 

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen median roolia kuluttajakäyttäytymisessä. Tavoit-

teena oli selvittää, mikäli sosiaalisessa mediassa käytävillä keskusteluilla on vaikutusta 

nuorten aikuisten ostopäätösprosessissa. Tämän lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään onko 

sosiaalisella medialla vaikutusta ostoprosessin erivaiheissa ja jos niin miten. Tässä kappa-

leessa selitetään aineiston keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät menetelmät ja 

esitellään haastateltavat olleet henkilöt ja itse haastattelujen tulokset.  

 

4.1 Aineiston keruu 

 

Empiirisen osion tiedonkeruutapa on toteutettu teemahaastattelun avulla. Teemahaastatte-

lu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka sopii tutkimusmenetelmäksi, kun vasta-

ukset perustuvat yksilön omaan kokemukseen. (Hannila & Kyngäs, 2008) Haastattelujen 

tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman selkeä kuva sosiaalisen median vaikutuksista 

nuorten aikuisten ostokäyttäytymisessä selvittämällä yksilön ajatuksia, tuntemuksia ja ko-

kemuksia. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu eteni tiettyjen keskeisten tee-

mojen varassa, jonka avulla haastattelu vapautuu tutkijan näkökulmasta ja tuo parhaiten 

tutkittavien äänen kuuluviin. Haastateltaville annettiin vapautta kertoa omin sanoin ja pala-

ta aikaisemmin esiteltyihin kysymyksiin. Haastattelu alkoi sosiaalisen median käyttötottu-

muksen kartoittamisella ja selvittämällä millaisessa ostopäätöksessä tai – päätöksissä so-

siaalisella medialla on ollut oma roolinsa. Haastateltaville ei siis esitelty tarkemmin tutki-

muksen teoriaa, vaan tarkoituksena oli saada haastateltavat kuvailemaan kokemuksiaan 

omin sanoin.  Haastattelurunko ja kysymykset löytyvät tämän tutkielman liitteen-osiosta 

(LIITE 1). Haastattelut kestivät 20–30 minuuttia ja ne kaikki tehtiin Lappeenrannassa yksi-

löhaastatteluina kasvokkain. Haastateltaviksi valittiin opiskelijoiden joukosta neljä 20–25- 

vuotiasta nuorta aikuista, jotka ovat käyttäneet ostopäätöksessään apunaan sosiaalista 

mediaa. Haastateltavat koostuivat kolmesta naispuolisesta henkilöstä ja yhdestä miehestä, 

joiden sosiaalisen median käyttötottumukset olivat erilaiset. Käytän kuvaamaan haastatel-

tavia naisia merkkiä (hn) 1-3 ja miehestä (hm).  Kriteereinä haastateltavia valittaessa toi-
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mivat ikä, sosiaalisen median käyttötottumukset sekä sosiaalisen median aikaisempi käyt-

tökokemus ostopäätösprosessissa.   

 

Haastattelun avulla kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällön analyysi 

on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisissa tutkimuksissa.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 93) Sisällönanalyysin tavoitteena on kuvata tutkimusmateriaali tiivistetyssä, 

pelkistetyssä ja yleisessä muodossa. Mitään yhtenäistä ohjetta analyysin tekemiselle ei 

kuitenkaan ole, mutta olennaista on erottaa niin samankaltaisuudet kuin erilaisuudet. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 4−5) Aineiston analyysin yhteydessä puhutaan aineistonkuvai-

lusta, luokittelusta ja yhdistelystä.  Aineiston kuvailu eli ilmiöiden ja kokemusten kuvailu, on 

analyysin perusta. Luokittelu sen sijaan luo pohjan haastatteluaineiston tulkinnalle ja avulla 

voidaan myöhemmin niin vertailla, yksinkertaistaa ja tulkita aineiston eri osia. Yhdistely 

yrittää löytää luokittelujen välille samankaltaisuuksia ja säännönmukaisuutta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 145–150)  

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

4.2.1 Ostopäätöksen luonne 

 

Haastattelujen analysoinnin kautta havaittiin sosiaalisessa mediassa käytävien keskustelu-

jen vaikutuksen olevan riippuvainen ostopäätöksen luonteesta. Ostopäätöksen luonne 

riippuu kuluttajan osallistumisasteesta (eng. involvement), koetusta riskistä ja ongelman-

ratkaisutyypistä. Kuluttajat voivat osallistua ostopäätökseen korkealla tai matalalla tasolla 

riippuen siitä, kuinka tärkeä ostopäätös on kyseessä sekä kuinka paljon aikaa ja vaivaa 

kuluttaja on valmis käyttämään ostopäätöksen tekemiseen. Kaikki kuluttajat nimittäin eivät 

ole yhtä motivoituneita kulutuspäätöksissään. Toinen kuluttaja saattaa esimerkiksi kokea 

hankinnan välttämättömäksi, kun taas toinen kuluttaja on vain pelkistetysti kiinnostunut 

samasta tuotteesta. Osallistuminen voidaan määritellä Solomon (1996, 146) mukaan hen-

kilökohtaisen merkityksen tasoksi ja tai tietyssä tilanteessa ärsykkeen luomaksi kiinnos-

tuksen tasoksi. Korkean osallistumisasteen ostopäätökset sisältävät yleensä korkeat ta-

loudelliset kustannukset ja näin ollen suuremman riskitason, kun taas matalan osallistu-

misasteen ostopäätökset ovat taloudellisilta kustannuksiltaan sekä riskitasoltaan matalia.  
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Haastateltavat olivat käyttäneet sosiaalista mediaa apunaan niin korkean kuin matalan 

osallistumisasteen ostopäätöksiä tehdessään. Ostopäätökset, joihin sosiaalista mediaa oli 

käytetty apuna, sisälsivät niin elektroniikkaa, kuten älypuhelimen ja kannettavan tietoko-

neen kuin myös peruskulutustarvikkeita, kuten kosmetiikkaa ja vaatteita. Tässä tutkimuk-

sessa elektroniikkatuotteet kuuluvat korkean osallistumisasteen ostopäätöksiin ja muut 

kulutustarvikkeet kuuluvat matalan osallistumisasteen kategoriaan. Haastateltavista H(n)2 

sekä H(m) olivat käyttäneet sosiaalista mediaa apunaan korkean osallistumisasteen osto-

päätöksen tekemisessä. Sosiaalisen median käyttö rajoittui enimmäkseen informaation 

hankintaan sekä vaihtoehtojen arvioinnin ja niiden karsimisen apuvälineenä toimimiseen. 

Informaatiota haastateltavat olivat löytäneet sosiaalisesta verkkoyhteisöpalvelusta Face-

bookista, blogeista, keskustelufoorumeilta sekä sivustoilta, jotka keskittyvät ylläpitämään 

tuotteiden ja palveluiden arvosteluita. Haastateltavat H(n)2 sekä H(m) etsivät tarkoituksen 

mukaisesti tietoa sosiaalisen median eri sovelluksista. Sosiaalisista verkkoyhteisöpalve-

luista luettuja mielipiteitä ja kokemuksia arvostettiin enemmän kuin tuntemattomien henki-

löiden julkaisuja keskustelufoorumeilla ja blogeissa. Sosiaalisista verkkoyhteisöpalveluista 

saadun tiedon painoarvo johtaa juurensa myös faktasta, jonka mukaan korkeassa osallis-

tumistilanteessa kuluttaja arvioi myös ostoksen seurauksia, kuten muiden ihmisten mielipi-

teitä. (Ajzen & Fishbein, 1980) Varsinkin lähipiirin, kuten perheen, mielipiteet ovat tärkeäs-

sä asemassa. Tästä huolimatta haastateltavat suhtautuivat kaikkeen informaatioon ratio-

naalisen kriittisesti. Kriittisyyden puitteissa informaatiota haettiin myös monesta lähteestä 

laajemman näkökulman saamiseksi. Korkean osallistumisasteen ostopäätökselle onkin 

ominaista informaation runsas kerääminen ja vaihtoehtojen tarkka vertailu, joka viittaa 

taustalla vaikuttavaan laajennettuun ongelmanratkaisutyyppiin. Eritasoiset ostopäätökset 

vaativat erimäärän panostusta. Kuluttajan ostopäätösprosessi voidaan kuvata ongelman-

ratkaisuna, josta erotetaan kolme erilaista tyyppiä, jotka ovat laajennettu, rajoitettu ja ru-

tiiniongelmanratkaisu. Ongelmanratkaisutilanteet eroavat toisistaan siinä suhteessa, kuin-

ka paljon haastetta ne tuottavat kuluttajalle. (Solom 1996, 270)  

 

Korkean osallistumisasteen ja laajennetun ongelmaratkaisutyypin ostopäätösprosessissa 

sosiaalisen median rooli oli toimia informaatiokanavana. Painoarvoa ei sosiaaliselle medi-

alla annettu enempää, sillä haasteltavat kokivat tarvitsevansa asiantuntijan mielipiteen os-

topäätöksen tekemisen avuksi. Asiantuntijan mielipiteen haastateltavat saivat kasvotusten 

kaupasta, joten ostopäätökset niin puhelimen kuin tietokoneen kohdalla vietiin loppuun asti 

perinteisellä tavalla. Tämän taustalla vaikuttaa niin korkean osallistumisasteen ostopää-
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töksen taloudellinen kustannus, jota voidaan myös käyttää kuvailemaan koettua riskinta-

soa. Riski, joka koetaan ostopäätöstä tehdessä, riippuu tuotteen tai palvelun kategoriasta. 

Se on myös yksilöllinen muuttuja, joka tarkoittaa, että samalle tuotteelle voi olla eri riski-

tasoja ihmisten kesken. Mitra et al. (1999) mukaan odotettu riski koostuu kahdesta tasosta: 

epävarmuudesta ja seurauksista, jotka syntyvät epäsuotuisista teoista. Tehokkain todettu 

tapa vähentää riskiä on suora havaitseminen ja tuotteen kokeilu. Aina suora havaitsemi-

nen ja tuotteen kokeilu ei ole mahdollista, jolloin word of mouth- viestinnän on todettu ole-

van tärkein ulkopuolinen lähde riskin vähentämisessä. Sosiaalisen median tapauksessa 

kuluttajat voivat tukeutua word of mouth- viestintään sen elektronisessa muodossa. Kaiken 

kaikkiaan, korkean osallistumisasteen ja riskitason ostopäätöksillä oli siis niin paljon merki-

tystä haastateltaville, jolloin tyytyminen pelkästään sosiaalisesta mediasta saatavaan in-

formaatioon todettiin olevan riittämättömään tilanteeseen.  

 

Sen sijaan matalan osallistumisasteen ostopäätöksissä, kuten kosmetiikan ja vaatteiden 

kohdalla, haastateltavat kokivat käyttävänsä sosiaalista mediaa apunaan jokaisessa osto-

päätösprosessin vaiheessa. Sosiaalisessa mediassa käytävien keskustelujen nähtiin vai-

kuttavan niin tarpeen luomisessa, informaation hankinnassa, vaihtoehtojen vertailussa 

kuin lopullisen päätöksen tekemisessä. Haastateltavat myös tunnistavat suppilomallin ta-

paan sosiaalisen median roolin oston jälkeisessä käyttäytymisessään omien mielipiteiden 

jakamisen apuvälineenä. Toisin sanoen sosiaalisella medialla näkyy siis olevan rooli pa-

lautteen kierrossa myös haastateltavien mukaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan ole jul-

kaisseet mielipiteitään blogeissa tai keskustelufoorumeilla, vaan niiden jakaminen on ra-

joittunut sosiaalisiin verkkoyhteisöihin.  Toisin sanoen, sosiaalisella medialla on vahva rooli 

matalan osallistumisasteen ja riskin ostopäätöksissä.  

 

Tarkastellessa sosiaalisen median kanavien käyttöä havaittiin matalan osallistumisasteen 

ostopäätöksessä käytettävän samoja kanavia kuin korkean osallistumisasteen tapaukses-

sa. Osallistumisasteiden välillä näkyy kuitenkin huomattava ero niiden käyttötavoissa. Ma-

talan osallistumisasteen tapauksessa kanavien käyttö on vapaampaa ja tietoa ei etsitä 

välttämättä aina tarkoituksen mukaisesti. Tämä selittää sen, miten uusien tarpeiden syn-

tyminen niin blogien kuin sosiaalisten verkkoyhteisöjen kautta tapahtuu impulsiivisesti ja 

joskus jopa tiedostamatta. Taustalla vaikuttaa kuitenkin myös matalan osallistumisasteen 

ostopäätöksen tyypillinen luonne, jota voidaan kuvailla matalalla riskillä ja vähäisillä talou-

dellisilla kustannuksilla. Haastateltavista H(n) 1 totesi sosiaalisen median ja sen keskuste-



34 
 

lujen luoneen tarpeen olla ”cool”, joka merkitsee tietyn tyyppisen kulutuskäyttäytymisen 

omaamista tietyn sosiaalisen ryhmän keskuudessa. Toisaalta, eräs haastateltavista h(n) 2 

totesi, ettei harkitse hankkivansa uutta tuotetta, jota kehutaan sosiaalisessa mediassa, 

mikäli omistaa jo hyväksi koetun saman kategoriaan kuuluvan tuotteen. Matalan osallistu-

misasteen ostopäätöksissä yleistä oli siis lähestyä lähteitä vähäisellä tai jopa olemattomal-

la kriittisyydellä. Tämän lisäksi tietoa kohteena olevasta tuotteesta tai palvelusta ei haettu 

monesta lähteestä. Matalan sitoutumistason ostopäätöksessä voidaan sen tunnistaa niin 

rajoitettu kuin rutiiniongelmanratkaisu. Rajoitettu ongelmanratkaisutilanne on yksinkertai-

nen prosessi, jossa kuluttaja on jo muodostanut peruskriteerin tietyn tuotekategorian arvi-

ointia varten. Vähän lisäinformaatiota tulee hankkia, sillä kuluttaja ei ole muodostanut miel-

tymyksiä vaihtoehtojen välille. Rutiinin ongelmanratkaisun ratkaiseminen vaatii hyvin vä-

hän kuluttajalta aikaa ja vaivaa, sillä kuluttaja tuntee vaihtoehdot jo valmiiksi ja omaa miel-

tymyksen vaihtoehtojen väliltä. (Solomon 1996, 270) 

 

Matalan ja korkean osallistumisasteen ostopäätöksissä arviointiprosessi eroaa siis huo-

mattavasti. Näiden tulosten kautta voidaan todeta sosiaalisella medialla olevan suurempi 

rooli matalan kuin korkean osallistumisasteen ostopäätösprosessissa. Sosiaalisessa me-

diassa käytävät keskustelut vaikuttavat voimakkaammin matalan kuin korkeamman osallis-

tumisasteen ostopäätöksissä. Keskustelujen vaikutus ostopäätökseen voi olla niin positii-

vista kuin negatiivista. Tällä viitataan keskustelujen luonteeseen eli siihen millaisia mieliku-

via ne saivat aikaan keskustelluista tuotteesta tai palveluista. Vaihtoehtojen karsinnassa 

negatiivinen palaute on toiminut karsivana tekijänä. Haastateltavat eivät kuitenkaan totea 

levittäneensä informaatiota, jota ovat lukeneet sosiaalisesta mediasta – niin positiivista 

kuin negatiivista, elleivät itse omaa kokemusta tuotteesta tai palvelusta. Kriittisyys infor-

maatiota kohtaa vaihteli myös luonteen myötä. Mitä suurempi merkitys ostoksella, sitä tar-

kemmin informaatiota tarkasteltiin. Haastateltavat tiedostivat kuitenkin sosiaalisen median 

mahdollisen harhaanjohtavan luonteen, jolla viitataan kirjoittajien mahdolliseen anonyymiin 

luonteeseen, mikä mahdollistaa myös harhaanjohtavan tiedon leviämisen. Alla olevassa 

taulukossa 1. esitetään haastattelujen kautta havaitun sosiaalisen median ja ostopäätök-

sen luonteen välisen yhteyden analyysin tulokset tiivistettynä.  
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Taulukko1. Ostopäätöksen luonteen ja sosiaalisen median vaikutuksen yhteys 

 

4.2.2 Sosiaalinen media ja ostajatyypit 

 

Haastatteluaineiston analyysin kautta tunnistettiin myös erilaisia ostajatyyppejä ja niiden 

yhteys sosiaalisen median käyttötottumuksiin. Ostajatyypillä kuvataan kuluttajaan liittyviä 

ominaisuuksia, jotka pysyvät ainakin osittain samoina ostotilanteista riippumatta.  Lampi-

koski et al. (1998, 94) mukaan ostajakunta voidaan jakaa taloudellisiin, sosiaalisiin, apaat-

tisiin, aktiivisiin, tinkiviin, yksilöllisiin ja eettisiin ostajaryhmiin. Haastatteluaineiston analyy-

sin kautta todettiin haastateltavien sijoittuvan kolmen erilaisen ostajatyypin kuvauksen alle. 

Analyysin kautta havaitut ostajatyypit ovat taloudellinen, yksilöllinen ja shoppailijaostajat. 

Taloudellinen ostaja etsii ostoistaan parasta taloudellista hyötyä ja on tarkka hinta-

laatusuhteesta. Yksilöllinen ostaja sen sijan korostaa erilaisuuttaan, eikä ole toisten vaiku-

tuksille altis. Shoppailijaostajat voidaan jakaa kahteen ryhmään: heräteostoksia tekevään 

ja ostajaan, joka tietää, mitä haluaa. Kumpikin ryhmä kuitenkin ostaa aktiivisesti ja nauttii 

siitä. (Miettinen & Valtonen, 2011) H(n)1 on luonteeltaan shoppailijaostaja, joka tietää mitä 

haluaa. H(n)2 on taloudellinen ostaja ja H(n)3 shoppalijaostaja, joka harrastaa heräteos-

toksia. H(m) sen sijaan on luonteeltaan yksilöllinen ostaja. Nämä ostajatyypit omaksuvat 

sosiaalista mediaa ostopäätöksiään varten toisistaan eroavilla tavoilla. 
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Shoppailijaostajana, joka tietää mitä haluaa, H(n)1 totesi etsivänsä aktiivisesti tietoa sosi-

aalisista verkkoyhteisöistä ja blogeista. H(n)1 luokittelee blogien lukemisen olevan hänelle 

vapaa-ajan harrastus, joka yhdistää huvin ja hyödyn. Varsinkin blogit ovat toimineet käy-

tännöllisenä apuna ostopäätöksissä, sillä ostopäätökset ovat kohdistuneet niin vaatteiden 

kuin kosmetiikan hankintaan. Hankinnat ovat siis luonteeltaan matalan sitoutumisasteen 

päätöksiä ja tämä selittää myös sen miksi haastateltava ei suhtaudu sosiaalisesta medias-

ta löytyvään informaatioon niin kriittisesti. Ostajatyyppinä H(n)1 omaksuu uutta tietoa ja 

uusia tarpeita sosiaalisesta mediasta, mutta ei yhtä impulsiivisesti kuin H(n)3, joka harras-

taa heräteostoksia. H(n)3 haastattelussa nousi esille haasteltavan tapa tehdä heräteostok-

sia muun muassa sosiaalisessa verkostoyhteisöpalvelussa Facebookissa. Kyseisen verk-

koyhteisön sivuilta löytyy käyttäjälle segmentoituja mainoksia, joiden kautta H(n)3 on pää-

tynyt tekemään hankintoja. H(n)3 saattaa tehdä myös kalliimpia hankintoja impulsiivisesti 

sosiaalisesta mediasta saamien tietojen kautta. Sekä H(n)1 että H(n)3 ostokäyttäytymi-

sessä voidaan havaita H(n)1 haastattelussa toteama sosiaalisen median luoma tarve ol-

la ”cool” ja tämän myötä käyttäytyä kuluttajana tietyllä tavalla. Molempien haastateltavien 

ostokäyttäytymistä ohjaavat siis tietyt mielipidejohtajat, jotka määrittelevät heidän tarpeen-

sa. Mielipidejohtajat vaikuttavat sosiaalisessa mediassa muun muassa blogien kautta, sillä 

H(n)3 harrastaa H(n)1 tapaan niiden aktiivista selailua vapaa-ajallaan. Selailun kautta osa 

tarpeista ja haluista syntyy jopa tiedostamattomasti.  

 

Shoppailijaostajan vastakohtia ovat niin taloudellinen ostaja kuin yksilöllinen ostaja.  Ta-

loudellisena ostajana H(n)2 kokee sosiaalisen median inspiraation lähteenä ja selailee 

muun muassa blogeja satunnaisesti, mutta ei voi luokitella sitä vapaa-ajan viihteeksi, ku-

ten shoppailijaostajien kohdalla. H(n)2 ei myöskään tunnista etsivänsä aktiivisesti sosiaali-

sesta mediasta mitään ostettavaa, kuten shoppailijaostajat. Mikäli H(n)2 havaitsee tarpeen 

syntyneen sosiaalisen median kautta, hän etsii tietoa siitä kriittisesti useasta lähteestä ja 

pyrkii löytämään parhaimman vaihtoehdon, joka täyttää tarpeet sekä on taloudellisesti 

kannattavin. Taloudelliselle ostajatyypille on siis ominaista rationaalinen ostokäyttäytymi-

nen, joka näkyy myös sosiaalisen median käytössä. Yksilöllinen ostajatyyppi H(m) käyttää 

myös sosiaalista mediaa, mutta ei samassa merkityksessä kuin shoppailija- ja taloudelli-

nen ostaja. Tämä merkitsee sitä, ettei haastateltava etsi sosiaalisen mediasta, kuten blo-

geista ostettavaa, joka määritellään niin sanotusti olevan trendikästä. Haastateltava kokee, 

ettei halua samaistua kenenkään toisen henkilön identiteettiin. Näin ollen hän etsiikin aktii-

visesti sosiaalisesta mediasta uusia innovaatioita ja löytöjä, joita muut lähipiirin henkilöt 
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eivät ole vielä tavoittaneet. H(m) yksilöllisenä ostaja voidaan tunnistaa olevan edelläkävijä 

uusien tuotteiden hankinnassa sekä toimivan jollain tasolla mielipidejohtajana. Haastatel-

tavan word of mouth- viestinnän perusteella kuluttajat, kuten shoppailijaostajat saattavat 

päätyä tekemään ostopäätöksiä.  

 

Shoppailijaostajat, taloudellinen ja yksilöllinen ostaja eroavat siis suurimmaksi osaksi sosi-

aalisen median käyttötottumuksissa siinä, kuinka paljon he käyttävät sitä, miten he omak-

suvat tietoa ja kuinka aktiivisesti he sitä sieltä etsivät. Shoppailijaostajat voidaan kategori-

soida kuuluvan sosiaalisen median suurkuluttajiin niin hyödyn kuin huvin kannalta. Talou-

dellinen ostaja sen sijaan käyttää sosiaalista mediaa suurimmaksi osaksi rationaalisessa 

merkityksessä verkostoitumiseen ja informaation löytämiseen. Viimeisenä yksilöllinen os-

taja erottuu aikaisemmista siinä, ettei edellisten ostotyyppien lailla halua samaistua muihin 

kuluttajiin ja omaksua heidän kulutustapojaan. Yksilöllinen ostaja voidaan nähdä olevan 

niin sanotusti oman tien kulkija. Ostajatyyppien ja sosiaalisen median käyttötottumuksien 

analyysin tulokset ovat tiivistetty taulukkoon 2.  

 

 

Taulukko2. Ostajatyyppien sosiaalisen median käyttö ja vaikutus ostokäyttäytymiseen 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin sosiaalisen median roolia kuluttajan ostopäätök-

seen vaikuttavana referenssikanavana. Sosiaalisen median yleistyttyä kuluttajien mahdol-

lisuudet jakaa mielipiteitänsä ja kokemuksiaan muiden kuluttajien, niin tunnettujen kuin 

tuntemattomien kanssa on moninkertaistunut. Traditionaalisen word of mouth- viestinnän 

merkitys on todettu jo pidemmän aikaa ja internetin käyttöönoton jälkeen sen elektroninen 

muoto vaikuttaa yhä enemmissä määrin kuluttajien ostopäätöksissä. Kuluttajat nimittäin 

luottavat enemmän lähipiiristä saatavaan informaatioon kuin yrityksen viestintään. Tutki-

muksen tarkoituksena oli tutkia millainen rooli sosiaalisessa mediassa käytävillä keskuste-

luilla on kuluttajien ostopäätösprosessissa ja sen vaiheissa. Tutkimusta lähdettiin kehittä-

mään keräämällä aineistoa niin kuluttajakäyttäytymisestä, sosiaalisesta mediasta sekä 

word of mouth- viestinnästä. Tämän lisäksi teemahaastattelun muodossa pyrittiin saamaan 

mahdollisimman runsaasti ja monipuolisesti yksilöllistä informaatiota sosiaalisesta medias-

ta osana ostopäätöstä.  

 

Tutkimuksen edetessä havaittiin sosiaalisella medialla olevan vaihtelevia rooleja ostopro-

sessin eri vaiheissa riippuen ostopäätöksen luonteesta. Aiheesta oli akateemista kirjalli-

suutta kirjoitettu liittyen sosiaalisen median rooliin palautteen kierrossa, mutta haastattelun 

avulla selvisi sen mahdollinen laajempi rooli. Kuluttajat käyttävät hyväksi sosiaalista medi-

aa eniten etsiessään informaatiota, vaihtoehtoja sekä vertaillessaan niitä keskenään. So-

siaalinen media pursuaa tietoa sen avoimen luonteen vuoksi, joka tarkoittaa sitä, että jo-

kainen voi osallistua ja jakaa mielipiteensä. Kuluttajan sosiaalisessa mediassa kohtaamat 

tiedot vaikuttivat yrityskuvaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Sosiaalisen median ver-

kostoluonne ja kirjoittajien mahdollinen anonyymiys mahdollistavat harhaanjohtavan tiedon 

etenemisen. Tähän liittyen ostopäätösprosessissa havaittiin haastateltavien kesken kriitti-

syys sosiaalisesta mediassa käytäviä keskusteluja kohtaan. Sosiaalinen media vaikutti 

myös matalan riskin ja osallistumisasteen ostopäätöstapauksissa myös lopullisen tuotteen 

valinnassa, kun taas korkean riskin ja osallistumisasteen hankinnoissa asiantuntijan sa-

naan luotettiin viime kädessä.  

 

Tämän lisäksi haastattelun analysoinnin kautta havaittiin eri ostostyyppien ja sosiaalisen 

median vuorovaikutussuhde. Haastateltavien kesken oli tunnistettavissa impulsiivista sekä 
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rationaalista kuluttajakäyttäytymistä riippuen ostajatyypistä. Shoppailijaostajat omaksuivat 

ja etsivät aktiivisesti tietoa sosiaalisesta mediasta toisin kuin taloudellinen ja yksilöllinen. 

Yksilöllinen ostaja käytti sosiaalista mediaa aktiivisesti uusien lähipiirissä ennalta tuntemat-

tomien innovaatioiden ja tuotteiden etsimiseen. Taloudellinen ostaja toimii rationaalisesti 

ostopäätöstä tehdessään, joka heijastui myös sosiaalisen median käyttökokemuksissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta elektronisen word of mouth- viestinnän, jota ilmenee sosiaa-

lisen median eri sovelluksissa, kuten sosiaalisissa verkkoyhteisöissä, blogeissa ja keskus-

telufoorumeilla, roolin vaihtelevan nuorten aikuisten ostopäätösprosesseissa.  

 

Tutkimusta rajoittavana tekijänä voidaan pitää aineiston yksipuolisuutta, sillä haastatelta-

vat olivat kaikki melko saman ikäisiä opiskelijoita ja samassa elämäntilanteessa olevia. 

Tutkimus olisi voitu rajata koskemaan suurempaa otosta, jolloin sosiaalisen median kes-

kustelujen vaikutus olisi tullut ilmi laajemmin. Haastateltavia olisi voitu valita opiskelijaym-

päristön ulkopuolelta, jolloin olisi saatu myös työssäkäyvien nuorten aikuisten näkökulma 

sosiaalisen median vaikutuksista kuluttajakäyttäytymisestä.  Jatkotutkimusta ajatellen kan-

didaatintutkielmaa rajoittaneet tekijät tulisi ottaa mukaan tutkimukseen, jolloin aihetta kyet-

täisiin käsittelemään laajemmin.  
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LIITTEET 
 
Liite 1. Haastattelurunko 

 

1. Sosiaalisen mediaan liittyvät kysymykset 

 Millainen sosiaalisen median käyttäjä olet? 

 Seuraatko foorumeja ja jos niin millaisia? 

 Luetko blogeja?  

 

2. Word of mouth- viestintään liittyvät kysymykset 

 Kuinka kriittisesti suhtaudut informaatioon, joka on sosiaalisessa mediassa? 

 Koetko elektronisen word of mouth- viestinnän vaikuttaneen yrityskuvaan ja jos niin 

miten? 

 Ilmaisetko itse mielipiteitä tai kokemuksia sosiaalisessa mediassa? 

 

3. Ostopäätökseen liittyvät kysymykset 

 Millaiseen/millaisiin ostopäätökseen sosiaalinen media on vaikuttanut? 

 Miten sosiaalinen media auttoi sinua ostopäätösprosessissa? 

 Koetko sosiaalisen median luoneen sinulle uusia tarpeita? 

 


