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1. Johdanto 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkkokauppojen käyttö on yleistynyt huimasti ja 

käyttäjäkunta kattaa vuoteen 2012 tultaessa jopa kaksi kolmasosaa koko väestöstä, 

joista aktiivisiksi käyttäjistä voidaan laskea yli puolet (Tilastokeskus 2012). Netissä 

käytävä vähittäiskauppa onkin viimeisen kymmenen vuoden aikana nähnyt 

huomattavaa kasvua, mikä osaltaan lisää verkossa käytettävien markkinointikeinojen 

tarpeellisuutta. Perinteisen markkinointiviestinnän rinnalla on kuitenkin kasvanut myös 

epäsuora markkinointiviestintä, johon markkinoinnin suunnittelijan on huomattavasti 

vaikeampi vaikuttaa. Tällaista internetissä tapahtuvaa epäsuoraa viestintää kutsutaan 

nimellä sähköinen word-of-mouth (e-WOM) tai puskaradio. Sähköisellä puskaradiolla 

tarkoitetaan ostajien verkossa käymää keskinäistä dialogia, joka voi potentiaalisesti olla 

perinteistä markkinointia vahvempi tekijä kuluttajan ostopäätöksen muodostuksessa.  

Verkkokaupassa asioidessaan kuluttajalla on perinteiseen ostotapahtumaan verrattuna 

enemmän aikaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa paitsi tuotteen, myös ostopaikan valintaan. 

Internetissä kuluttaja pääsee helposti käsiksi erilaisiin arvosteluihin ja 

käyttäjäpalautteeseen, sekä ennen ostotapahtumaa että sen aikana. Tällaisessa 

tilanteessa perinteinen markkinointiviestintä menettää tehoaan, kuluttajan saadessa 

haluamaansa tietoa ostamastaan tuotteesta puolueettomista lähteistä, jotka eivät 

kaikissa tapauksissa ole myyjälle tai tuotteelle suosiollisia. Tämä sähköinen puskaradio 

voi olla markkinointipyrkimyksille vaikean manipuloitavuutensa vuoksi mahdollinen 

uhka, mutta myös mahdollisuus vaikuttaa asiakkaaseen perinteistä markkinointia 

tehokkaammin. Kysymys kuuluu, missä määrin sähköinen puskaradio vaikuttaa 

ostajaan, eli onko sen esittämä uhka ja mahdollisuus varteenotettava mahdollisten 

markkinointipyrkimysten kohteeksi. 

Tässä tutkimuksessa pyritään kartoittamaan sähköisen puskaradion vaikuttavuutta 

kuluttajan ostopäätöksen muodostamiseen sekä ostopaikan valintaan. Pyrin myös 

selvittämään missä määrin kuluttajat hyödyntävät verkossa tarjottavaa tietoa 

ostopäätöstä suunnitellessaan. Kohderyhmäksi otetaan kuluttajille suunnattuun 

elektroniikkaan keskittyvät ostot, niiden hinnan ja helpon vertailtavuuden vuoksi. 
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Taustaoletuksena tutkimukselle on, että kuluttajat aktiivisesti käyttävät sosiaalisten 

verkostojen tarjoamaa informaatiota ostopäätöstä tehdessään ja että sillä on vaikutusta 

lopulliseen ostopäätökseen. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisen puskaradion vaikutus kuluttajan 

ostopäätöksen muodostamiseen. Tutkielmassa pyritään myös kartoittamaan, missä 

määrin kuluttajat hyödyntävät verkossa käytävää keskustelua informaation lähteenä. 

Näin ollen tutkimusongelma jakautuu kahteen tutkimuskysymykseen: 

 Miten sähköinen puskaradio vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen? 

 Missä määrin kuluttajat hyödyntävät sähköistä puskaradiota tehdessään verkko-

ostoksia? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä kandidaatintyössä käytetään kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään johtopäätökset tekemään 

aiemmista tutkimuksista, ja tutkimus pohjautuu aiempaan teoriaan. Empiriaa verrataan 

teoriasta johdettuihin hypoteeseihin ja aikaisempiin teorioihin, joista on lopuksi 

tavoitteena saada selville tarvittavat tosiasiat. (Hirsjärvi et al., 2006, 130 – 133) 

Koska tässä tutkimuksessa pyritään saamaan kuva yleisestä käyttäytymisestä, 

suoritetaan empiriana kyselytutkimus. Koehenkilöiden valinnassa käytetään harkittua 

otantaa ja pyritään kohdistamaan kysely kodinelektroniikkaa ostaville tai ostaneille 

henkilöille, jotta pystytään luomaan perusjoukko, johon otokselle tehty tutkimus on 

voimassa. Elektroniikkaostojen laatua ei ole tutkimuksessa rajattu tarkasti, mutta 

kyselylomakkeessa tuote-esimerkeiksi on annettu kännykät, tietotekniikka ja 
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kodinelektroniikka. Kyselytutkimuksesta saadaan aineisto josta tehdään numeerinen 

analyysi, jonka tuloksia analysoidaan ja verrataan alkuperäiseen hypoteesiin. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus jakautuu kuuteen osaan. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa käsitellään 

tutkimuksen lähtökohdat ja luodaan pohja työlle. Johdannossa esitellään tutkimuksen 

taustaa ja tavoitteita, sen keskeisiä käsitteitä ja kirjallisuutta, sekä luodaan tutkimukselle 

teoreettinen viitekehys ja määritetään tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen toisessa 

luvussa esitellään teoriaa sähköisen puskaradion taustalla sekä mahdollisia 

hyödyntämisen keinoja. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirinen 

osuus ja esitellään aineisto. Neljännessä luvussa suoritetaan kerätyn aineiston analyysi 

ja viidennessä kerätään yhteen tutkimustulokset. Viimeinen luku on varattu 

johtopäätöksille, sekä mahdollisten jatkotutkimustarpeiden esittelyyn. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on sähköisen puskaradion 

vaikuttavuuden arviointi. Työssä sovelletaan aiempaa tutkimusta ja sovelletaan näiden 

teoriaa verkossa tapahtuvan kuluttajien välisen keskustelun myyntivaikutuksen 

arviointiin. Olemassa olevaa tietoa käyttäen luodaan tutkimusolettama sähköisen 

puskaradion vaikuttavuudesta kuluttajan ostopäätöksiin. Luodun hypoteesin pohjalta 

suoritetaan elektroniikkaostoihin keskittyvä kyselytutkimus, lopullisena tavoitteena 

selvittää sähköisen puskaradion vaikutus keskimääräisen kuluttajaelektroniikan ostajan 

lopulliseen ostopäätökseen 
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1.5 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimusksessa käytetään määrällisiä menetelmiä ja aineisto kerätään 

kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka internetissä 

tapahtuva keskustelu vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksen muodostamiseen. 

Kyselytutkimusta tehdessä pyritään hankkimaan otanta aktiivisista elektroniikan 

nettiostajista, ja tutkimus keskittyy kuluttajatason elektroniikkaostoihin. Työn 

teoreettisessa osassa tarkastellaan puskaradion vaikutusta myyntiin ja vertaillaan 

perinteisen ja sähköisen keskustelun eroja. Empiirisessä osassa pyritään selvittämään 

nettiostajan aktiivisuutta hankintojen tutkimisessa ja sen vaikutusta kuluttajan 

lopulliseen ostopäätökseen.  

 

1.6 Kirjallisuuskatsaus 

 

Internetin sosiaalisten verkostojen markkinointivaikutuksista ja -mahdollisuuksista on 

viimeisten kolmen vuoden aikana tehty paljon tutkimusta. Verkostoesimerkeiksi 

nostetaan useimmiten suositut sosiaalisen median sivustot kuten Facebook ja Twitter. 

Muun muassa Jie Zhangin ja Terry Daughertyn vuonna 2009 julkaisemassa artikkelissa 

Third-Person Effect and Social Networking selvitetään sosiaalisessa mediassa tehtävän 

suoran ja epäsuoran markkinoinnin vaikuttavuutta, käyttäen teoreettisena 

viitekehyksenä kolmannen persoonan vaikutuksen teoriaa. Samaa teemaa jatketaan 

vuonna 2012 julkaistussa artikkelissa "Like it or not": Consumer responses to word-of-

mouth communication in on-line social networks, jossa Anne Roggeveen ja Keith S. 

Coultier tutkivat WOM lähteen ominaisuuksien vaikutusta kuluttajan reaktioon. Myös 

tässä tutkimuksessa keskitytään modernimpaan sosiaaliseen mediaan. Roggven ja 
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Coultier huomasivat että markkinointiviestin lähteen läheisyys kohteeseen vaikuttaa 

oletettua vähemmän markkinoinnin tehokkuuteen. 

Suuressa osassa sähköisen puskaradion markkinointivaikutuksiin keskittyvistä 

tutkimuksista keskitytään pääasiassa uuteen sosiaaliseen mediaan, kuten Facebook, 

unohtaen että nettikeskustelua käydään myös muualla. Vuonna 2010 julkaistussa 

artikkelissa Marketing in a Hyper-Social Worid: The Tribalization of Business Study and 

Characteristics of Successful Online Communities Edward Moran ja Francois 

Gossieaux kiinnittävät huomiotaan perinteisempiin internet kommuuneihin, missä 

keskustelu tapahtuu tuttavapiirin sijasta tietyn intressiryhmän sisällä avoimessa 

kontekstissa. Tällaisia internetkommuuneja ovat perinteisemmät avoimet foorumit ja 

keskustelupalstat, jotka usein muodostuvat tietyn yhteisen kiinnostuksen kohteen 

ympärille. Moran ja Gossieaux esittelevät artikkelissaan hypersosiaalisuuden ja 

tribalisaation käsitteet sekä vaikutukset markkinointiprosessiin. Artikkelissaan he 

korostavat yhteisön aktiivijäsenten merkitystä markkinointiviestin levittämisessä. 

Tutkimuksen empiriaosuus käsitti laajan yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen, jonka 

tuloksista analyysi tehtiin. Tämä kuitenkin antaa kuvan vain markkinoijan perspektiivistä, 

ohittaen markkinointiviestinnän kohteen kokemuksen, minkä vuoksi täydellistä kuvaa 

menetelmien tehokkuudesta on vaikea luoda. Omassa työssäni pyrin kartoittamaan 

epäsuoran viestinnän tehokkuutta kuluttajan lähtökohdista, tarkoituksena selkeyttää 

kuvaa kommuunien sisäisen viestinnän vaikuttavuudesta kulutukseen. 

 

1.7 Käsitteet 

 

Tutkielmassa esiintyy erinäisiä käsitteitä, jotka voidaan tapauksesta riippuen ymmärtää 

usealla eri tavalla. Tässä luvussa avataan kyseisiä käsitteitä ja selvitetään millä tavoin 

niitä tullaan tässä tutkielmassa käyttämään.  

Ensimmäinen käsite josta saattaa syntyä eriäviä tulkintoja on englanninkielinen Word-

of-Mouth (WOM) ja sen verkossa käytävä vastin sähköinen Word-of-Mouth (eWOM). 

Word-of-Mouthilla tarkoitetaan ihmisten välillä käytävää keskustelua ja tiedon liikkumista 
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niin sanotusti ”suusta suuhun”. Tällä tarkoitetaan tiedon leviämistä tavallisten 

keskustelujen kautta. Parhaassa tapauksessa kahden ihmisen välisestä keskustelusta 

tieto voi levitä hyvinkin suurelle ihmisjoukolle. Tulkintaeroja syntyy kun siirrytään 

sähköiseen Word-of-Mouthiin. Ajoittain sähköinen WOM liitetään hyvin lähelle tavallista 

WOM:ia, yhdistämällä se sosiaaliseen mediaan. Koetaan että WOM voi tapahtua vain 

tuttavapiirin sisäisesti ja rajataan pois anonyymit keskustelualueet kuten foorumit ja 

palstat. Tässä Tutkielmassa eWOM kuitenkin rajataan käsittämään kaikkea internetissä 

käytävää keskustelua.  

Tutkielmassa käytetty termi ”puskaradio” voidaan myös ymmärtää eri tavoin. Tavallinen 

käyttötapa on synonyyminä viidakkorummulle, missä viesti leviää ihmistenvälisessä 

keskustelussa samalla tavoin kuin WOM -käsitteessä. Tässä tutkielmassa ei tehdä eroa 

Word-of-Mouthin ja puskaradion termien välillä ja niitä käytetään toisensa korvaavina 

synonyymeinä. Sama sääntö laajennetaan myös koskemaan eWOM:ia ja sähköistä 

puskaradiota. 
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2. Teoria sähköisen puskaradion taustalla 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen internetin välityksellä on viimeisen kymmenen vuoden 

aikana yleistynyt huomattavalla tahdilla. Tällä aikavälillä on lanseerattu suuren yleisön 

suosioon nousseita moderneja sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebook, Twitter ja 

Myspace, perinteisempien keskustelupalstojen, kuten internetfoorumien ja blogien 

rinnalle. Uuden sosiaalisen median suuren suosion ansiosta verkkoviestintä tavoittaa 

entistä suuremman yleisön, minkä myös markkinoijat ovat huomanneet. Sosiaalisessa 

mediassa mainokset kilpailevat suuren yleisön huomiosta, jääden paikoittain toimivasta 

kohdistamisesta huolimatta suhteellisen tehottomiksi. Sosiaalisen median 

erityisominaisuuksia hyödyntämällä voidaan kuitenkin välittää markkinointiviestejä, 

mutta tämä vaatii täysin uuden lähtökohdan markkinointiin. 

 

2.1 Mikä on puskaradio? 

 

Puskaradiolla tarkoitetaan englannin Word-of-Mouth (WOM) kommunikaation käsitettä. 

Word-of-Mouth on perustasollaan kirjaimellisesti suullista viestintää. Sillä tarkoitetaan 

ihmisten keskinäistä informaation välitystä, joka tapahtuu ilman erilaisia välikäsiä, kuten 

yleistä mediaa tai muuta tiedotuskanavaa. 

Puskaradiolla on viime vuosina huomattu olevan poikkeuksellisen suuri vaikutus 

ihmisten ostopäätöksiin, ja markkinoijat ovat kiinnostuneet sen hyödyntämisestä myynin 

edistämisessä. Tällaista puskaradion hyödyntämistä kutsutaan Word-of-Mouth 

markkinoinniksi (WOMM) tai puskaradiomarkkinoinniksi. Puskaradiomarkkinoinnilla 

tarkoitetaan käytännössä kuluttajien väliseen keskusteluun vaikuttamista erilaisilla 

markkinointikeinoilla (Kozinets, de Vlack, Wojnicki &Wilner 2010, 71–72). Tällaiselle 

markkinoinnille on ominaista tavanomaisesta poikkeavat vaikutuskeinot, kuten 

avainkuluttajiin kohdistuva epäsuora kosiskelu. Hyvänä esimerkkinä Kozinetsin ryhmän 

(2010, 73-83) tekemässä tutkimuksessa esitelty aktiiviblogaajien "lahjonta". Artikkelissa 

esiteltiin WOMM-projekti, jossa suosittujen blogien ylläpitäjille lähetettiin uudet 
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matkapuhelimet, tavoitteenaan saada positiivista näkyvyyttä kyseisillä palstoilla. 

Tutkimuksessa huomattiin tämänkaltaisella markkinoinnilla olevan myös muita myyjälle 

suosiollisia ominaisuuksia. Paitsi että blogin kirjoittaja tuli välittäneeksi 

markkinointiviestiä, hän joutui myös panostamaan oman maineensa markkinointiviestille 

sekä muuntamaan geneerisen mainoksen omalle yleisölleen soveltuvaksi viestiksi.  

Perinteiseen markkinointiin verrattuna, puskaradiota hyödyntävät markkinointikeinot 

tarjoavat paitsi huomattavia lisähyötyjä, niillä on myös suurempi potentiaalinen vaikutus 

kuluttajaan. Mikäli WOM-menetelmillä pystytään vaikuttamaan suurempiin 

intressiryhmiin ja kommuuneihin, saavutetaan tuottavien asiakkaiden lisäksi myös 

laajempi peitto markkinointiviestille yhteisön jäsenten viedessä viestiä edelleen. Näistä 

kommuuneista on myös mahdollista saada markkinointiprosessin ja tuotekehityksen 

kannalta oleellista tietoa asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja potentiaalisista 

markkinaraoista. (Moran, Gossieaux, 2010, 232–233). 

Puskaradio on potentiaalinen työkalu markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Erilaisiin yhteisöihin vaikuttamalla voidaan saavuttaa huomattavaa markkinointietua, 

erityisesti jos on mahdollista kaapata ensimmäisen toimijan etu (Grewal, Cline & 

Davies, 2003, 196). Puskaradiota tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa 

hyödyntämään enenevässä määrin, perinteisiä kanavia käyttävän markkinoinnin 

menettäessä merkitystään.  

 

2.3 Word-of-Mouth teoria ja sen kehitys 

 

Puskaradion mahdolliset vaikutukset on tiedostettu jo pitkään. Perinteiseen 

markkinointiviestintään verrattuna, kuluttajien välisillä keskusteluilla on suurempi 

vaikutus lopulliseen ostopäätökseen. Näiden kohtaamisten vaikutuksia kuvaavat teoriat 

ovat kuitenkin käyneet läpi jatkuvaa muutosta.Tässä luvussa esitellään, Kozinetsin 

(2010, 71-73) artikkelia mukaillen, WOM teorian kehitystä hyvin yksinkertaisesta kahden 

kuluttajan välisestä viestinnästä laajaan sähköiselle puskaradiolle ominaisempaan 

verkostomalliin. 
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Kozinets (2010, 72) on artikkelissaan erotellut WOM teorioiden kehityksen kolmeen 

perusmalliin. Kuvassa 2.1 nähtävä ensimmäinen malli on hyvin yksiselitteinen 

orgaaninen kuluttajienvälisen vaikutuksen malli, jossa vertaiskuluttajat vaihtavat 

informaatiota, markkinointimixin elementtien luodessa keskustelun ulkopuolisia 

ärsykkeitä vaikuttaen vain välillisesti kuluttajiin. Käytännössä malli kuvaa kahden 

kuluttajan spontaania keskustelua yrityksestä tai tuotteesta. Tässä tilanteessa aloitteen 

markkinointiviestin välittämisestä on tehnyt toinen kuluttajista ja viesti voi sisältää 

markkinoijan kannalta sekä positiivista että negatiivista informaatiota. Mallista 

huomataan että teoria on vielä alkutekijöissään, sillä siinä ei edes harkita markkinoijan 

mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajien väliseen markkinointiviestintään, vaan pitäydytään 

puskaradion ulkoisessa viestinnässä. Tässä mallissa kuluttajia motivoi 

kommunikoimaan auttamisen halu ja statuksen viestittäminen. 

 

 

Kuva 2.1 Orgaaninen kuluttajien välisen vaikutuksen malli (Kozinets2010, 72) 

 

WOM teoria on kehittynyt Orgaanisesta kuluttajien välisen vaikutuksen mallista kohti 

kuvassa 2.2 esiteltyä Lineaarista markkinoijan vaikutuksen mallia. Markkinoinnin 

tietämyksen lisääntyessä, WOM teoriat alkoivat korostaa vaikutusvaltaisten kuluttajien 

roolia puskaradiossa. Kohdistamalla markkinointiviestintää näille avainasiakkaille, 

markkinoijat pääsivät ensimmäistä kertaa vaikuttamaan kuluttajien välisessä 

puskaradiossa tapahtuvaan viestintään, vaikkakin epäsuorasti. Näiden 
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mielipidejohtajien oletettiin välittävän onnistuneen markkinoinnin viestiä eteenpäin 

muille kuluttajille, muuttamatta viestiä radikaalisti. 

 

 

Kuva 2.2 Lineaarinen markkinoijan vaikutuksen malli (Kozinets2010, 72) 

 

Viimeinen huomattava loikka WOM teorioiden kehityksessä tapahtui osittain sähköisen 

puskaradion siivittämänä. Kuluttajien välisen keskustelun siirtyessä internetin 

keskustelupalstoille, missä viestintä tapahtuu hajanaisen verkoston sisällä, myös 

puskaradion teorian tuli muuttua heijastamaan tätä. Kolmas ja viimeisin Kozinetsin 

(2010, 72) esittämä malli kuvaa verkoston yhteistuotantoa. Malli eroaa lineaarisesta 

markkinoijan vaikutuksen mallista merkittävästi kahdella tavalla. Ensimmäinen 

huomionarvoinen seikka on lineaarisuuden puuttuminen. Markkinointiviesti ei olekkaan 

enään yksisuuntaista, vaan viestintää tapahtuu edestakaisin verkoston sisällä, eikä 

ryhmässä välttämättä olekkaan enää edellisen mallin mielipidejohtajaa. Yritys pystyy 

kuitenkin vaikuttamaan markkinointiviestintään, pyrkimällä vaikuttamaan 

vaikutusvaltaiseen kuluttajaan tai kuluttajiin. Tällä kertaa markkinoija voi kuitenkin 

verkoston koosta riippuen kohdistaa enemmän resursseja yhteen vaikuttajaan, jopa 

suorilla vaikutustavoilla, kuten edellisessä luvussa mainitulla "lahjonnalla". Verkoston 

yhteistuotannon malli onkin suuressa roolissa tämän päivän WOM markkinointia 

suunnitellessa, mutta se ei kuitenkaan ole täysin aukoton. Monesti suorat vaikutustavat 



13 
 

voivat vaikuttaa negatiivisesti mielipidejohtajan kredibiliteettiin, mikä saattaa 

pahimmassa tapauksessa heijastua myös markkinoivaan yritykseen. 

 

 

Kuva 2.3 Verkoston yhteistuotannon malli (Kozinets2010, 72) 

 

WOM teoriat ovat viimeisen seitsemänkymmenen vuoden aikana tasaisesti kehittyneet 

vastaamaan markkinoinnin ja ympäristön luomia vaateita. Tulee kuitenkin huomioida, 

että uusi malli ei ole koskaan täysin syrjäyttänyt edellistä, vaan mallit ovat toimineet 

pitkiäkin aikoja limittäin, kumoamatta toisiaan. Voidaankin huomata että esitellyt kolme 

esimerkkimallia voivat toimia ikäeroistaan huolimatta rinnakkain, sillä jokaisen tarjoamat 

ratkaisut sopivat erilaiseen tilanteeseen ja tukevat erillaisia markkinointitapoja. Jos 

markkinoija ei esimerkiksi halua käyttää kohdistettua mainostusta, tai suoraa 

mielipidejohtajien manipulointia, on vanhin malli edelleen voimassa. Vaikka kuluttajien 

välinen interaktio ei katoa mihinkään, markkinoinnin tavoitteet ja kohteet lopulta 

määrittävät käytettävät työkalut. 
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2.2 Puskaradion vaikutus kuluttajan ostopäätösprosessiin 

 

Kuluttajan ostopäätöksen muodostaminen on usein monivaiheinen prosessi. Kaikkein 

halvimpia perusostoksia lukuun ottamatta, kuluttaja tekee harvoin ostopäätöksen 

suoraan herätteen seurauksena. Tässä luvussa tutkitaan kuluttajan ostopäätöksen 

muodostukseen johtavaa prosessia Philip Kotlerin esittelemän kuluttajan ostoprosessin 

viisivaiheisen mallin kautta ja pyritään liittämään puskaradion vaikutus kuluttajan 

ostopäätösprosessiin.  

Philip Kotler on esitellyt kirjassaan Marketing 

management kuluttajan ostoprosessin 

viisivaiheisen mallin (2003, 204), jossa käydään 

läpi suunnittelua vaativan kuluttajatuotteen 

ostopäätöksen toteutumiseen johtava prosessi. 

Kuten kuvasta 2.4 voidaan havaita, 

ostopäätöksen muodostamiseen kuuluu viisi 

vaihetta, joista neljä ensimmäistä liittyy osanaan 

itse ostopäätöksen muodostamiseen ja viides 

oston jälkeisiin toimiin. Todellinen tilanne on 

harvoin yhtä lineaarinen ja yksiselitteinen kuin 

Kotlerin mallissa, mutta ellei kyseessä ole hyvin 

triviaali perustarpeita täyttävä tuote, 

ostopäätöstä muodostaessa kuluttaja käy usein 

läpi kyseiset viisi vaihetta. 

Ostoprosessin ensimmäisessä vaiheessa kuluttaja 

tiedostaa ongelman, jonka voi tuotteen ostamalla 

ratkaista, tai suoran tarpeen tuotteelle. Otetaan esimerkiksi henkilö, joka tarvitsee 

televisiota hajonneen tilalle. Tuote on riittävän arvokas käynnistääkseen kuluttajan 

ostopäätösprosessin, sillä kuluttaja harvoin ostaa ensimmäisen tarjolla olevan 

television. Perustarpeet kuten nälkä luovat herätteen sisäisesti, ilman ulkoista 

Tarpeen tunnistaminen 

Informaation etsintä 

Vaihtoehtojen arviointi 

Ostopäätös 

Oston jälkeiset toimet 

Kuva 2.4Kuluttajan ostoprosessin 

viisivaiheinen malli (Kotler 2003, 

204)
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vaikuttajaa. Ulkoisen herätteen luovat ongelmat kuten hajonnut televisio, tai esimerkiksi 

tarpeita luovat ärsykkeet kuten mainostus ja muu markkinointi.  

Toisessa vaiheessa kuluttaja siirtyy etsimään informaatiota tarjolla olevista 

vaihtoehdoista. Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat paitsi erilaiset tuotteet, myös tuotetta 

myyvät yritykset. Kuluttajien etsintäaktiivisuudessa voi kuitenkin olla eroja ja 

informaation etsiminen onkin jaettu kahteen eri aktiivisuuden tasoon. Vähemmän 

aktiivisella tasolla kuluttajan tarkkaavaisuus kyseistä tuotetta koskevaa informaatiota 

kohtaan kohoaa. Aktiivisen etsimisen sijasta kuluttaja tarkkailee passiivisesti 

keräämäänsä informaatiota ja suodattaa siitä kohdettaan koskevan informaation ja luo 

tämän tiedon perusteella ostopäätöksensä. Näin saatu informaatio voi jäädä hyvinkin 

vähäiseksi ja kuluttaja joutuu tekemään ostopäätöksen lähes sokkona. Toisella tasolla 

kuluttaja pyrkii aktiivisesti etsimään informaatiota eri lähteistä ja käyttää saamaansa 

tietoa vaihtoehtojen arvioinnissa. Kuluttajat saavat informaatiota monista eri lähteistä. 

Näitä voivat olla henkilökohtaiset lähteet kuten tuttavat ja perhe, kaupallisia lähteitä 

kuten mainokset ja yrityksen harjoittama myynti ja markkinointityö, julkisia lähteitä kuten 

massamedia ja arvostelut, sekä kokeellisia lähteitä kuten tuotteen käyttö ja kokeilu. 

(Kotler 2003, 202–205) 

Ostoprosessin informaation etsimisvaiheessa perinteisen puskaradion rooli korostuu 

tiedon lähteissä. Henkilökohtaisista lähteistä saatava informaatio kulkee väkisinkin 

puskaradion kautta, orgaanisen kuluttajien välisen vaikutuksen mallin mukaisesti. 

Kuluttaja kertoo mielipiteistään ja kokemuksistaan aiheesta tietoa etsivälle tuttavalleen, 

joka luo tämän ja muun keräämänsä informaation perusteella lopullisen ostopäätöksen. 

Näin informaatio liikkuu perinteisen puskaradion kautta. Henkilökohtaisia lähteitä 

käytetään myös sähköisessä puskaradiossa. Hyvänä esimerkkinä toimii suosittu 

sosiaalisen median verkosto Facebook, missä pikaviestein voi välittää saman 

informaation kuin kasvotusten. Facebookissa huomataan myös lineaarisen vaikutuksen 

mallin olemassaolo, sille ja toiselle verkostopalvelulle Twitterille ominaisissa 

päivityksissä. Näiden päivitysten kautta tuttavapiirissä tietyn alan asiantuntijana tunnettu 

henkilö voi helposti täyttää mielipidejohtajan tunnusmerkit ja pystyy osaltaan 
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vaikuttamaan muodostettuihin ostopäätöksiin lineaarisen markkinoijan vaikutuksen 

mallin mukaisesti. 

Internetin keskustelualueilla voidaan huomata myös kehittyneempien WOM mallien 

vaikutus. Esimerkiksi aiemmin esitelty verkoston yhteistuotannon malli kuvaa hyvin 

nettikommuuneissa, kuten keskustelufoorumeilla ja -palstoilla, tapahtuvaa viestintää. 

Monesti markkinoija pyrkii vaikuttamaan koko kommuuniin suoralla markkinoinnilla, tai 

jopa orgaanisella värväyksellä, kehittääkseen yritykselle positiivista heimoajattelua 

(Moran & Gossieaux, 2010, 232-233). Tällainen suoran markkinointiviestinnän vaikutus 

sähköiseen viestintään voidaan huomata esimerkiksi suomalaisella tietotekniikkaan 

keskittyvällä Murobbs -keskustelufoorumilla (http://murobbs.plaza.fi/), missä kaupallisille 

toimijoille on luotu oma alue, jossa keskustelua käydään markkinoijien ja käyttäjien 

kesken. Tämän suoran markkinoinnin vaikutuksen voidaan huomata siirtyvän myös 

foorumin muissa osissa esiintyvään keskusteluun. Esimerkiksi foorumin 

tietokonepakettien ostamiseen keskittyvällä alafoorumilla voidaan havaita, että 

kaupallisella alueella toimivat yritykset esiintyvät useammin käyttäjien suosituksissa 

kuin muut tuottajat. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä paitsi Internetin vaikutuksesta 

puskaradion teorioihin, myös sen potentiaalisesta vaikutuksesta kuluttajan 

ostopäätökseen. Mikäli kuluttaja päätyy ostoprosessin informaation etsimisvaiheessa 

foorumille, joka on esimerkin mukaisesti ”värvätty”, on hyvin todennäköistä että hän 

kerää markkinoijan haluamaa informaatiota (Moran & Gossieaux 2010, 233-235). 

Informaation etsimisvaiheesta kuluttaja siirtyy vaihtoehtojen arviointiin ja keräämänsä 

informaation pohjalta hän tekee ostopäätöksensä. Vaihtoehtoja arvioidessa kuluttaja 

ottaa huomioon sekä keräämänsä informaation, että muiden mielipiteet tuotteesta tai 

myyjästä. Osaltaan valinnan tekovaiheessa vaikuttavat tuttavien mielipiteiden 

intensiteetti sekä kuluttajan motivaatio seurata kyseisten henkilöiden mielipiteitä. (Kotler 

2003, 202-206) Voidaan olettaa että sähköisessä kanssakäymisessä kuluttajalle 

ennestään tuntemattomien henkilöiden kanssa motivaatio totella on minimaalinen, 

mutta mielipiteiden intensiteetillä tai yleisyydellä voi olla vaikutusta normaalin 

kanssakäymisen tavoin. Mielenkiintoisen poikkeuksen sähköiseen puskaradioon tekee 

Facebook, missä toisensa ennestään tuntevat henkilöt keskustelevat sähköisesti. 

http://murobbs.plaza.fi/
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Voidaan olettaa että perinteisen puskaradion vaikuttavuudet pätevät tässä tilanteessa, 

toisin kuin keskustelupalstoilla tapahtuvassa kanssakäymisessä.  

Ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä ostoprosessimallin neljännessä vaiheessa on 

vielä mahdollista että kuluttajan mielen muuttaa odottamaton tapahtuma tai 

”onnettomuus”. Tällainen onnettomuus voi olla esimerkiksi ala-arvoinen palvelu tai 

fyysinen este ostamiselle, kuten parkkipaikkojen loppuminen tai liian pitkät jonot. 

Ostopäätöksen synnyttyä kuluttaja siirtyy ostoprosessin viidenteen vaiheeseen, mihin 

kuuluvat oston jälkeiset toimet. Tässä prosessin vaiheessa kuluttaja jälkiarvioi mennyttä 

ostotapahtumaa. Ostotapahtuman jälkeinen tyytyväisyys määrittää kuluttajan 

jatkokäyttäytymistä, esimerkiksi uusien ostojen tai jopa käyttäjäarvioiden muodossa. 

Tästä myös syntyy uutta tietoa puskaradion kuljetettavaksi ja kuluttajan tyytyväisyys 

onkin tärkeä osa yritysten markkinoinnin kokonaisprosessia. 

 

2.3 Sähköisen puskaradion vaikuttavuus ja sitä tukevat teoriat 

 

Sähköisen puskaradion vaikutusta on pyritty kartoittamaan monissa tutkielmissa ja 

siihen onkin liitetty useita eri teorioita, joita esitellään tässä luvussa.  

Jie Zhang ja Terry Daugherty liittivät tutkielmassaan Third-Person Effect and Social 

Networking psykologian alalta kumpuavan kolmannen persoonan efektin teorian 

markkinoinnin vaikuttavuuteen ja todistivat sen vaikuttavan myös sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Kolmannen persoonan efektillä tarkoitetaan 

yksinkertaistetusti kuluttajien kokemaa markkinoinnin vaikuttavuutta muihin kuluttajiin. 

Teorian mukaan suora markkinontiviesti vaikuttaa vähiten kuluttajaan itseensä, jonkin 

verran henkilön tuttaviin sekä sosiaalisiin kontakteihin ja eniten muihin kuluttajiin. (2009, 

53-61) Perinteisestä markkinoinnista eroten puskaradiomarkkinoinnilla voidaan 

kuitenkin kiertää efektin luomaa henkilökohtaista vastustusta yrityksen mainosviestille, 

tehden sähköisestä puskaradiosta yritykselle houkuttelevan markkinointikanavan. 
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Sähköisen puskaradion vaikutusta tutkittiin myös vuonna 2012 julkaistussa artikkelissa 

Consumer responses to word-of-mouth communication in on-line social networks. 

Artikkelissa tutkijat Coultier  ja Roggeveen huomasivat sähköisen puskaradion eroavan 

perinteisestä niiden markkinointiviestin vaikuttavuuteen liittyvissä tekijöissä. 

Tutkimuksessa huomattiin että viestin välittäjän läheisyys vastaanottajaan ei välttämättä 

vaikuta suuresti sen vaikuttavuuteen. Tutkijat huomasivat että sosiaalisessa mediassa 

markkinoinnin vaikuttavuuden kannalta tärkeiksi tekijöiksi muodostuivat yritysten 

sosiaalisten ryhmien koot ja henkilön kuuluminen kuluttajan tuttavaverkkoon. (2012, 878 

-896) Tutkimuksessani päätin olla erottelematta tuttavien läheisyyttä kuluttajaan osittain 

Coultierin ja Roggeveen tuloksiin pohjautuen.  

Sähköisen puskaradion vaikuttavuuden puolesta puhuu myös kuluttaja-arvosteluiden 

vahva vaikutus muiden kuluttajien valintoihin (Karakaya & Barnes, 2010, 447-454). 

Tämä puolestaan viittaa myös tuntemattomien käyttäjäkokemusten vaikutukseen 

kuluttajan ostopäätösprosessissa, minkä vuoksi oman tutkielmani empiirisessä osiossa 

on muuttujaksi valittu myös anonyymien toimijoiden arviot ja niiden vaikuttavuus.  

Anonyymin internetkeskustelun ja keskustelupalstojen vaikutusta tutkittiin myös Sarah 

Quintonin ja Sally Harridge-Marchin artikkelissa Relationships in online communities: 

the potential for marketers. Tutkimelmassa huomattiin palstoilla syntyvien sosiaalisten 

suhteiden vaikuttavan kuluttajien valintoihin. Kuluttaja oli taipuvainen valitsemaan 

vakiopalstalla suosittuja brändejä ja artikkelissa kehotettiinkin markkinoijia panostamaan 

tuotteiden parempaan läsnäoloon tärkeillä kuluttajien intresseihin keskittyvillä palstoilla. 

(2010, 59-73) 

WOM teorioiden tutkimusta syvennettiin myös artikkelissa Customer-to-Customer 

interactions: Broadening the Scope of Word of Mouth Research. Tutkimuksessa Barak 

Libain ryhmä tutustui kuluttajien välisen kommunikaation eri ulottuvuuksiin ja ongelmiin 

sekä niiden analysointiin. Ryhmän tavoitteena oli syventää ymmärrystä kuluttajien 

välisestä kommunikaatiosta ja sen implikaatioista sekä mahdollisuuksista yrityksille. 

Ryhmä totesi että uusi internetin keskustelualueilta kerätty data viittaa kuluttajien 

välisen kommunikaation korreloivan yrityksen tuottavuuden kanssa, mikä osaltaan 
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tukee sähköisen puskaradion relevanssia toimivana markkinointikanavana. (Libai, 

Bolton, Bügel, Ruyter, Götz, Risselada & Stephen, 2010, 268-278) 
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3. Empiria 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus on luonteeltaan määrällinen ja sen aineisto on kerätty 

kyselytutkimuksella. Tutkimuksen aineisto on kerätty internetissä julkaistulla avoimella 

kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2012 marraskuussa ja kysely oli 

avoinna kolmen päivän ajan aikavälillä 23.- 26.11.2012. Tänä aikana kyselyyn vastattiin 

106 kertaa, joista poistettiin viisi puutteellisten vastausten vuoksi, rajaten lopullisen 

aineiston 101 vastaajaan. Kyselyä on levitetty ketjusähköpostiviestein, sekä sosiaalista 

mediaa hyväksi käyttäen. Kysely kohdistettiin elektroniikkaa hiljattain ostaneisiin 

henkilöihin sen levitystilanteessa, mutta vastaajien soveltuvuutta ei pystytä kyselyn 

luonteen vuoksi varmentamaan. Tutkimuksessa kuitenkin oletamme kaikkien vastaajien 

olevan kelvollisia vastaamaan kyselyyn. Kyselylomake koostui kuudestatoista 

monivalintakysymyksestä, joista kahteen kuului avoin vastausvaihtoehto.  

Aineiston otos on kyselytutkimukseksi pieni, mutta vastaajakunnan ollessa moninainen, 

sen voidaan nähdä olevan merkitsevä. Otoksen pienestä koosta ja kyselyn 

epäsatunnaisesta kohdistamisesta johtuen, sen edustavuus voidaan kuitenkin 

kyseenalaistaa. Tutkimuksen tuloksia tuleekin tarkastella alustavana katsauksena 

mahdollista laajempaa kyselytutkimusta varten, eikä sen tuloksia tule käyttää 

kuvaamaan yleistä ostokäyttäytymistä tai laajemman joukon preferenssejä. Johtuen 

kyselyn avoimesta luonteesta, sille ei voida myöskään laskea mahdollista 

vastaajakatoa. 

 

3.2 Analyysimenetelmät 

 

Aineiston analyysissä käytetään ristiintaulukointia, jolla pyritään mittaamaan muuttujien 

välisiä riippuvuussuhteita. Aineiston keräystavan ollessa kyselytutkimus, korrelaatioiden 
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odotetaan, pienestä otoskoosta johtuen, jäävän melko alhaisiksi ja johtopäätöksiä 

joudutaankin perustelemaan tavallista matalammilla korrelaatioilla (Lotti, 1998, 134).  

Ristiintaulukointi on kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä, jossa 

tutkitaan muuttujien välistä jakautumista ja riippuvuutta. Taulukoinnilla pyritään 

selvittämään muuttujan jakauman eroja sen eri luokissa, minkä vuoksi se soveltuu hyvin 

monivalintakysymysten vertailuun. Erityisen hyvin menetelmä soveltuu käsillä olevaan 

tutkimukseen koska, taulukoinnissa voidaan käsitellä luokiteltuja muuttujia. 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004) 

Ristiintaulukoinnin tilastollinen merkitsevyys tullaan tarkistamaan khii-toiseen –testillä. 

Khii-toiseen –testi on riippumattomuustesti, joka ilmaisee otantasattumasta johtuvan 

riippuvuuden mahdollisuuden. Testiä tehtäessä tulee kuitenkin huomioida tutkimuksen 

pienestä otoskoosta johtuva erojen heikompi merkitsevyys perusjoukolle. Otoskoosta 

johtuen khii-toiseen testi ei anna yhtä helposti tilastollisesti merkitsevää testitulosta 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004). Tutkielmassa keskitytäänkin tilastollisen 

merkittävyyden lisäksi myös tutkittavien muuttujien sisällöllisiin merkityksiin. 

 

3.3 Muuttujien valinta 

 

Aineiston keräämisessä käytetyn lomakkeen kysymykset johdettiin tutkimukseen 

halutuista muuttujista. Lomakkeen kahta ensimmäistä muuttujaa ikää ja sukupuolta 

tarvitaan mittaamaan aineiston kuvaavuutta ja sen verrattavuutta kohderyhmään, joka 

tämän tutkimuksen tapauksessa on potentiaalisten elektroniikkaostajien joukko.  

Kyselyyn otettiin kaksi kysymystä hinnoista, ”vertailetko tuotteiden hintoja?” sekä ”missä 

määrin tuotteen halvempi hinta vaikuttaa ostopäätökseesi?”, joilla pyritään 

kartoittamaan hinnan merkittävyyttä informaationa, sekä sen vaikuttavuutta 

ostohalukkuuteen. Hintatekijöitä verrataan tutkimuksessa käyttäjien kokemuksien ja 

arvostelujen vaikuttavuuteen kuluttajalle merkittävänä informaationa.  
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Seuraava selvitetty muuttuja on tutkimuksen sivukysymyksen kannalta relevantti tiedon 

etsimisaktiivisuus, jota selvitettiin kahdella tuotteisiin ja myyjiin kohdistuvalla 

kysymyksellä ”kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen 

tekemistä?” ja ”kuinka aktiivisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista ennen ostopäätöksen 

tekemistä?”. Näitä muuttujia tullaan tutkimuksessa käyttämään riippumattomina 

muuttujina puskaradion vaikutusta kartoittavien muuttujien ristiintaulukoinnissa, jolloin 

saadaan kartoitettua informaation vaikuttavuuden riippuvuus 

tiedonetsimisaktiivisuudesta. 

Lomakkeessa on kartoitettu kuluttajien informaation lähteitä kahdella 

monivalintakysymyksellä, ”mistä pääsääntöisesti etsit tietoa tuotteesta?” sekä ” mistä 

pääsääntöisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista?”, joihin kuului avoin 

vastausvaihtoehto. Tutkimustuloksia kartoittavassa osiossa käydään näitä läpi ja 

vastaukset toimivat osaltaan linkkinä tutkimuksen teorian ja empirian välillä, valottaen 

kuluttajien informaation keräystä. 

Muuttujia valittaessa otettiin huomioon sähköisen puskaradion monimuotoisuus 

erottelemalla sosiaalisen median ja perinteisten keskustelualueiden vaikuttavuus omiksi 

kysymyksikseen. Sosiaalisen median käyttöä ja vaikuttavuutta mitattiin seuraavilla 

kysymyksillä ”missä määrin tuttaviesi käyttäjäkokemukset tuotteesta vaikuttavat 

ostopäätökseesi?” ja ”missä määrin tuttaviesi ostokokemukset vaikuttavat ostopaikan 

valintaasi?”. Kysymykset voidaan nähdä viittaamaan sosiaalisen median 

ominaispiirteiden vuoksi paitsi tavalliseen, myös sähköiseen puskaradioon. 

Tutkimuksessa tullaan tekemään ero näiden välille vertaamalla muuttujia, jotka on saatu 

kysymyksistä ” Missä määrin tuttavan kasvotusten tekemä myyjän tai tuotteen suositus 

vaikuttaa ostopäätökseesi?” ja ”Missä määrin tuttavan sosiaalisessa mediassa (esim. 

Facebook) tekemä myyjän tai tuotteen suositus vaikuttaa ostopäätökseesi?”. Näitä 

muuttujia vertailemalla saadaan kuva painosta joka kuluttajien keskinäisellä viestinnällä 

on suhteessa viestin välitystapaan. Perinteistä nettikeskustelua kuvaavat muuttujat 

saadaan kysymyksistä ”missä määrin sinulle ennestään tuntemattomien henkilöiden, 

esimerkiksi internetin keskustelupalstalle kirjoittamat,  tuotteen käyttäjäkokemukset 

vaikuttavat ostopäätökseesi?” sekä ” missä määrin sinulle ennestään tuntemattomien 
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henkilöiden, esimerkiksi internetin keskustelupalstalle kirjoittamat, ostokokemukset 

vaikuttavat ostopaikan valintaasi?”. 

Kyselytutkimuksessa otettiin esille myös puskaradioon liittymättömiä 

kuluttajainformaation lähteitä kysymyksellä ”missä määrin ammattilaisten 

tuotearvostelut vaikuttavat ostopäätökseesi?”, sekä informaatiolähdekysymysten 

avoimilla vastausvaihtoehdoilla. Lisäksi sosiaalisen median vertailtavuutta lineaarisen 

markkinoijan vaikutuksen malliin pyritään selvittämään kysymyksellä ”missä määrin 

tuttavan oletettu aiheen asiantuntemus vaikuttaa ostopäätökseesi?”, jolla pyritään 

todentamaan ajatus sosiaalisessa mediassa mahdollisesti vaikuttavista 

mielipidejohtajista. 

Kyselytutkimukseen on kerätty viisitoista kysymystä, joiden avulla pyritään luomaan 

koheesi tutkielma. Vaikka kaikki valitut muuttujat eivät suoranaisesti tähtää 

tutkimusongelman ratkaisemiseen, on niillä tärkeä osa tutkimuksen kokonaisuuden 

kannalta, monien tuodessa esitettyä teoriaa empiirisen tutkimuksen rinnalle.  

  



24 
 

4. Tulokset 

 

4.1 Kyselyn tulokset 

 

Kyselyyn vastattiin 106 kertaa, joista neljä osoittautui tyhjiksi lomakkeiksi. Analyysiin 

otettiin näin ollen 102 vastaajaa. Lomake salli tyhjät vastaukset, mistä johtuen joihinkin 

kysymyksiin on saatu vähemmän vastauksia kuin toisiin. Erot ovat kuitenkin pieniä ja 

jätetään tutkimuksessa huomioimatta. Kyselyn vastaajia kartoitettiin kysymällä 

vastaajan ikää ja sukupuolta. Kyselyyn vastanneista 63% oli miehiä ja 38% naisia, mikä 

tarkoittaa että miehet ovat otoksessa yliedustettuina. Jatkotutkimuksissa on mahdollista 

perehtyä sukupuolten välisiin eroihin puskaradioviestinnän vaikutuksista ostopäätöksiin. 

Laajempi otanta on kuitenkin suositeltavaa kyseisenkaltaisen tutkimuksen tuottamiseen. 

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma painottui vahvasti nuorten aikuisten ikäluokkaan 20 

– 29 vuotiaat, joita oli kyselyyn vastanneista 49%. Ikäryhmään 30 – 39 kuului 17% 

vastaajista, ryhmään 40 – 49 19% ja luokkaan 50 – 59  12%. Lukuun ottamatta 

ääripäiden ikäryhmiä, 60 ja yli (1%) ja 15 – 19 (3%), kaikki luokat olivat hyväksyttävästi 

edustettuina. 

Kysyttäessä hinnan vaikutuksesta, vastaukset olivat yllättävän vahvasti linjassa 

toistensa kanssa. Hintojen vertailuaktiivisuutta mitattaessa 85% ilmoitti tutustuvansa 

hintoihin paitsi ennen ostopäätöstä, myös ennen kauppaan menoa. Otannan laajan 

ikähaarukan huomioon ottaen tulos oli melko yllättävä, ja tulosten analysoinnissa 

tullaankin vertaamaan iän vaikutusta hintavertailu aktiivisuuteen. Toinen hintaa luotaava 

muuttuja oli hinnan vaikutus ostopäätökseen. Vastaukset jakautuivat laajemmalle, mutta 

trendi on nähtävissä sillä 96% ilmoitti odotetusti hinnan vaikuttavan vähintään jonkin 

verran lopulliseen ostopäätökseen. Huomattavaa kuitenkin on että hinta vaikutti paljon 

vain 18% ostopäätökseen, vaihtoehtojen melko paljon kerätessä 38% ja jonkin verran 

kerätessä 40% vastauksista. Hintavertailuaktiivisuuden ja hinnan vaikutuksen odotettu 

korrelaatio tullaan testaamaan analyysiosiossa. Informaation vertailua varten otettiin 

myös ammattilaisten tuotearvioiden vaikuttavuus ostopäätökseen ja se osoittautui isolle 

osalle vastaajista tärkeäksi informaation lähteeksi ostopäätöstä tehtäessä. Vastaajista 
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vain 9% koki sen vaikuttavan paljon, mutta melko paljon se vaikutti 52% ostopäätöksiin. 

Ammattiarvostelut vaikuttivat jonkin verran 32% vastaajista ja vähän 7% vastaajista. 

Kukaan vastaajista ei kokenut ammattiarvostelujen olevan merkityksettömiä heidän 

ostopäätökselleen. 

Kyselytutkimuksessa mitattiin myös tiedonetsimisaktiivisuutta kahdella tuotteisiin ja 

myyjiin keskittyvällä kysymyksellä. Kaikki vastaajat myönsivät etsivänsä tietoa 

elektroniikkatuotteista ennen ostopäätöksen tekemistä. Puolet vastanneista (51%) 

totesivat etsivänsä tietoa melko aktiivisesti. Hyvin aktiivisesti tietoa etsi 23% ja 

satunnaisesti tietoa etsi 26%.  Tulokset lupaavat hyvää analyysin kannalta ja täyttävät 

tutkimuksen pohjaoletuksen, että ihmiset etsivät tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä, 

kun kyseessä on tarpeeksi arvokas kuluttajatuote (Kotler 2003, 202–205). Tuottajatietoa 

etsittiin vastaavanlaisesti, sillä vastaajista vain kaksi ilmoitti ettei etsi lainkaan tietoa 

myyjistä. Tiedonetsimisaktiivisuudesta poiketen myös toinen ääripää jäi aliedustetuksi, 

sillä vain 7% vastaajista etsii tietoa myyjistä hyvin aktiivisesti. Melko aktiivisesti tietoa 

etsi noin puolet (47%) ja satunnaisesti hieman vähemmän (45%). 

Lomakkeessa kartoitettiin kuluttajien informaation lähteitä sekä tuotetiedon, että 

myyjätiedon osalta. Näihin kysymyksiin kuului avoin vastausvaihtoehto, jonka tuloksia 

seuraavaksi tarkastellaan. Vastaajista 51% ilmoitti etsivänsä tuotetietoa pääasiassa 

ammattilaislähteistä, kuten tuotearvosteluihin keskittyvistä lehdistä ja nettisivuilta. 

Sosiaalisia lähteitä, jotka ovat tälle tutkimukselle olennaisia, käyttivät pääasiallisena 

informaation lähteenään noin joka kolmas vastaajista, 10% saaden informaationsa 

tuttavilta ja sosiaalisesta mediasta ja 24% etsiessä tietoa internetin keskustelupalstoilta. 

Avoimeen kysymykseen saatiin yksitoista vastausta, joista huomattavimpana kahdesti 

esiintynyt Google sekä viisi kertaa vastattu myyjien nettisivut. Mainosviestinnän heikko 

edustus tiedonhakuprosessissa on huomion arvoinen seikka, kun perinteistä 

markkinointiviestintää verrataan puskaradion potentiaaliseen ostopäätökseen 

vaikuttamiseen. Vastaukset myyjätiedon etsinnästä jakautuivat hieman tasaisemmin, 

kaupallisten lähteiden saadessa vain 38% vastauksista. Tuttavilta ja sosiaalisesta 

mediasta tietoa hakivat 15% vastaajista ja keskustelupalstoilta 19%. Avoimia vastauksia 

oli 15%, joista huomionarvoisia olivat Google kuudella, mainokset kolmella, sekä 
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myyjien kotisivut sekä hintavertailut kahdella vastauksella kukin. Tulee huomata että 

molemmissa kysymyksissä vastattiin ”en etsi lainkaan tietoa” useammin kuin 

edeltäneessä kysymyksessä ”kuinka aktiivisesti etsit tietoa ennen ostopäätöksen 

tekemistä?”. Tuotetietoa ei tämän kysymyksen mukaan etsinyt vastaajista viisi ja 

myyjätietoa neljätoista, kun vastaavat luvut edellisessä kysymyksessä olivat nolla ja 

kaksi. Tämä asettaa vastaukset outoon valoon, muttei täysin invalidoi tuloksia.  

Seuraavissa kysymyksissä mitattiin sosiaalisten kontaktien vaikutusta 

ostopäätösprosessin informaation hakuvaiheeseen. Tutkimuksen mukaan tuttavien 

käyttäjäkokemukset vaikuttivat edes jonkin verran 90% vastaajista, 10% kokiessa 

näiden vaikuttavan paljon ja 42% melko paljon. Vähän tai ei lainkaan tuttavien 

käyttäjäkokemukset vaikuttivat yhdeksän ja yhden vastaajan tapauksissa. Tuttavien 

ostokokemukset vaikuttivat yllättäen vähemmän kuluttajien ostopaikan valintaan, jopa 

25% vastatessa tuttavan ostokokemuksen vaikuttavan vähän ja 4% tapauksessa ei 

lainkaan. Vastaajista 36% ilmoitti tuttavan ostokokemuksen vaikuttava jonkin verran, 

27% melko paljon ja 7% paljon. Tuttavien potentiaalista vaikutusta ostopäätökseen 

mitattiin myös kysymällä tuttavan asiantuntemuksen vaikutusta kuluttajan 

ostopäätökseen. Vastaajista 16% koki että tuttavan oletettu aiheen asiantuntemus 

vaikuttaa paljon, 35% melko paljon ja 40% jonkin verran. Vähäiseksi tuttavan 

asiantuntemuksen merkityksen koki 8% vastaajista ja kahteen prosenttiin 

asiantuntemus ei vaikuttanut lainkaan. Tulokset viittaavat paitsi puskaradion 

vaikuttavuuteen, niin myös niin sanotun mielipidejohtajan olemassaoloon. Tämä 

osaltaan tukee teoriaosuudessa esitetyn lineaarinen markkinoijan vaikutuksen mallin 

sovellettavuutta Facebook ympäristöön ja vastaaviin sosiaalisiin medioihin. 

Eroten tuttavien kokemuksiin keskittyneistä kysymyksistä, seuraavat muuttujat mittaavat 

tuttavan suoran suosituksen vaikuttavuutta. Kysymyksistä missä määrin suositus 

vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen on tehty vertailun helpottamiseksi kuvassa 4.1 

esitetty kaavio. Kaaviossa on esitetty tuttavan tekemän suosituksen vaikuttavuus 

Facebookissa tai kasvotusten. Kaaviosta huomataan kasvotusten tehdyn suosituksen 

laajempi edustus vahvan vaikutuksen vastauksissa. Tulokset viittaavat sähköisen 

puskaradion heikompaan vaikuttavuuteen tavalliseen keskusteluun verrattuna. 
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Tuloksista on kuitenkin hankala vetää suoria johtopäätöksiä näiden kahden 

viestimistavan välille Facebookin ominaispiirteiden ja otoksen pienen koon vuoksi. 

Vertailua voidaan kuitenkin käyttää suuntaa antavana osoittimena sähköisen viestinnän 

suhteesta perinteiseen ja eroista näiden vaikuttavuuksien välillä.  

 

 

Kuva 4.1 Tuttavan tekemän suosituksen vaikututtavuus ostopäätökseen 

 

Kyselylomakkeessa tutkittiin myös kuluttajalle ennestään tuntemattomien henkilöiden 

osto- ja käyttäjäkokemusten vaikutusta ostopäätökseen ja ostopaikan valintaan. Näillä 

kysymyksillä pyritään selvittämään yleisen julkisilla keskustelupalstoilla käytävän 

nettikeskustelun vaikutuksia ostopäätökseen. Vaikutukset olivat odotetusti edellisiä 

muuttujia heikompia. Keskustelupalstojen käyttäjäkokemukset vaikuttivat paljon vain 

kahden vastaajan ostopäätökseen, melko paljon yhdeksän, jonkin verran 54:n, vähän 

27:n ja ei lainkaan yhdeksän. Huomataan selvä ero esimerkiksi tuttavien 

käyttäjäkokemusten vaikutuksiin. Ostokokemuksien vaikutus myyntipaikan valintaan 
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seurasi samoja linjoja vain 10% myöntäessä niiden vaikuttavan paljon tai melko paljon. 

36% näiden vaikuttavan jonkin verran, 40% vähän ja 15% ei lainkaan. Heikompi 

vaikuttavuus vihjaa perinteisten keskustelupalstojen heikompaan asemaan sähköisen 

puskaradion informaation välitys prosessissa. Suuremmalla aineistolla tulokset 

saattaisivat poiketa hieman tästä kyselystä, mutta perinteisten keskustelu foorumien ja 

palstojen luonteen vuoksi, niiden vaikuttavuus lienee kytköksissä niiden, Moranin ja 

Gossieauxin esittämään (2010, 232 – 233), heimottumiseen. Tuloksista voidaan 

päätellä että aktiivisia foorumien käyttäjiä oli otoksessa vähän, minkä vuoksi myös 

näiden kokonaisvaikuttavuus laskee. 

Kysymyksistä saadut vastaukset viittaavat puskaradion vaikuttavuuteen 

ostopäätösprosessissa, mutta niistä ei sellaisenaan voi vetää suoria päätelmiä ja 

aineistoa tullaan analysoimaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

4.2 Tulosten analysointi 

 

Tulosten analysoinnissa pyritään tunnistamaan valittujen muuttujien välillä vallitsevia 

riippuvuuksia. Analyysiin käytetään ristiintaulukointia, jolloin voidaan tarkastella 

muuttujien välisten riippuvuuksien lisäksi niiden jakautumista. Tutkimuksessa vertaillaan 

käyttäjä- ja ostokokemuksien vaikutusta, sekä perinteisillä verkkopalstoilla että 

sosiaalisessa mediassa, tiedonetsimisaktiivisuuden mukaan. Käyttäjäkokemuksista 

saatavan informaation verrokiksi on otettu hinnan vaikutus vertailuaktiivisuuden 

mukaan, jota tullaan vertaamaan muihin riippuvuuksiin. 

Ensimmäiseksi tutkittavaksi muuttujapariksi otetaan tuttavien käyttäjäkokemusten 

vaikutus ja tuotetiedon etsimisaktiivisuus. Hypoteesinä on että valituilla muuttujilla on 

keskinäinen riippuvuus. Ristiintaulukoinnissa tiedonetsimisaktiivisuus toimii selittävänä 

muuttujana, jonka luokittain selitettävää käyttäjäkokemusten vaikutusta tarkastellaan.  

Kuvassa 4.2 on esitelty ristiintaulukoinnin tulokset. Taulukosta huomataan että 

tuotetiedon etsimisaktiivisuudella on havaittavissa riippuvuussuhde tuttavien 

käyttäjäkokemusten vaikutukseen. Hyvin aktiivisten segmentissä jakauma on selvästi 
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kallistunut vahvan vaikutuksen suuntaan jopa 21% osuuden kokiessa tuttavien 

käyttäjäkokemusten vaikuttavan ostopäätökseen paljolti. Kun siirrytään vähemmän 

aktiivisiin, huomataan että vahva vaikutus vähenee, ja siirtyy lähemmäs keskitasoa. 

Mielenkiintoisen poikkeuksen tekevät satunnaisesti tietoa etsivät, joista 56% kokee 

tuttavien käyttäjäkokemusten vaikuttavan ostopäätökseen melko paljon. Khii-toiseen 

testin p-arvon ollessa 0.0404 voidaan olettaa että tulokset ovat merkitseviä ja näin ollen 

todeta hypoteesin täyttyvän. 

Saatuja tuloksia voidaan selittää Facebookista ja tuttavilta tehtävän tiedonkeruun 

satunnaisuudesta. Kuten Kotler kirjassaan esitti (2003, 202–205), informaatiota etsitään 

kahdella aktiivisuuden tasolla ja voidaankin olettaa että satunnaisesti tuotetietoa etsivät 

keräävät sitä passiivisesti, mikä voi osaltaan selittää tuttavilta saatavan tiedon 

korostumisen. Toinen mainittava poikkeus on hyvin aktiivisten etsijöiden joukossa 

vastaaja, johon tuttavien käyttäjäkokemukset eivät vaikuta. Voidaan olettaa että 

kyseinen vastaaja käyttää muita lähteitä ostopäätöksen perustana. 

 

 

 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen 

tekemistä? 

 

 

Tuttavien 

käyttäjäkoke-

musten vaikutus 

 

=15.1989 

p>0.0404 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 21.74% 7.84% 4.00% 0.00%   

Melko paljon 39.13% 35.29% 56.00% 0.00%   

Jonkin verran 34.78% 47.06% 24.00% 0.00%   

Vähän 0.00% 9.80% 16.00% 0.00%   

Ei lainkaan 4.35% 0.00% 0.00% 0.00%   

 Frekvenssi 23 51 25 0.00 99 

 

Kuva 4.2 Tuttavien käyttäjäkokemusten vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden 

mukaan 
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Tuttavien käyttäjäkokemusten vaikuttavuus viittaa teoriaosuudessa esiteltyjen 

orgaanisen kuluttajien välisen vaikutuksen ja lineaarisen markkinoijan vaikutuksen 

mallien potentiaaliin markkinointiviestiä puskaradiossa välittävien mekanisemien 

selittäjänä, tuttavien kanssakäymisen seuratessa pääasiallisesti mallien mukaista 

kaavaa. 

Seuraava tutkittu pari käsittelee tuttavien ostokokemuksien vaikuttavuutta 

tiedonetsimisaktiivisuuden mukaan. Edellistä taulukkoa vastaavasti, myös tässä 

tutkitaan sosiaalisen median ja perinteisen puskaradion vaikutusta eri 

aktiivisuussegmenteissä. Hypoteesi on että muuttujien välillä on riippuvuutta.  Kuten 

edellisessä analyysissä, myös tässä puskaradio noudattaa orgaanista kuluttajien 

välisen vaikutuksen mallia sekä lineaarisen markkinoijan vaikutuksen mallia.  

Kuten kuvasta 4.3 huomataan, myös myyntitiedon etsimisaktiivisuudella on vaikutusta 

tuttavien ostokokemuksen vaikutuksen määrään. Tässä tapauksessa segementit ovat 

keskittyneet vahvasti keskimääräiselle aktiivisuustasolle. Hyvin aktiivisia ollessa 

vastaajista vain seitsemän, on tästä ryhmästä vaikea vetää johtopäätöksiä. Huomataan 

kuitenkin että melko aktiivisten ja satunnaisten segmentin välillä on huomattavaa eroa 

tuttavien ostokokemusten vaikutuksissa. Melko aktiivisten ryhmässä tulokset kallistuivat 

melko suuren vaikutuksen tienoille, kun taas satunnaisten segmentissä ne putosivat 

tasolle vähän. Koska khii-toiseen testin p-arvo jää alhaiseksi voidaan olettaa,  että 

muuttujien välillä on taulukon mukainen riippuvuus ja näin ollen myös hypoteesi 

täytetään. 

Tulokset eroavat edellisestä taulukosta merkittävästi satunnaisesti -ryhmän kohdalla. 

Tuoteinformaatiota etsittäessä tuttavat olivat tärkeä informaation lähde passiivisille 

informaation kerääjille, mutta myyjätiedolla ei tunnu olevan heihin suurempaa 

vaikutusta. Tämä saattaa osaltaan johtua kuluttajien välinpitämättömyydestä 

ostopaikkaa kohtaan, mikä voidaan havaita molemmista analyysin muuttujista. 

Tuotetietoon verrattuna, myyjätietoa etsitään vähemmän ja sillä on vähemmän 

vaikutusta ostopaikan valintaan. 
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 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista ennen 

ostopäätöksen tekemistä 

 

 

Tuttavien 

ostokokemusten 

vaikutus 

 

=25.3132 

p>0.0215 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 28.57% 9.09% 2.22% 0.00%   

Melko paljon 0.00% 38.64% 22.22% 0.00%   

Jonkin verran 57.14% 34.09% 35.56% 0.00%   

Vähän 14.29% 11.36% 37.78% 100.00%   

Ei lainkaan 0.00% 6.82% 2.22% 0.00%   

 Frekvenssi 7 44 45 2 98 

 

Kuva 4.3 Tuttavien ostokokemusten vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden mukaan 

 

Seuraavaksi siirrytään perinteisillä verkkopalstoilla käytävään keskusteluun, kun 

analysoidaan tuntemattomien henkilöiden käyttäjäkokemusten vaikutusta 

tuotetiedonetsimisaktiivisuuden mukaan. Analyysin taustaoletuksena on että muuttujat 

ovat toisistaan riippuvaiset. 

Kuvaa 4.4 katsottaessa huomataan että tuntemattomien esittämät käyttäjäkokemukset 

vaikuttavat huomattavasti vähemmän kaikilla tiedonetsimisaktiivisuuden tasoilla kuin 

tuttujen. Suurimmat erot huomataan hyvin aktiivisten ryhmässä, mistä löytyvät ainoat 

paljon vastaukset. Merkille pantavaa on että jakauma vaihtelee huomattavan vähän eri 

segmenteittäin, minkä voidaan tulkita tarkoittavan heikompaa riippuvuutta muuttujien 

välillä. Huomataan kuitenkin että khii-toiseen testistä saatu p-arvo on huomattavasti yli 

suositellun 0.05:n, minkä vuoksi virhepäätelmän mahdollisuus nousee, mikäli tuloksia 

pyritään yleistämään perusjoukkoon. Näin ollen hypoteesin täyttymisen todennäköisyys 

on pieni. Tämän taulukon tapauksessa virheen mahdollisuus on yksi kolmesta, minkä 

vuoksi tuloksista saatavat päätelmät eivät ole paljon arvausta parempia. Tulokset ovat 

kuitenkin linjassa Coultierin ja Roggeveenin tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 
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tuttavapiiriin kuuluvien henkilöiden mielipiteet vaikuttavat enemmän kuin 

tuntemattomien käyttäjien (2012, 892-896). 

 

 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen 

tekemistä? 

 

 

Tuntemattomien 

käyttäjäkokemust

en vaikutus 

 

=9.2284 

p>0.3272 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 8.70% 0.00% 0.00% 0.00%   

Melko paljon 13.04% 9.80% 4.00% 0.00%   

Jonkin verran 52.17% 56.86% 52.00% 0.00%   

Vähän 21.74% 25.49% 32.00% 0.00%   

Ei lainkaan 4.35% 7.84% 12.00% 0.00%   

 Frekvenssi 23 51 25 0 99 

 

Kuva 4.4 Tuntemattomien käyttäjäkokemusten vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden 

mukaan 

 

Edellistä taulukkoa vaivannut luotettavuuspula on paikalla myös kuvassa 4.5. Tosin 

matalamman p-arvon vuoksi virheen mahdollisuus ei ole aivan yhtä suuri. Hypoteesi 

muuttujien riippuvuudesta jää taas epävarmaksi, johtuen tulosten yleistettävyyden 

vaikeudesta. Tulosten yleistystä ei siis parane tehdä ilman tarvittavaa lisätutkimusta.  

Taulukosta huomataan että vaikuttavuudet ovat jälleen matalat kaikissa 

etsimisaktiivisuuden segmenteissä. Poikkeuksellisesti melko aktiivisten segmentistä 

löytyy muutama korkeampi vaikutus, mutta pääosin vaikutukset ovat heikkoja. 

Tärkeimmissä ryhmissä melko aktiiviset ja satunnaiset huomataan jakaumien olevan 

hyvin samankaltaisia mikä taasen viittaa heikkoon riippuvuuteen. 
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 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista ennen 

ostopäätöksen tekemistä? 

 

 

Tuntemattomien 

ostokokemusten 

vaikutus 

 

=45.9539 

p>9.646E-05 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 0.00% 6.52% 0.00% 0.00%   

Melko paljon 28.57% 6.52% 4.44% 0.00%   

Jonkin verran 14.29% 41.30% 35.56% 0.00%   

Vähän 57.14% 39.13% 35.56% 50.00%   

Ei lainkaan 0.00% 6.52% 24.44% 50.00%   

 Frekvenssi 7 46 45 2 100 

 

Kuva 4.5 Tuntemattomien ostokokemusten vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden 

mukaan 

 

Läpikäydyistä riippuvuusanalyyseistä huomataan että tietoa etsitään mutta se ei 

välttämättä ole puskaradiossa kulkevaa informaatiota. Aktiivisten tiedonhaalijoiden 

voidaankin olettaa etsivän myös muunlaista tietoa. Kuten edellisessä kappaleessa 

huomattiin, erilaista tietoa etsitään monista lähteistä. Tässä tutkimuksessa onkin otettu 

vertailuun kaksi puskaradiossa kulkevalle informaatiolle verrannollista muuttujaa.  

 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen 

tekemistä? 

 

 

Hinnan vaikutus 

 

=9.2166 

p>0.3307 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 26.09% 13.73% 20.00% 0.00%   

Melko paljon 39.13% 47.06% 20.00% 0.00%   

Jonkin verran 30.43% 37.25% 52.00% 0.00%   

Vähän 4.35% 0.00% 4.00% 0.00%   

Ei lainkaan 0.00% 1.96% 4.00% 0.00%   

 Frekvenssi 23 51 25 0 99 

 

Kuva 4.6 Hinnan vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden mukaan 
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Elektroniikkaostojen kaltaisissa suurissa hankinnoissa hinta on tärkeä tekijä ja edellä 

onkin huomioitu hinnan vaikutus ostopäätökseen. Vertailun vuoksi tutkimuksessa on 

tehty ristiintaulukointi myös tuotetiedon etsimisaktiivisuuden ja hinnan vaikutuksen 

välillä, missä aktiivisuus on selittävä tekijä ja hinnan vaikutus selitettävä. Kuvasta 4.6 

huomataan että vaikuttavuus on kaikissa luokissa melko suurta. Heikkoon riippuvuureen 

viittaavat hyvin aktiivisen ryhmän korkeat vaikuttavuudet. Jakaumat ovat kuitenkin 

melko samankaltaisia, eikä selkeää trendiä ole havaittavissa. Ongelmia tuottaa myös 

korkea p-luku, jonka mukana tulee myös suuri virheen mahdollisuus merkitsevyyden 

arvioinnissa. Voidaan kuitenkin todeta että hinta on hyvin aktiivisesti tietoa etsivälle 

ryhmälle kiinnostavaa tietoa, sen vaikutuksen ollessa korkea. 

Toinen vertailun vuoksi tehty analyysi on kuvassa 4.7 esitetty tuotetiedon 

etsimisaktiivisuuden ja tuotearvostelujen vaikuttavuuden välillä tehty ristiintaulukointi. 

Ensin tulee huomioida myös tämän analyysiin yhdistettävä epäluotettavuus. P-luvun 

noustessa hyvin lähelle yhtä, on todennäköisempää että sen hypoteesi täyttyy eikä 

muuttujien välillä vallitse riippuvuutta. Taulukosta huomataankin selkeä kaavamaisuus 

ryhmien välillä, melko suuren vaikuttavuuden ollessa yleisin vastaus kaikissa ryhmissä. 

Tuloksista voidaan päätellä että kuten hinta myös tuotearvostelut ovat kuluttajia 

kiinnostavaa informaatiota ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa käyttäjäkokemuksiin.  

 Kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen 

tekemistä? 

 

 

Ammatilaisten 

tuotearvostelujen 

vaikutus 

 

=3.1215 

p>0.8126 

 Hyvin 

aktiivisesti 

Melko 

aktiivisesti 

Satunnaisesti En 

lainkaan 

Total 

Paljon 8.70% 11.76% 4.00% 0.00%   

Melko paljon 60.87% 50.98% 48.00% 0.00%   

Jonkin verran 26.09% 31.37% 36.00% 0.00%   

Vähän 4.35% 5.88% 12.00% 0.00%   

Ei lainkaan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

 Frekvenssi 23 51 25 0 99 

 

Kuva 4.7 Tuotearvostelujen vaikuttavuus tiedonetsimisaktiivisuuden mukaan 
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Analyysin perusteella voidaan huomata että puskaradio ei tarjoa kaikkea kuluttajaa 

kiinnostavaa informaatiota. Preferensseistään huolimatta kuluttajiin vaikuttavat laaja-

alaisesti monet informaation lähteet, joista puskaradio tarjoaa vain osan. Analyysin 

perusteella vain osa informaation vaikutuksista oli riippuvainen 

tiedonetsimisaktiivisuudesta, eikä tiedonetsimisaktiivisuuden perusteella jaotelluille 

ryhmille voitu muodostaa vahvoja trendejä tiedon lähteiden vaikuttavuudesta. 

Huomattiin kuitenkin että aktiivisesti tietoa etsivät olivat taipuvaisempia uskomaan 

puskaradiosta saatavaa informaatiota kuin vähemmän aktiiviset, mikä huomattiin 

aktiivisen ryhmän suurempana edustuksena korkeissa vaikutuksissa. 
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5. Yhteenveto ja Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin puskaradion vaikutuksiin osana kuluttajan 

ostoprosessin informaationkeräysvaihetta. Työn kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa 

analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja saatuja tuloksia tulkittiin esitellyn teorian pohjalta. 

Tutkimuksessa otettiin selittäväksi muuttujaksi tiedon etsimisaktiivisuus, jonka avulla 

selitettiin sekä tuttavien että tuntemattomien viestijöiden kuluttajakokemuksien 

vaikutusta ostopäätökseen. Vertailun vuoksi tutkimuksen kohteeksi otettiin myös 

hintainformaation ja ammattiarvostelujen vaikutukset. Näiden avulla testattiin ovatko 

muuttujat riippuvaisia tiedonetsimisaktiivisuudesta ja vertailtiin niiden eroavaisuuksia.  

Tutkimuksessa tehdyn analyysin perusteella puskaradiolla ei ole dominoivaa roolia 

kuluttajan ostopäätösprosessin informaationkeräysvaiheessa, mutta että se on vahvasti 

edustettu tiedon lähde sekä aktiivisesti, että passiivisesti informaatiota etsivien 

kuluttajien keskuudessa, noin joka kolmannen kyselyyn vastanneen ilmoittaessa 

puskaradion pääasialliseksi informaationlähteekseen. Jo kyselytutkimuksen tuloksista 

selvisi sekä perinteisten, että uudempien sähköisten puskaradion kanavien merkitys 

kuluttajalle relevantin informaation välityksessä. Tulee kuitenkin huomioida, että 

kyselytutkimuksessa ei tehty eroa perinteisen ja sähköisen puskaradion välillä risteävin 

osin. Tutkimuksen pohjaoletuksena oli että kuluttajalle on merkityksetöntä, viestiikö 

tuttava sosiaalisen median välityksellä vai kasvokkain. Tutkimuksen kontrollikysymys 

kuitenkin paljasti suositusten menettävän tehoaan sosiaalisessa mediassa, mikä viittaa 

myös muun sähköisen puskaradion heikompaan vaikuttavuuteen perinteiseen 

verrattuna. Aiheesta tehtyä tutkimusta tulisi syventää ja se pitää vähintäänkin ottaa 

huomioon perinteisen ja sähköisen puskaradion vertailuissa. 

Aiheesta on mahdollista tehdä jatkotutkimusta, eikä tätä tutkielmaa tule ottaa lopullisena 

totuutena. Johtuen kyselytutkimuksen pienestä otannasta, monet tutkimuksen tuloksista 

jäivät epävarmoiksi, eikä tuloksia kannata sellaisenaan yleistää koskemaan suurempaa 

perusjoukkoa. Mahdollisessa jatkotutkimuksessa otantaa tulee laajentaa, ja avoimen 

kyselytutkimuksen sijaan on suositeltavaa valita laaja satunnaisotanta, tulosten 

reliabiliteetin parantamiseksi.  
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7. Liitteet 

 

7.1 Kyselylomake 

 

Kysely koskee elektroniikkatuotteiden kuten kännyköiden, tietotekniikan ja kodin 

elektroniikan ostoa. 

Sukupuoli?  

Mies  

Nainen  

Mihin ikäryhmään kuulut?  

15 - 19  

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50 - 59  

yli 60  

Vertailetko tuotteiden hintoja?  

Kyllä, mutta vasta kaupassa  

Kyllä, vertailen tuotteiden hintoja etukäteen  

En vertaile tuotteiden hintoja  

Missä määrin tuotteen halvempi hinta vaikuttaa ostopäätökseesi?  

Paljon  
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Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Kuinka aktiivisesti etsit tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen tekemistä?  

Hyvin aktiivisesti  

Melko aktiivisesti  

Satunnaisesti  

En lainkaan  

Kuinka aktiivisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista ennen ostopäätöksen 

tekemistä?  

Hyvin aktiivisesti  

Melko aktiivisesti  

Satunnaisesti  

En lainkaan  

Mistä pääsääntöisesti etsit tietoa tuotteesta?  

Kaupalliset lehdet tai nettisivustot (Esim. Mikrobitti, Tekniikan Maailma)  

Tuttavat ja sosiaalinen media (Esim. Facebook, Twitter)  

Internetin keskustelupalstat  

Muualta, mistä?  

En etsi tietoa tuotteista  
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Mistä pääsääntöisesti etsit tietoa myyjistä ja kaupoista?  

Kaupalliset lehdet tai nettisivustot (Esim. Mikrobitti, Tekniikan Maailma)  

Tuttavat ja sosiaalinen media (Esim. Facebook, Twitter)  

Internetin keskustelupalstat  

Muualta, mistä?  

En etsi tietoa myyjistä  

Missä määrin tuttaviesi käyttäjäkokemukset tuotteesta vaikuttavat 

ostopäätökseesi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin tuttaviesi ostokokemukset vaikuttavat ostopaikan valintaasi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin tuttavan oletettu aiheen asiantuntemus vaikuttaa ostopäätökseesi?  

Paljon  
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Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin tuttavan kasvotusten tekemä myyjän tai tuotteen suositus vaikuttaa 

ostopäätökseesi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin tuttavan sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) tekemä myyjän 

tai tuotteen suositus vaikuttaa ostopäätökseesi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin sinulle ennestään tuntemattomien henkilöiden, esimerkiksi 

internetin keskustelupalstalle kirjoittamat,  tuotteen käyttäjäkokemukset 

vaikuttavat ostopäätökseesi?  

Paljon  
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Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin sinulle ennestään tuntemattomien henkilöiden, esimerkiksi 

internetin keskustelupalstalle kirjoittamat, ostokokemukset vaikuttavat 

ostopaikan valintaasi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan  

Missä määrin ammattilaisten tuotearvostelut vaikuttavat ostopäätökseesi?  

Paljon  

Melko paljon  

Jonkin verran  

Vähän  

Ei lainkaan 

 


