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Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee asiakassegmenttien muodostamista 

sähkösopimusmarkkinoiden kontekstissa. Tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia 

asiakasryhmiä eli segmenttejä voidaan muodostaa olemassa olevasta asiakasdatasta, 

sekä perehdytään aiempaan kirjallisuuteen segmentoinnista. Tutkimus toteutetaan 

kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmä on multinomiaalinen 

logistinen regressioanalyysi. Kyseisen analyysin lisäksi suoritetaan rajavaikutusten 

tarkastelu. Tutkimuksen tavoitteena on löytää analysoitavasta asiakasdatasta 

segmenttejä, joita voidaan hyödyntää markkinointitoimenpiteissä. 

 

Segmentoinnista on muodostunut vuosikymmenten aikana yksi markkinoinnin 

peruskäsitteistä. Ongelmana on kuitenkin se, että segmentointia ei osata aina 

hyödyntää oikein ja segmenttejä luodaan luottaen intuitioon todellisen analyysin sijasta. 

Tässä tutkielmassa yritetään selvittää, minkälaisia segmenttejä voidaan löytää 

analysoimalla asiakasdataa. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkösopimusasiakkaiden tietyistä 

ominaisuuksista voidaan muodostaa segmenttejä, joissa on suurempi todennäköisyys 

valita tietty sähkösopimustuote. Pääkaupunkiseudulla asuminen sekä naissukupuoli 

nostivat ekologisen sähkösopimuksen valitsemisen todennäköisyyttä. Lisäksi tulokset 

osoittivat, että ikäryhmään 30–59-vuotiaat kuuluvien asiakkaiden todennäköisyys 

valita pörssisähkösopimus on korkeampi kuin muihin ikäryhmiin kuuluvilla asiakkailla. 
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This bachelor’s thesis discusses the creation of customer segments in the context of 

electricity markets. The purpose of the thesis is to examine what kind of customer 

segments can be formed out of customer data. The thesis will also take a look on 

previous research literature on the subject of segmentation. The study will be executed 

as a quantitative study in which the main method is multinomial logistic regression 

analysis. In addition to the method, the study contains an examination of marginal 

effects. The aim of the study is to find customer segments from customer data which 

can be utilized in marketing operations. 

 

Segmentation has over the decades become one of the main concepts in marketing. 

The question is that segmentation is not always utilized correctly, and segments are 

formed based on intuition instead of an actual analysis. This thesis aims to find out 

which kind of segments can be found by analyzing customer data. 

 

The outcomes of the study showed that segments can be formed out of certain 

characteristics of electricity consumers, in which there is a higher probability to choose 

a certain electricity contract. Living in capital region of Finland and being a female 

increased the probability of choosing ecological electricity contract. The results also 

showed that belonging into an age group of 30 to 59 years old increased the probability 

of choosing market-price electricity contact when compared to other age groups. 
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1 JOHDANTO 
 

Yrityksen markkinointistrategian kehittäminen alkaa valinnasta kahden vaihtoehdon 

väliltä: tavoittelevatko he kaikkia markkinoilla olevia asiakkaita eli massamarkkinoivat 

tuotteitaan vai segmentoivatko he asiakkaat asiakasryhmiin, minkä jälkeen 

kohdentavat markkinointitoimenpiteet valituille segmenteille. Useat tutkijat (mm. Dibb 

1998) uskovat, että kuluttajien tarpeiden monipuolistuessa massamarkkinointikeinot 

eivät voi saavuttaa haluttua tulosta, vaan tehokkaita tuloksia voidaan saavuttaa vain 

hyödyntämällä segmentointianalyysia markkinointitoimenpiteiden kehittämisen tueksi. 

 

Segmentoinnin käsite esiteltiin tutkimuskirjallisuudessa jo vuonna 1956, kun Wendel 

Smith esitti sen vaihtoehtoisena markkinointistrategiana. Segmentointia on kuitenkin 

tehty jo kauan ennen sen määrittelyä, kun myyjät ovat erilaistaneet taktiikkojaan 

kilpailuetujen saavuttamiseksi (Dickson & Ginter 1987).  Smithin tutkimuksen (1956) 

jälkeen segmentointi on vakiintunut yhdeksi markkinoinnin peruskäsitteeksi, eikä sitä 

enää pidetä vain vaihtoehtoisena strategiana (Wind 1978). Segmentointitekniikat ovat 

ajan myötä kehittyneet analyyttisiksi menetelmiksi tutkia kuluttajien käyttäytymistä 

(Dickson & Ginter 1987), mutta segmentointianalyysistä on hyötyä yritykselle vain 

silloin, kun se osataan panna käytäntöön onnistuneesti. (Dibb 1995) Yritykset eivät 

kuitenkaan aina osaa hyödyntää segmentointia oikein ja joskus segmentointi 

epäonnistuu (Dickson & Ginter 1987; Dibb 1998; Guzmán 2015). Segmentoinnin 

epäonnistumisen syynä on usein se, että yritykset muodostavat segmenttejä luottaen 

intuitioon datan keräämisen ja analyysin sijasta (Dibb 1995) sekä leimaavat melkein 

kaikki mahdolliset asiakasryhmät segmenteiksi, vaikka niissä olevia kuluttajia eivät 

yhdistäisi homogeeniset tarpeet ja samankaltainen kulutuskäyttäytyminen (Dibb 1998). 

Kirjallisuus segmentoinnista on usein painottunut segmentointimuuttujiin ja niiden 

valintaan (Foedermayr & Diamantopoulos 2008). Segmentointi pitäisi pelkän 

segmentointimuuttujien tarkastelun sijaan ymmärtää monivaiheisena prosessina (Dibb 

1998; Wind 1978; Foedermayr & Diamantopoulos 2008), jotta voidaan tavoittaa sen 

tuomat kiistattomat hyödyt.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja konteksti 
 

Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä asiakasryhmiä eli segmenttejä voidaan  löytää 

ja muodostaa olemassa olevasta asiakasdatasta, sekä selvittää kyseisten löydettyjen 

segmenttien luonnetta. Tutkimuksen kontekstina on sähkösopimusmarkkinat ja 

segmenttejä pyritään muodostamaan sähkösopimusasiakkaiden demografisista 

tekijöistä, kuten ikä, sukupuoli ja alue. Tutkimusongelmana on, voiko kuluttajien tietyt 

tekijät ennustaa sähkösopimuksen valintaa merkittävästi. Tutkimuksen empiirisessä 

osiossa selvitetään esimerkiksi, ennustaako kuluttajan asuinpaikka ekologisen 

sähkösopimuksen valintaa. Lisäksi lopputuloksena yritetään yhdistää kuluttajia niiden 

tekijöiden puolesta homogeenisiksi segmenteiksi, joille voidaan kohdistaa omia 

markkinointitoimenpiteitään.  

 

Tutkimus on tarpeellinen, sillä suomalaisten kulutuskäyttäytymistä sekä segmentointia 

on tutkittu sähkösopimusmarkkinoilla vain vähän, vaikka sähkösopimusmarkkinat ovat 

olleet Suomessa vapaat jo yli kaksi vuosikymmentä. Myös useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että segmentointia ei usein osata hyödyntää oikein, alasta riippumatta. 

Tutkimuksen pääasiallinen hyöty muodostuu kuitenkin sen mahdollisuudesta antaa 

aiheenantaneelle sähköyhtiölle arvokasta tietoa sähkösopimusasiakkaiden 

segmentoinnista tulevia markkinointikampanjoita varten sekä teorian tasolla että 

konkreettisina ehdotuksina mahdollisille segmenteille. Tutkimus pyrkii myös luomaan 

uutta tietoa siitä, kuinka hyvin demografiset tai muut niin sanotut staattiset tekijät voivat 

ennustaa kuluttajakäyttäytymistä suomalaisilla sähkömarkkinoilla.  

 

1.2 Tutkimuksen tutkimuskysymykset 
 

Tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraaviksi: 

 

1. Onko tietyillä sähkösopimusasiakkaiden ominaisuuksilla vaikutusta 
sähkösopimuksen valintaan? 

 
2. Millaisia segmenttejä voidaan muodostaa ja hyödyntää 

sähkösopimusmarkkinoilla? 
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Ensimmäinen lihavoitu tutkimuskysymys toimii päätutkimuskysymyksenä, ja toinen 

kysymys täydentävänä alakysymyksenä.  

 
1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 
 

Tutkielma rakentuu viidestä luvusta. Ensimmäisessä johdantoluvussa esitellään 

lyhyesti tutkimuksen aihe ja tavoitteet sekä myös kaksi tutkimuskysymystä, jonka 

jälkeen käsitellään tutkimuksen rakenne ja rajaukset.  Johdannon jälkeinen toinen luku 

käsittää tutkimuksen teoriaosuuden eli esittelee aiempaa kirjallisuutta tutkimuksen 

aiheesta, segmentoinnista. Kyseinen luku jakautuu yleisen segmentointikäsitteen 

määrittelyyn, sen hyötyihin ja haasteisiin sekä segmentointiprosessin eri vaiheiden 

esittelyyn. Tutkielman kolmas luku aloittaa empiriaosuuden käsittelemällä tutkimuksen 

kontekstia sekä esittämällä tutkimusmenetelmät ja muuttujat eli tutkimuksen 

toteutuksen. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja viides eli viimeinen 

luku sisältää johtopäätökset tutkimuksen tuloksista sekä pohdintaa tutkimuksen 

luotettavuudessa sekä mahdollisista jatkotutkimuksista.  

 

Tutkimuksen aiheen antanut sähköyhtiö voi hyötyä tutkimuksesta heidän tulevissa 

markkinointikampanjoissaan ja mahdollisesti myös muut kotimaiset 

sähkönmyyntiyhtiöt, mutta tutkimus ei välttämättä ole kovin yleistettävä muille 

markkina-alueille eikä myöskään Suomen ulkopuolelle maihin, jossa sähkömarkkinat 

eivät ole vapaat. Tutkimus toteutetaan vain yhden energianmyyntiyhtiön asiakkaista 

koostuvan aineiston mukaan, mutta voitaisiin toteuttaa myös minkä tahansa muun 

suomalaisen sähkönmyyntiyhtiön aineiston pohjalta, sillä ne operoivat samalla tavalla. 

On todennäköistä, että tutkimuksen tulokset voisivat olla samankaltaisia myös muiden 

energiayhtiöiden samankaltaista asiakasdataa hyödynnettäessä. Tutkimus käsittelee 

pääosin segmentointia B2C-markkinoilla, mutta monet segmentoinnin teorian 

käsitykset sopivat yhtä lailla niin B2C- kuin B2B-markkinoillekin. 

 

1.4 Menetelmät 
 
Tutkimus toteutetaan määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena aiheenantaneen 

sähköyhtiön tarjoamasta asiakasdatasta, joka on peräisin heidän 

asiakastietojärjestelmästään. Aineisto koostuu 7617 havainnosta, jotka sisältävät 
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sähkösopimuksen tekijän iän, sukupuolen, valitun sähkösopimustuotteen, 

sopimuksentekokanavan ja tiedon, kuuluuko tekijän postinumero pääkaupunkiseutuun 

vai ei. Näistä sähkösopimuksen tekijän ominaisuuksista pyritään muodostamaan 

asiakassegmenttejä sähkösopimustuotteiden eri vaihtoehdoille.  

 

Päätutkimusmenetelmäksi valikoitui multinomiaalinen logistinen regressio. Kyseinen 

menetelmä on normaalin logistisen regressioanalyysin laajennettu muoto, jossa 

selitettävä muuttuja on kategorinen (KvantiMOTV, 2009). Kyseinen menetelmä on 

sopiva esimerkiksi kuluttajan brändivalinnan tarkasteluun (Tutz 2011, 207–208) ja näin 

ollen hyvä vaihtoehto myös tämän tutkimuksen tarkoitukseen. 

 

2 SEGMENTOINTI  
 

Tässä luvussa käsitellään aiempaa kirjallisuutta segmentoinnista sekä perehdytään 

segmentoinnin määritelmään ja teoriaan. Segmentoinnin käsitteen määrittelyn jälkeen 

esitellään segmentoinnin hyötyjä sekä haasteita, minkä jälkeen käsitellään 

segmentointiprosessin vaiheet perehtyen erityisesti segmentointimuuttujiin sekä 

kohdentamiseen.  

 

Suurimmalle osalle yrityksistä on epärealistista yrittää tavoitella kaikkien kuluttajien 

yksilöllisiä tarpeita heterogeenisillä markkinoilla (Dibb 1998; Kotler & Keller 2015, 267). 

Segmentointiprosessin tarkoitus on analysoida markkinoita, löytää sieltä uusia 

mahdollisuuksia ja näin parantaa yrityksen kilpailuasemaa. Tämä tilanne saavutetaan 

valitsemalla yksi tai useampi asiakasryhmä eli segmentti, joille kohdistetaan 

markkinointitoimenpiteitä ja hiotaan markkinointitoimenpiteet erityisesti valittujen 

segmenttien tavoittamista varten. (Weinstein 2013, 4–5.) Segmentti siis koostuu 

kuluttajista, joita yhdistävät samankaltaiset preferenssit ja tarpeet (Kotler & Keller 2015, 

268) ja segmentointiprosessi ohjaa yritysten markkinointistrategioita ja resurssien 

kohdentamista kannattavasti (Wind 1978). Art Weinstein (2013, 15) määrittää 

segmentoinnin päällimmäisen tavoitteen olevan kilpailuedun parantaminen 

markkinoilla sekä paremman tietämyksen saavuttaminen asiakkaiden tarpeista sekä 

niiden toteuttamisesta.  
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Kuten aiemmin mainittu, yrityksillä on kaksi strategista vaihtoehtoa: kohdentaa 

markkinointi muodostettaville segmenteille tai tavoitella kaikkia asiakkaita kyseisillä 

markkinoilla. Jos yritys valitsee näistä vaihtoehdoista ensimmäisen se hyödyntää 

erilaistettua markkinointistrategiaa (engl. differentiated marketing strategy). Jos yritys 

taas valitsee jälkimmäisen, se hyödyntää erilaistumatonta markkinointistrategiaa (engl. 

undifferentiated marketing strategy). (Weinstein 2013, 7) Termit erilaistumaton ja 

erilaistettu markkinointistrategia viittaavat siihen, huomioidaanko markkinoiden eri 

segmentit markkinointistrategiassa vai ei (Dickson & Ginter 1987). Kuviossa 1 

kuvataan segmentoinnin mahdolliset tasot näiden kahden vaihtoehdon väliltä Kotlerin 

ja Kellerin (2015, 286) mukaan. Kuten kuviosta näkyy, kyse ei ole vain kahdesta 

toisensa poissulkevasta vaihtoehdosta, vaan näiden vaihtoehtojen välillä on useampia 

erilaisia segmentoinnin muotoja. Useimmiten optimaalinen vaihtoehto onkin jossain 

näiden kahden ääripään välillä (Tonks 2009). 

 

 
Kuvio 1 Segmentoinnin mahdolliset tasot (mukaillen Kotler & Keller 2015, 286) 

 

Kun yritys tavoittelee koko markkinoiden kattamista eli massamarkkinoi, se jättää 

huomioimatta segmenttien eroavaisuudet ja yrittää tavoittaa kaikki markkinoiden 

kuluttajat samoilla markkinointitoimenpiteillä. Yleensä tämänkaltaisessa strategiassa 

voi onnistua vain hyvin suuret yritykset kuten esimerkiksi Microsoft ja Coca-Cola. 

Markkinointitoimenpiteet suunnitellaan niin, että yrityksen tuotteesta yritetään antaa 

ylempiarvoinen kuva ja tätä tuotteen imagoa myydään asiakasmassoille. 

Massamarkkinoinnilla voidaan mahdollisesti tavoittaa hyvin suuri asiakasmäärä silloin, 
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kun tuotteen markkinoilla asiakkaat jakavat suhteellisen samanlaiset preferenssit. 

(Kotler & Keller 2015, 286) 

 

Useiden segmenttien hyödyntämisen strategiassa yritys valitsee kaikista mahdollisista 

segmenteistä ne, jotka vaikuttavat kannattavilta. Tämän strategian hyödyntäminen on 

kannattavampaa edelliseen strategiaan verrattuna silloin, kun kuluttajien preferenssit 

ja tarpeet poikkeavat toisistaan. Useiden eri segmenttien välillä ei tarvitse olla muita 

yhtäläisyyksiä kuin se, että ne ovat tuottoisia. Yksittäisten segmenttien strategia eroaa 

useiden segmenttien strategiasta siten, että yritys kohdistaa 

markkinointitoimenpiteensä vain yhdelle segmentille ja keskittyy sen palvelemiseen. 

Vain yhteen segmenttiin keskittymisestä yritys ansaitsee paremman tietämyksen 

segmentin tarpeista ja pystyy todennäköisemmin luoda merkittävämmän suhteen 

asiakkaisiin. Segmentoinnin äärimmilleen vieminen johtaa yksilöihin segmentteinä. 

Kyseinen strategia voidaan saavuttaa, kun yritys onnistuu keräämään tarpeeksi tietoa 

yksittäisistä asiakkaista ja voivat yksilöllistää markkinointitoimenpiteitä.  (Kotler & 

Keller 2015, 267–289)   

 

Markkinointistrategian valitseminen riippuu segmenttien tuottavuudesta sekä yrityksen 

tavoitteista, mutta yleisesti ottaen tärkein tekijä on kyseessä olevien markkinoiden 

kypsyys (engl. market maturity). Kypsillä markkinoilla on kannattavaa segmentoida 

mahdolliset asiakkaat ja erilaistaa markkinointistrategiat segmenteille. Sen sijaan 

uusilla sekä kasvavilla markkinoilla kannattaa hyödyntää erilaistumatonta strategiaa, 

jotta kyseisten markkinoiden kasvu ei hidastu turhaan. (Guzmán 2015) Osa tutkijoista 

(mm. Weinstein 2013, 7) on sitä mieltä, että vain hyvin harva yritys voi hyötyä 

erilaistumattomasta markkinointistrategiasta. Kjell Toftenin ja Trond Hammervollin 

tekemän tutkimuksen (2008) mukaan kansainväliseen kauppaan suuntautuvat niche-

yritykset eivät kuitenkaan hyödynnä erilaistumatonta strategiaa, sillä siitä saatavat 

hyödyt ovat hyvin alhaiset tai jopa olemattomat niche-markkinoilla. Sen sijaan, 

tämänkaltaiset yritykset tavoittelevat merkittäviä asiakassuhteita, resurssiperusteista 

etua (engl. resource-based advantage) sekä panostavat tuotteidensa laatuun (Toften 

& Trond 2008). Art Weinstein (2013, 7) esittää toiseksi esimerkiksi sähkömarkkinat 

ennen niiden vapautumista. Ennen sähköyhtiöillä ei ollut syytä segmentoida, sillä niillä 

oli monopoli. Nämä esimerkit yrityksistä, joille erilaistumaton strategia on kannattavaa, 

ovat kuitenkin poikkeustapauksia. 
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2.1 Segmentoinnin hyödyt ja haasteet  
 
Segmentoinnin kannattajat ovat sitä mieltä, että segmentointi tuo sitä hyödyntäville 

yrityksille useita etuja (Dibb 1998). Yleisesti markkinointitoimenpiteiden keskittäminen 

tietyille asiakassegmenteille lisää yritysten kannattavuutta ja näin rajallisista 

resursseista voidaan saavuttaa parempi hyöty (Dibb 1998; Wind 1978). Lisäksi 

tutkimukset (mm. Bucklin, Gupta & Siddarth 1998) osoittavat, että eri 

markkinointitoimenpiteiden tehokkuus voi vaihdella suurestikin eri asiakasryhmien 

välillä. Yritys saavuttaa kilpailuedun siihen asti, kunnes kilpailijat jäljittelevät yrityksen 

kehittämää segmentointia, vaikka kyseessä oleva markkinoitava tuote tai palvelu 

olisikin tavallinen ja markkinoilla jo tuttu (Dibb 1998). Segmentointianalyysi luo 

yrityksille oleellisen pohjan kaikkien markkinointitoimenpiteiden luomiselle sekä 

toteuttamiselle (Weinstein 2013, 16). Segmentoinnissa analysoidaan sekä asiakkaita 

että kilpailijoita, mikä lisää yritykselle arvokasta tietoa molempien toimijoiden 

käyttäytymisestä. Asiakkaista saatava tieto koskee heidän tarpeitaan ja 

preferenssejään, mikä auttaa yritystä paremmin vastaamaan niihin tuotteillaan ja 

markkinoinnillaan. Markkinoiden kilpailun tutkiminen auttaa yritystä löytämään sopivat 

segmentit, joita lähestyä ja etsimään yrityksen mahdollisia kilpailuetuja. (Dibb 1998) 

 

Yksi keskeinen argumentti segmentointia vastaan on, että se on yritykselle kalliimpaa 

kuin perinteiset massamarkkinointikeinot. Esimerkiksi uudet tuotteet, 

markkinointikampanjat, tarjoukset, digimarkkinointi ja muut markkinointitoimenpiteet 

kohdistetaan usein löydetyille segmenteille, mutta niistä voi aiheutua suurempia kuluja 

verrattuna massamarkkinointiin. (Weinstein 2013, 16) Myös itse tutkimus 

segmentointia varten vaatii yrityksiltä aikaa ja resursseja. Markkinointitoimenpiteiden 

kohdentaminen asiakassegmenteille tosin vähentää hukkaan menevää markkinointia, 

sillä kohteena ovat todennäköisemmät asiakkaat, eivätkä kaikki mahdolliset asiakkaat, 

jolloin markkinointi on tehokkaampaa ja vältytään turhilta panostuksilta (Weinstein 

2013, 16).  

 

2.2 Segmentointiprosessi  
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Useammat tutkijat (mm. Dibb 1998; Wind 1978; Foedermayr & Diamantopoulos 2008) 

ovat yhtä mieltä siitä, että segmentointi on monivaiheinen prosessi. Kirjallisuudessa 

usein kiinnitetään eniten huomiota segmentointimuuttujien valintaan, mutta 

Foedermayrin ja Diamantopoulosin (2008) mukaan muuttujien valinta on vain yksi 

prosessin vaiheista, eikä siihen tulisi suunnata resursseja muiden vaiheiden 

kustannuksella. Prosessin vaiheiden lukumäärästä on useita eri teorioita, mutta tässä 

tutkielmassa paneudutaan Foedermayrin ja Diamantopoulosin tutkimuksen (2008) 

määrittelemään segmentointiprosessiin, jossa prosessi on jaettu viiteen vaiheeseen. 

Kyseiset viisi vaihetta ovat järjestyksessä: markkinoiden määrittely (market definition), 

muuttujien valinta (variable selection), segmentointimenetelmän valinta (segmentation 

method selection), segmentin muodostaminen (segment formation) ja viimeisenä 

vaiheena segmenttien arviointi ja kohdesegmenttien valinta tai kohdentaminen 

(evaluation & selection of target segments).  (Foedermayr & Diamantopoulos 2008) 

Prosessin toista vaihetta eli segmentointimuuttujien valintaa ja mahdollisia muuttujia 

tarkastellaan tarkemmin luvussa 2.2.1 ja viidettä ja viimeistä vaihetta eli kohdentamista 

tarkastellaan luvussa 2.2.2. 

 

Segmentointiprosessin ensimmäinen vaihe, eli miten yritys määrittelee markkinat, 

kuvaa yritysten toimia asiakkaan tarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta. Siinä, missä 

tuotteet ovat vain tilapäisiä, kuluttajien tarpeet ja mahdolliset asiakasryhmät ovat 

pysyviä. (Kotler & Keller 2015) Markkinoita ei tulisi siis määritellä katsomalla 

ainoastaan tuotteita vaan huomioon tulisi myös ottaa tyydytettävät tarpeet sekä 

ratkaisut, joilla nämä tarpeet tyydytetään (Guzmán 2015). Markkinoita ei tulisi 

myöskään määritellä vain maantieteellisenä alueena, vaan niiden tulisi koostua 

useampien ulottuvuuksien yhdistämisestä. Tarpeiden ja ratkaisujen lisäksi näitä ovat 

asiakasryhmät, kilpailu ja teknologia (Weinstein 2006). Lisäksi määritellään, 

operoidaanko kuluttajamarkkinoilla (B2C), yritysmarkkinoilla (B2B) vai myydäänkö 

julkiselle sektorille (B2G). Tässä kohtaa ei tulisi vielä segmentoida asiakkaita vaan 

pikemminkin tarkastella, mitä mahdollisia segmenttejä markkinoilta voi löytää. 

(Guzmán 2015) Markkinoiden määrittely on kriittistä kaikilla yrityksen osa-alueilla, 

erityisesti markkinoinnin osalta, minkä vuoksi segmentointia ei voida toteuttaa ennen 

määriteltyjä markkinoita (Weinstein 2006). 
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Prosessin kolmannessa vaiheessa valitaan menetelmä segmentointiin. Menetelmiä on 

useita, mutta Wind (1978) mainitsee tutkimuksessaan kaksi perinteistä menetelmää: 

apriorisen segmentoinnin ja klusterointiin perustuvan segmentoinnin. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa eli apriorisessa segmentoinnissa segmentointimuuttujia, esimerkiksi 

demografisia muuttujia, hahmotellaan etukäteen ennen itse analyysin tekemistä 

(Allred, Smith, Swinyard & Doherty 2006). Apriorisessa segmentoinnissa selitettävä 

muuttuja voi olla joko tuotteeseen tai kuluttujaan liittyvä (Wind 1978). Kuviossa 2 on 

kuvattu Windin (1978) esittelemä tyypillinen rakenne aprioriselle 

segmentointianalyysille. Klusterointipohjainen segmentointimenetelmä eroaa 

apriorisesta menetelmästä siten, että segmenttejä ei tiedetä tai olla hahmoteltu 

etukäteen. Kyseisessä menetelmässä segmentit muodostuvat klusteroimalla aineistoa 

etsien samankaltaisuuksia kuluttajien valituista muuttujista. Yleensä nämä muuttujat 

ovat kuluttajien tarpeita, asenteita, elämäntyyliä tai muita psykografisia muuttujia. 

(Wind 1978)   Päinvastoin kuin apriorisessa menetelmässä, klusterointiin perustuvassa 

menetelmässä segmenttien tyyppejä tai määrää ei tiedetä ennen analyysin 

suorittamista (Foedermayr & Diamantopoulos 2008).  

 

Segmentointiprosessin neljännessä vaiheessa segmentit muodostetaan valituista 

muuttujista. Foedermayrin ja Diamantopouloksen (2008) mukaan empiirinen tutkimus 

segmenttien muodostamisesta on hyvin rajallista. Tämä huomio puoltaisi sitä Dibbin 

(1995) käsitystä, että yritykset usein virheellisesti muodostavat segmentit luottamalla 

intuitioon datan analysoimisen sijasta. 
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Kuvio 2 Tyypillinen apriorisen segmentointianalyysin rakenne (mukaillen Wind 

1978) 

 

2.2.1 Segmentointimuuttujat  

 

Kotler & Keller (2015, 268) jakavat segmentointimuuttujat kahteen pääryhmään: 

kuvaileviin muuttujiin (descriptive variables) sekä käyttäytymismuuttujiin (behavioral 

variables). Huolimatta siitä, kumpaan ryhmään kuuluvia muuttujia yritys haluaa 

hyödyntää, muuttujien valinnan tarkoitus on mukauttaa markkinointisuunnitelma niin, 

että se huomioi nämä kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat muuttujat. 

Tarkoituksena on tunnistaa ja hyödyntää niitä muuttujia, joilla on vaikutusta kuluttajan 

ostokäyttäytymiseen. Kuluttajia on mahdollista segmentoida lukemattomilla muuttujilla, 

mutta yrityksen on tutkittava, mitkä näistä ovat hyödyllisiä. (Kotler & Keller 2015, 265–

268). Kotlerin ja Kellerin (2015, 268) mainitsemat kuvailevat muuttujat voidaan jakaa 

vielä kolmeen ryhmään: demografisiin, maantieteellisiin ja psykografisiin muuttujiin 

(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2006, 9). Taulukossa 1 esitellään kyseisiin 

ryhmiin kuuluvia mahdollisia hyödynnettäviä muuttujia. Windin (1978) mukaan tietyt 

segmentointimuuttujat tai -ryhmät eivät välttämättä ole toisia parempia, vaikka niin 
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saatetaan joskus luulla. Markkinointitoimenpiteistä oikeastaan saadaan parempi hyöty, 

kun hyödynnetään useampaa muuttujaryhmää (Wind 1978). Myös Kotlerin ja Kellerin 

(2015) mukaan markkinoinnissa yhdistetään yhä useammin useita muuttujia 

tavoitteena luoda pienempiä ja tarkemmin määriteltyjä segmenttejä.  

 

Taulukko 1  Segmentoinnissa hyödynnettäviä muuttujia (mukaillen Solomon et al. 

2006, 9 

 
 

Demografiset muuttujat ovat väestön tilastollisia muuttujia kuten ikä, syntyvyys ja tulot. 

Nämä muuttujat ovat olleet pitkään suosittuja valikoituja segmentointimuuttujia, sillä ne 

ovat helposti havaittavia ja mitattavissa (Solomon et al. 2006, 9; Kotler & Keller 2015, 

271) sekä ovat usein yhteydessä kuluttajien tarpeisiin ja haluihin. Esimerkiksi, 

kuluttajien preferenssit vaihtelevat iän ja elämäntilanteen mukaan. Monia tuotteita 

markkinoidaan erityisesti tietylle ikäryhmälle; esimerkiksi lapsille, nuorille tai aikuisille. 

(Kotler & Keller 2015, 271) Maantieteelliset muuttujat saatetaan sisällyttää 

demografisiin muuttujiin. Ne ovat suhteellisen helppoja ja yksinkertaisia havaita. 

Yleensä ne ilmaisevat kuluttajan sijaintia, mutta ne voivat myös viitata tiettyjen 

alueiden kulttuuriin. Staattisten eli demografisten tai maantieteellisten muuttujien, 

kuten kuluttajan iän ja sukupuolen tai sijainnin, ei voi kuitenkaan aina olettaa 

vaikuttavan yksittäisen kuluttajan yksittäiseen ostopäätökseen, sillä kuluttajan 

ostopäätöksen motiivi voi vaihdella tilanteen mukaan (Guzmán 2015). Firatin ja 

Shultzin mukaan staattisten muuttujien käyttö segmentointianalyysissa tulee vain 

vähenemään ajan myötä (1997). Tämänkaltaisissa tilanteissa ilmenee perinteisten ja 

staattisten segmentointimuuttujien ongelma.  

Muuttujaryhmä Esimerkkimuuttujat

demografiset muuttujat ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, tulot, 
etninen ryhmä, uskonto, elämäntilanne

maantieteelliset muuttujat alue, kaupunki, valtio, maanosa, kulttuuri

psykografiset muuttujat minäkuva, luonne, elämäntyyli

käyttätymismuuttujat brändiuskollisuus, käytön määrä, 
kulutustilanne, halutut hyödyt
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Psykografisissa muuttujissa yhdistetään psykologiaa ja demografisia tekijöitä 

tavoitteena saavuttaa syvällisempää ymmärrystä kuluttajista. Kuluttajat jaetaan 

segmentteihin esimerkiksi luonteenpiirteiden, elämäntavan tai arvojen mukaan. (Kotler 

& Keller 2015, 280) Psykografiset muuttujat ovat siksi monien mielestä hyödyllisempiä 

kuin pelkät demografiset, sillä ne antavat tarkemman kuvan yksilöllisistä kuluttajista. 

Kuluttajat samassa demografisessa ryhmässä voivat poiketa toisistaan suurestikin 

psykografisilta tekijöiltään. (Kotler & Keller 2015, 280).  

 

Käyttäytymismuuttujat saatetaan joskus sekoittaa pyskografisiin muuttujiin. 

Käyttäytymismuuttujat lajittelevat kuluttajat segmentteihin heidän tietojen, asenteiden, 

käytön tai reaktion tuotetta kohtaan mukaan. (Kotler & Keller 2015, 281) Firatin ja 

Shultzin tutkimuksen mukaan, kuluttajien tunteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota 

markkinoinnissa (1997). Se, mitä kuluttajat tuntevat, vaikuttaa vahvasti heidän 

mielenkiinnonkohteisiin, arvoihin sekä elämäntyyliin ja sitä kautta kulutusvalintoihin. 

Näiden tutkiminen onkin muihin segmentointimuuttujiin verrattuna haastavaa, sillä ne 

saattavat vaihdella ajan tai kulutustilanteen mukaan. (Firat & Shultz 1997) 

 

2.2.2 Kohdentaminen  

 

Segmentointiprosessin targeting- eli kohdentamisvaiheessa yritys päättää 

tunnistetuista segmenteistä ne, joille haluaa kohdentaa markkinointitoimenpiteensä ja 

ne, jotka tullaan sivuuttamaan (Dibb 1995). Segmenttien houkuttelevuuden tarkastelu 

on avainasemassa kohdentamisvaiheessa ja sen voi suorittaa usealla eri tavalla. 

Monet tutkijat ovat kehittäneet omia versioitaan ja mallejaan tarkastella segmenttien 

houkuttelevuutta, mutta ne usein noudattavat samankaltaisia kriteerejä. (Simkin & Dibb 

1998) Tässä luvussa esitellään kolme erilaista tapaa tarkastella segmenttien valintaa 

ja kohdentamista. Kaikissa kolmessa tavassa on samanlainen perusidea segmenttien 

arviointiin, mutta ne vaativat niitä hyödyntäviltä yrityksiltä eri tasoisia panostuksia ja 

resursseja. 

 

Kotler ja Keller (2015) esittävät ensimmäisen ja yksinkertaisimman tavan, jossa 

tunnistettuja segmenttejä tarkastellaan yksitellen ennalta määrättyjen kriteerien 

mukaan (Kotler & Keller 2015, 285). Jotta segmentti on hyödyllinen yritykselle, sen 
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tulisi Kotlerin ja Kellerin (2015) mukaan täyttää seuraavat viisi kriteeriä: mitattavuus 

(measurable), oleellisuus (substantial), saavutettavuus (accessible), erottuvuus 

(differentiable) ja toteutettavuus (actionable). Segmentin mitattavuus tarkoittaa, että 

segmentin kokoa, ostovoimaa ja muita ominaisuuksia voidaan mitata ja oleellisuudella 

tarkoitetaan, että segmentti on tarpeeksi suuri ja tuottoisa palveltavaksi. Oleellinen 

segmentti on siis homogeeninen asiakasryhmä, jolle on hyödyllistä kohdentaa 

markkinointitoimenpiteitä. Kun segmentti on tavoitettavissa ja palveltavissa, se täyttää 

saavutettavuuden kriteerin. Erotettavuuden kriteerillä tarkoitetaan, että segmentit 

voidaan erottaa toisistaan ja segmentit reagoivat eri tavoin markkinointitoimenpiteisiin 

toisiinsa verrattuna. Tehokkaiden markkinointitoimenpiteiden kehittämisen 

mahdollisuus segmenteille täyttää toteutettavuuden kriteerin. (Kotler & Keller 2015, 

285)  

 

Toinen tapa tarkastella segmenttien houkuttelevuutta pitkällä aikavälillä on hyödyntää 

yleisesti hyvin tunnettua Michael Porterin Viiden kilpailuvoiman -mallia (engl. Five 

Forces model) [1979] (Simkin & Dibb 1998; Kotler & Keller 285). Kyseistä mallia 

voidaan siis hyödyntää tavanomaisen markkinoiden houkuttelevuuden tarkastelun 

lisäksi myös markkinasegmenttien houkuttelevuuden tarkasteluun.  (Kotler & Keller 

2015, 285) Mallin mukaan tietyllä toimialalla kilpailun voimakkuus ja luonne riippuu 

viidestä kilpailuvoimasta, jotka esitetään yleensä kuvion 3 mukaisesti (Porter 1979). 

Tämän seurauksena segmentin lopullinen potentiaali määräytyy näiden viiden 

kilpailuvoiman voimakkuuden perusteella (Simkin & Dibb 1998). 

 

Alan sisäistä kilpailua tarkastellessa voidaan segmentti todeta epähoukuttelevaksi, 

mikäli alalla on paljon vahvoja kilpailijoita tavoittelemassa kyseistä segmenttiä. 

Segmentin tavoitteleminen voi tulla tässä tapauksessa turhan kalliiksi. Kaikista 

houkuttelevimman segmentin markkinoille pääsyesteet ovat korkeat, mutta 

poistumisesteet ovat matalat. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien tulokkaiden uhka on 

suhteellisen pieni, sillä muutamat uudet tulokkaat pääsevät kilpailemaan, mutta 

huonommin pärjäävien yritysten on helppo poistua markkinoilta. Segmentin 

houkuttelevuutta luonnollisesti laskee se, mitä korkeampia asiakkaiden tai toimittajien 

neuvotteluvoimat ovat. Myös korvaavien tuotteiden uhka laskee segmentin 

houkuttelevuutta, sillä nämä korvaavat tuotteet rajoittavat hinnoittelua sekä tuottoja. 

(Kotler & Keller 2015, 286) 
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Kuvio 3  Viiden kilpailuvoiman -malli (mukaillen Porter 1979) 

 

Kolmas tapa tarkastella ja arvioida segmenttejä voidaan suorittaa hyödyntäen matriisia. 

Dibb (1995) esittelee SEM-matriisin (Segment Evaluation Matrix), jossa segmentin 

houkuttelevuuden tarkastelun lisäksi otetaan huomioon myös segmentoinnin 

toteuttaminen ja mahdolliset operationaaliset ongelmat. Matriisi antaa näin 

syvällisemmän ja konkreettisemman näkökulman segmenttien tarkasteluun verrattuna 

kahteen aiemmin esiteltyyn tapaan ja vaatii yritykseltä enemmän panostusta ja 

resursseja segmentointiprosessin kohdentamisvaiheesseen. 

 

Matriisissa on kaksi akselia, jotka ovat segmentin kelpoisuus ja segmentin 

houkuttelevuus. Segmentin houkuttelevuus -akseli mittaa segmenttien ominaisuuksia, 

jotka sopivat parhaiten yrityksen tavoitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi segmentin koko, 

kasvumahdollisuudet, tuotot ja kilpailun määrä. Segmenttien kelpoisuutta mittaavat 

esimerkiksi niiden homogeenisuus, mitattavuus, kilpailun tunnistettavuus, jakelu ja 

viestintä. Yksinkertaistettuna, kelpoisuus siis mittaa segmentin valitsemisen ja 

palvelemisen toteuttamisen mahdollisuutta. SEM-matriisin hyödyntämisen 
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ensimmäinen vaihe on päättää kriteerit molemmille akseleille ja seuraavaksi näiden 

kriteerien painoarvot niin, että molempien summaksi tulee 100. Tämän jälkeen 

segmentit pisteytetään erikseen jokaisen määritetyn kriteerin kohdalla esimerkiksi 0–5 

asteikolla. Viimeinen vaihe on kertoa kriteerien pisteytykset niiden painoarvoilla ja 

laskea ne yhteen omilla akseleillaan. Kun kyseiset vaiheet on suoritettu, jokaisella 

tutkitulla segmentillä on paikka, johon ne sijoitetaan matriisissa. (Dibb 1995) Kuviossa 

4 esitetään SEM-matriisi Dibbin tutkimusta (1995) mukaillen, jossa on myös 

mahdollisia strategioita segmenteille, jotka niiden kohdalle osuvat. 

 

 
Kuvio 4 Eri strategioita sisältävä SEM-matriisi (mukaillen Dibb 1995) 

 

Segmentit, jotka osuvat korkean kelpoisuuden ja korkean houkuttelevuuden osioon eli 

osioon 1 ovat usein hyvin tuottoisia, mutta yrityksen tulisi varautua kilpailuun ja 

investoida markkinointitoimenpiteisiin. Osion 2 segmentit eivät ole kannattavia pitkällä 

aikavälillä, mutta niitä voi hyödyntää väliaikaisesti ylimääräiselle kapasiteetille tai 

toisarvoisille tuotteille. Sen sijaan, osioon 3 sijoittuvilla segmenteillä voidaan tavoittaa 

pitkän aikavälin tuotot, mikäli suhteellisen vaikeapääsyisille markkinoille selviydytään. 
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Viimeinen osio 4, jossa segmentit eivät ole houkuttelevia tai kelpoisia, on merkkinä 

siitä, että niihin ei tulisi suunnata resursseja. (Dibb 1995) 

 

3 METODOLOGIA 
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kontekstia, eli sähkösopimusmarkkinoita ja 

lyhyesti kuluttajakäyttäytymistä kyseisillä markkinoilla. Lisäksi perehdytään 

tutkimuksen aineistoon, tutkimusmenetelmiin sekä esitellään tutkimuksessa 

hyödynnettävät muuttujat. Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena ja 

pääasiallinen menetelmä on multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi.  

 

3.1 Sähkösopimusmarkkinat  
 

Sähköenergian markkinointia on tutkittu vain vähän Suomessa. 

Sähköenergiamarkkinoiden voidaan päätellä olevan heterogeeniset, sillä sähköä 

tarvitsee jokainen riippumatta kuluttajan ostokäyttäytymisestä tai preferensseistä. 

Heterogeenisistä markkinoista voidaan taas päätellä, että segmentointi on 

kannattavaa sähköyhtiöille, sillä se jakaa markkinat homogeenisiksi segmenteiksi. 

Suomessa sähkömarkkinat vapautettiin kilpailulle vuonna 1995. Tämän myötä 

kuluttajille on tullut mahdollisuus kilpailuttaa sähkönmyyjänsä ja sähkötuotteensa 

isosta valikoimasta, minkä vuoksi kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin 

ymmärtämisen merkitys energianmyyjille jatkaa kasvamistaan (Kaenzig, Heinzle & 

Wustenhagen 2013).  

 

Saksassa sen sijaan energian markkinointia on tutkittu enemmän, erityisesti 

ekologisen sähkösopimusten osalta. Saksalaisille opiskelijoille tehdyn tutkimuksen 

mukaan heistä lähes kaikki ilmoittivat suosivansa ympäristöystävällisiä 

sähkösopimuksia ja näin ollen voisivat olla ideaalinen asiakassegmentti 

ympäristöystävällisten sähkösopimusten markkinointiin (Gossling, Kunkel, 

Schumacher, Heck, Birkemeyer, Froese, Naber & Schliermann 2005). Tässä 

tutkimuksessa voisi siis ilmetä jonkinlaista yhteyttä nuoremman iän ja 

ympäristöystävällisen sähkösopimuksen valitsemisessa. Tabin, Hillen ja 

Wüstenhagenin tekemässä tutkimuksessa kuitenkin osoitettiin, että iän sekä 

sukupuolen vaikutus ympäristöystävällisen sähkösopimuksen valintaan on vain hyvin 
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pientä saksalaisilla kuluttajilla (2014).  Ihmisten tietoisuus ympäristöasioista on 

kuitenkin jatkuvassa nousussa, ja kiinnostuksen kohteena etenkin nuorempien 

sukupolvien keskuudessa, joten uudempi tutkimus voisi osoittaa hieman suurempaa 

yhteyttä iän ja sopimusvalinnan välillä. 

 

3.2 Multinomiaalinen logistinen regressio 
 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä hyödynnetään multinomiaalista logistista 

regressioanalyysia (engl. multinomial tai polytomous logistic regression), joka kuuluu 

kvantitatiivisiin eli määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Kyseinen analyysi on tavallisen 

logistisen regression laajennettu muoto. Multinomiaalisen logistisen 

regressioanalyysin ero tavalliseen logistiseen regressioon on, että selitettävä muuttuja 

ei ole dikotominen eli kaksiluokkainen, vaan sen arvo voi saada useampia vaihtoehtoja 

kuin vain kaksi. (KvantiMOTV, 2009) Selitettävä muuttuja voi olla 

nominaaliastekoillinen tai ordinaaliastekoillinen.   Taloustieteellisissä tutkimuksissa 

multinomiaalista logistista regressiota voidaan käyttää esimerkiksi tutkimukseen 

kuluttajan brändivalinnoista, kun vaihtoehtoja on useita, jolloin kyse on 

nominaaliasteikollisesta muuttujasta. Esimerkki ordinaaliastekoillisesta muuttujasta 

voisi olla tutkimuksessa, jossa selitettävä muuttuja kuvaa taudin oireiden vakavuutta 

kategorisesti. (Tutz 2011, 207–208) Kuvio 5 havainnollistaa tilannetta, jossa selitettävä 

muuttuja on nominaaliasteikollinen ja kuvio 6 havainnollistaa tilannetta, jossa 

selitettävä muuttuja on ordinaaliasteikollinen Tutzin (2011, 208) esimerkkien 

mukaisesti. Tämän tutkielman tapauksessa selitettävä muuttuja on valittu 

sähkösopimus, joka voi saada kolme vaihtoehtoa: seka, porssi ja vihrea (ks. luku 

3.3.1) ja tutkitaan, millä tekijöillä voi olla vaikutusta kuluttajan sopimusvalintaan 

verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Multinomiaalinen logistinen regressio vaatii suuren 

havaintoaineiston, sillä siinä hyödynnetään suurimman uskottavuuden estimointia 

(UCLA: Statistical Consulting Group, 2021). 
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Kuvio 5 Brändin valinta nominaalisen selitettävän muuttujan kategorioina 

(mukaillen Tutz 2011, 208) 

 

 
Kuvio 6 Oireiden vakavuus ordinaalisen selitettävän muuttujan kategorioina 

(mukaillen Tutz 2011, 208) 

 

 

Multinomiaalisessa logistisessa regressiossa yksi selitettävän muuttujan 

vaihtoehdoista asetetaan viitekategoriaksi (engl. reference category) ja muita 

vaihtoehtoja verrataan siihen. Vertaukseksi asetettavan kategorian voi valita 

sattumanvaraisesti tai tutkija päättää sen itse omaan harkintakykyynsä nojaten. 

(Kleinbaum & Klein 2010, 435) Multinomiaalisen logistisen regression mallia voidaan 

pitää joukkona binäärisiä logistisia regressiomalleja, jotka sovitetaan samanaikaisesti 

kaikkiin selitettävän muuttujan kategoriapareihin (Osbourne 2008, 390–409). 

Osbourne (2008, 390-409) esittää multinomiaalisen logistisen regression kaavan 

seuraavasti: 
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!"𝑌# = 𝑗$𝑥#%
!"𝑌# = 𝐽$𝑥#%

= exp)𝛼& + 𝛽&𝑥#-,  (1) 

jossa  

𝑗 = 1,…	, (𝐽 − 1). 

 
Kaavassa (1) 𝑃(𝑌! = 𝑗|𝑥!) on todennäköisyys sille, että yksilö i kuuluu kategoriaan j, 

kun selittäjämuuttuja saa arvon xi. J merkitsee selitettävän muuttujan viitekategoriaa, 

vakiotekijä on 𝛼j ja regressiokerroin on 𝛽j.	On myös huomioitavaa, että	j:n numeeriset 

arvot ovat vain selitettävän muuttujan kategorioita kuvaavia nimikkeitä (engl. labels). 

(Osbourne 2008, 390–409)	

 

3.3 Aineisto 
 

Tutkimus toteutetaan analysoimalla aiheenantaneen sähköyhtiön omasta 

asiakastietojärjestelmästään tarjoamaa asiakasdataa sähkönmyyntisopimuksista, 

jotka ovat tehty verkossa ja alkamaan vuosina 2019–2021. Tutkimuksessa käsitellään 

vain kilpailutuksen piirissä olevat sähkön myyntisopimukset, jolloin tutkimuksen 

ulkopuolelle jäävät sähköverkkosopimukset. Tutkimuksessa hyödynnettävä sopivaksi 

muokattu aineisto sisältää 7617 havaintoa, joissa on sähkösopimuksen tekijästä 

seuraavat tiedot: valittu sopimustuote, ikä, sukupuoli, sopimuksen alkamisvuosi, 

sopimuksentekokanava ja kuuluuko tekijän postiosoite pääkaupunkiseutuun vai ei. 

Näiden lisäksi on tieto, mille sähköverkkoalueelle sopimus on tehty, joka voi poiketa 

asiakkaan postiosoitteesta. Asiakkaat olivat pseudonymisoituja tarjotussa aineistossa. 

Aineistossa oli alun perin myös muita palveluita sähkösopimusten lisäksi sekä 

muutama yrityksille tarkoitettu sopimusmuoto, mutta ne poistettiin aineistosta, sillä ne 

eivät vastanneet tutkimusta. Lisäksi yhden sopimustekokanavan sopimukset poistettiin, 

koska sitä kautta asiakas ei ole voinut valita eri sopimusvaihtoehtojen väliltä. Aineiston 

havaintojen suuri määrä täyttää hyvin hyödynnettävän tutkimusmenetelmän 

vaatimuksen aineiston koosta. 

 

3.3.1 Muuttujat 
 

Tutkimuksessa hyödynnetään kuutta muuttujaa, jotka ovat: sopimus (sopimus), ikä 

(ikakat), sukupuoli (sukupuoli), sopimuksentekokanava (kanava), alue (alue) ja 
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sopimuksen alkamisvuosi (vuosikat). Sopimus on tutkimuksen selitettävä muuttuja ja 

sopimuksen alkamisvuosi on otettu mukaan kontrollimuuttujaksi. Loput muuttujat 

toimivat selittävinä muuttujina. Sopimus valittiin selitettäväksi muuttujaksi, sillä 

tutkimuksen on tarkoitus löytää segmenttejä sähkösopimustuotteille niiden 

markkinointia varten. 

 

Selitettävä muuttuja sopimus on nominaaliasteikollinen ja voi saada kolme 

vaihtoehtoa: sekasähkö (seka), pörssisähkö (porssi) tai vihreä sähkö (vihrea). 

Alkuperäisen aineiston 16 eri sähkösopimusvaihtoehtoa on jaettu näihin kolmeen 

vaihtoehtoon sähkön tuotanto- tai hinnoittelutavan mukaan. Vaihtoehto seka sisältää 

sopimukset, joiden tuotantotapaa ei ole määritelty eli on niin sanottua ”tavallista 

sekasähköä”. Myös ydinvoimalla tuotetut sopimukset luetaan sekasähköksi, sillä niillä 

ei ole alkuperätakuuta. Vaihtoehto porssi on sopimuksille, joissa sopimuksen hinta 

määräytyy sähkön markkinahinnan mukaan tietyllä ajanjaksolla (esim. yhden 

kuukauden keskihinta tai sähkön tuntihinta), jonka päälle lisätään jokin senttiä per 

kilowattitunti marginaali. Kyseiset sopimukset ovat tuotantotavaltaan myös 

sekasähköä, mutta luokitellaan tässä tutkimuksessa omaksi sopimusmuodokseen. 

Viimeinen vaihtoehto eli vihrea sisältää sopimukset, joiden tuotantotapa on 

alkuperätaattu uusiutuvaksi energiaksi. Vain niitä sopimuksia voidaan markkinoida 

uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä, joille on myönnetty alkuperätakuu 

(Energiavirasto 2021). Aineiston vihreät sähkösopimukset ovat tuotettu tuuli- ja 

vesivoimalla sekä biomassalla. Osan vihreistä sopimuksista kohdalla asiakas on 

valinnut tietyn tuotantotavan kolmesta vaihtoehdosta ja osassa sopimuksista yhdistyy 

kaikki kolme tuotantotapaa. 

 

Selittäjämuuttuja ikä, on muutettu kategoriseksi muuttujaksi ikakat. Ikä muutettiin 

kategoriseksi, sillä oli epäilys, että sen vaikutus esimerkiksi pörssisähkösopimuksiin 

on epälineaarinen. Kyseinen muuttuja saa arvon 0, 1 tai 2. Arvon 0 saa iät välillä 17–

29 vuotta, arvon 1 saa 30–59-vuotiaat ja arvon 2 saa yli 60-vuotiaat. Sukupuolimuuttuja 

(sukupuoli) saa kahta arvoa, nainen tai mies. Sähkösopimusasiakkaiden 

sukupuolimuuttuja on irrotettu asiakkaan henkilötunnuksesta eli vastaa näin ollen 

juridista sukupuolta eikä ole esimerkiksi asiakkaan itse antama tieto. Kanava-niminen 

muuttuja viittaa verkkosivuun, jossa asiakas on sopimuksen tehnyt. Muuttuja voi saada 

kolme vaihtoehtoa, jotka ovat sivut, kilpailutus1 ja kilpailutus2. Sivut viittaa 
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aiheenantaneen sähköyhtiön omiin kotisivuihin ja kaksi muuta vaihtoehtoa viittaavat 

kahteen eri sähkönkilpailutussivustoihin. Kilpailutussivustot erotetaan toisistaan 

myöhemmin tekstissä kutsumalla niitä ensimmäiseksi (kilpailutus1) ja toiseksi 

(kilpailutus2) kilpailutussivustoksi. Muuttuja alue on muodostettu asiakkaan 

postinumeron mukaan ja muutettu samaan kahta arvoa: pks, joka viittaa 

pääkaupunkiseutuun ja muu, joka viittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin 

postinumeroihin. Pääkaupunkiseudun postinumerot ovat selvitetty Helsingin seudun 

ympäristöpalveluiden (2020) kautta. Sähkösopimuksen alkamisvuosi (vuosikat) on 

otettu mukaan tutkimukseen kontrollimuuttujaksi ja se voi saada arvot 0 (2019), 1 

(2020) tai 2 (2021). 

 

4 TULOKSET  
 
Tässä luvussa käsitellään käytettyjen tutkimusmenetelmien antamia tuloksia ja 

analysoidaan niitä. Ennen tulosten analysointia esitellään muutamia aineiston 

kuvailevia tilastoja. Tutkimustulokset analysoitiin hyödyntämällä Stata/SE-

tilastojenkäsittelyohjelmaa. Päätutkimuskysymyksen ”Onko tietyillä 

sähkösopimusasiakkaiden ominaisuuksilla vaikutusta sähkösopimuksen valintaan?” 

ratkaisemiseksi suoritettiin multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi, jotta voidaan 

tarkastella näiden kuluttajien ominaisuuksien eli selittävien muuttujien vaikutusta 

sähkösopimusvalintaan eli selitettävään muuttujaan. Jotta voidaan selvittää selittäjien 

vaikutusta selitettävään todellisin todennäköisyyksin, tarkastellaan tutkimuksessa 

myös rajavaikutuksia. Tutkimuksen luottamustasona käytettiin 95 %. 

 

4.1 Aineiston kuvailevat tilastot  
 
Selitettävän muuttujan eli sopimuksen saamien arvojen jakautuminen on tutkimuksen 

aineistossa jokseenkin epätasaista. Sekasähköä edustivat n. 75 % tehdyistä 

sopimuksista, mutta vain n. 5 % sopimuksista olivat uusiutuvaa energiaa. 

Piirakkakuviossa (kuvio 7) kuvataan sopimusmuotojen jakautuminen aineiston 

havaintojen kesken. Myös havaintojen arvot selittävissä muuttujissa eivät aina 

jakautuneet tasaisesti. Esimerkiksi ikakat-muuttujassa arvoa 1 saa n. 56 % 

havainnoista, eli 30–59-vuotiaiden sopimuksia on aineistosta yli puolet. Taulukko 2 

havainnollistaa sopimusmuotojen jakautumista ikäkategorioissa ilmoittaen niiden 
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frekvenssit sekä prosenttiosuudet. Kyseisestä taulukosta voidaan alustavasti havaita 

ikäkategorian 1 eli 30–59-vuotiaiden osoittavan hieman suurempaa kiinnostusta 

pörssisähkösopimuksiin verrattuna toisiin ikäluokkiin. Lisäksi ikäkategorian arvoa 0 

(17–29-vuotiaat) esiintyy enemmän vihreiden sopimusten kohdalla. Vastaavat taulukot 

muiden selittäjämuuttujien osalta esitellään liitteessä 1 sekä lisäksi liitteessä 2 

esitellään pylväskaaviot havaintojen frekvensseistä sopimusmuodoissa erikseen 

kaikkien selittäjämuuttujien osalta havainnollistamaan aineistoa lisää. 

Selittäjämuuttujien vaikutuksia selitettävään muuttujaan sekä vaikutusten 

merkitsevyyttä tarkastellaan kuitenkin tarkemmin luvuissa 4.2 ja 4.3, joissa 

pääasialliset analyysit, eli multinomiaalinen logistinen regressio sekä rajavaikutusten 

tarkastelu, suoritetaan.  

 

 
Kuvio 7 Sähkösopimusmuotojen jakautuminen aineistossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.64%

75.52%

4.84%

pörssi seka vihreä
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Taulukko 2 Sopimusmuotojen jakautuminen ikäkategorioissa 

 
 

4.2 Regressioanalyysi  
 
Taulukkoon 3 on koottu tuotetun regressioanalyysin tulokset. Selitettävän muuttujan 

arvo seka, eli sekasähkön sopimustyypit, valikoitui automaattisesti viitekategoriaksi, 

sillä Stata-ohjelma valitsee eniten havaintoja sisältävän ryhmän viitekategoriaksi, 

mikäli sitä ei ole erikseen määritelty. Eli tässä tapauksessa pörssisähkösopimuksia ja 

vihreitä sopimuksia verrataan sekasähkösopimuksiin. Jos tarkastellaan esimerkiksi 

kertoimia vihreiden sopimusten kohdalla, voidaan huomata se, että naisten 

regressiokerroin suhteessa miehiin on 0,56 eli naiset todennäköisemmin suosivat 

vihreitä sopimuksia. Malli osoittautui tilastollisesti merkittäväksi p-arvon ollessa 0,00.  

 

ikakat
SOPIMUS 17–29 v. 30–59 v. +60 v. yhteensä
porssi 333 980 183 1496

15,23 % 22,80 % 16,17 % 19,64 %
seka 1680 3148 924 5752

76,85 % 73,23 % 81,63 % 75,52 %
vihrea 173 171 25 369

7,91 % 3,98 % 2,21 % 4,84 %
yhteensä 2186 4299 1132 7617

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Taulukko 3  Regressiotaulukko 

 
 
 
Regressioanalyysin tueksi päätettiin suorittaa vielä rajavaikutusten tarkastelu, sillä 

multinomiaalisen logistisen regression antamat kertoimet voidaan tulkita vain 

suhteellisina todennäköisyyksinä (engl. odds). Todellisten todennäköisyyksien 

selvittämiseksi on suoritettava rajavaikutusten tarkastelu (Rodríguez 2020). 

Regressioanalyysin suhteelliset todennäköisyydet voivat poiketa suurestikin 

rajavaikutusten antamista todellisista todennäköisyyksistä, minkä vuoksi pelkästään 

kerroin keskivirhe z-arvo P>|z| 95% Conf. Interval
porssi
ikä

30-59 v. 0,40         0,08       5,11         0,00 0,24       0,55      
+60 v. 0,05         0,11       -0,43 0,66     -0,27 0,17      

alue
pääkaupunkiseutu 0,02         0,09       0,26         0,80     -0,15 0,19      

kanava
kotisivut 0,57         0,07       7,94         0,00 0,43       0,71      
toinen kilpailutussivusto 4,56         0,43       10,62       0,00 3,72       5,40      

sukupuoli -0,89
nainen -0,06 0,07       0,38     -0,19 0,07      

vuosi
2020 1,27         0,07       19,47       0,00 1,14 1,40      
2021 -0,50 0,22       -2,26 0,02     -0,94 -0,07

vakio -2,28 0,09 -26,18 0,00 -2,45 -2,11

seka (base outcome)

vihrea
ikä

30-59 v. -0,21 0,12 -1,69 0,09 -0,45 0,03
+60 v. -0,48 0,23 -2,07 0,04 -0,94 -0,03

alue
pääkaupunkiseutu 0,49 0,14 3,49 0,00 0,21 0,77

kanava
kotisivut 1,89 0,14 13,92 0,00 1,62 2,16
toinen kilpailutussivusto 3,70 0,60 6,13 0,00 2,52 4,88

sukupuoli
nainen 0,56 0,11 4,92 0,00 0,34 0,78

vuosi
2020 0,76 0,13 5,64 0,00 0,49 1,02
2021 1,68 0,19 9,05 0,00 1,31 2,04

vakio -4,26 0,17 -25,56 0,00 -4,58 -3,93
malli LR Chi2 p-arvo Pseudo R2 havaintojen määrä

1095,75 0,000 0,106 7617
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niiden tulkinta voi antaa epäluotettavia tuloksia. Tämän tutkielman tulosten 

analysoinnin pääpaino tuleekin keskittymään rajavaikutuksiin. Rajavaikutusten 

tarkastelu osoittaa, kuinka paljon selittäjämuuttuja vaikuttaa selitettävän muuttujan 

todennäköisyyteen eli esimerkiksi, paljonko sukupuoli nostaa tai laskee vihreän 

sopimuksen valitsemisen todennäköisyyttä. Todennäköisyydet lasketaan muiden 

muuttujien ollessa niiden keskiarvoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisyydet 

eivät ole ehdottomia, vaan ne voivat muuttua, mikäli muiden muuttujien arvot 

muuttuvat.  

 

Rajavaikutusten tarkastelu tehtiin erikseen jokaiselle kolmelle sopimusvalinnan 

vaihtoehdolle. Taulukossa 4 esitetään pörssisähkösopimuksen rajavaikutukset eli 

selittäjämuuttujien vaikutus pörssisähkösopimuksen valinnan todennäköisyyteen. Kun 

tarkastellaan taulukon marginaalisaraketta, se osoittaa todennäköisyyden valita 

pörssisähkösopimuksen kunkin selittäjämuuttujan eli asiakkaan ominaisuuden 

kohdalla. Kyseisestä taulukosta erottaa selkeästi esimerkiksi toisen kilpailutussivuston 

vaikutuksen pörssisähkösopimuksen valintaa, joka on jopa 90 prosenttia. Myös 

ikäkategoria 1 eli 30–59-vuotiaat erottuvat selkeästi kyseisen sopimusmuodon 

valinnassa verrattuna muihin ikäkategorioihin todennäköisyyden ollessa n. 21 

prosenttia. Liitteessä 3 esitellään vastaavat rajavaikutustaulukot 

sekasähkösopimuksille sekä vihreille sopimuksille. 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan vielä tarkemmin rajavaikutuksia erikseen jokaiselle 

selittäjämuuttujalle ja tehdään rajavaikutuksista kuviot havainnollistamaan niitä 

paremmin. Kuviot osoittavat muuttujien marginaalit taulukon 4 ja liitteen 3 mukaisesti, 

jonka lisäksi siinä esitetään luottamusväli pystyviivoin. Pystyviivat merkitsevät 95 

prosentin luottamusväliä, joten tässä tutkielmassa kiinnitetään huomiota niihin 

selittäjämuuttujien arvoihin, joissa ei tule päällekkäisyyttä 95 prosentin luottamusvälillä. 
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Taulukko 4 Rajavaikutukset pörssisähkösopimukselle 

 
 

4.2.1 Kanavamuuttuja 
 

Kuvio 8 esittää plot-kuvaajana eri todennäköisyydet valita pörssisähkösopimus eri 

myyntikanavista. Y-akseli kuvaa todennäköisyyttä ja X-akselilla sijaitsevat muuttujan 

kanava saamat kolme arvoa. Kuten jo aiemmin mainittu, pörssisähkösopimus on hyvin 

todennäköinen valinta toisella kilpailutussivustolla. Lisäksi se erottuu reilusti muista 

pörssisähköä tarjoavista sivustoista. Vaikka tutkimuksen kohteena olevan sähköyhtiön 

kotisivuilta on vain noin 20 prosentin todennäköisyys valita pörssisähkösopimus, on se 

kuitenkin suurempi todennäköisyys kuin ensimmäisellä kilpailutussivustolla, jossa 

todennäköisyys on noin 15 prosenttia. Luottamusväleillä ei tule päällekkäisyyksiä, 

joten eri kanavat eroavat merkittävästi toisistaan. 

 

pörssi marginaali keskivirhe z-arvo P>|z| 95% Conf. Interval
sukupuoli

Mies .1849753 .0058552 31.59 0.000 .1734994 .1964513
Nainen .1728063 .0079747 21.67 0.000 .1571762 .1884365

alue
muu .1809809 .0052312 34.60 0.000 .170728 .1912338
pks .1809477 .0116992 15.47 0.000 .1580177 .2038776

kanava
kilpailutus1 .1500217 .0054434 27.56 0.000 .1393528 .1606907
sivut .2187066 .0092301 23.69 0.000 .2006159 .2367974
kilpailutus2 .9039276 .0283118 31.93 0.000 .8484375 .9594178

ikäkategoria
17-29 v. .1502176 .00838 17.93 0.000 .1337931 .1666421
30-59 v. .209312 .0066809 31.33 0.000 .1962176 .2224064
+ 60v .1463609 .0108966 13.43 0.000 .1250039 .1677179
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Kuvio 8  Todennäköisyydet valita pörssisähkösopimus kanavamuuttujan eri 

arvoilla 

 

 
Sekasähkösopimusten kohdalla ensimmäinen kilpailutussivusto osoittaa suurinta 

todennäköisyyttä noin 83 prosentilla valita sekasähkö (kuvio 9). Myös tutkimuksen 

kohteena olevan sähköyhtiön omat verkkosivut ovat melko todennäköinen kanava 

valita sekasähkö noin 69 prosentin todennäköisyydellä. Sekasähkön valinta toiselta 

kilpailutussivustolta on melko vähäistä verrattuna muihin kanaviin, sillä sen 

todennäköisyys on vain noin viisi prosenttia, mutta sekin on muiden tapaan 

tilastollisesti merkittävä. 
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Kuvio 9  Todennäköisyydet valita sekasähkösopimus kanavamuuttujan eri arvoilla 

 
Vihreiden sähkösopimusten kohdalla todennäköisyys valita kyseinen sopimusmuoto 

on merkittävää pelkästään yrityksen omien verkkosivujen kohdalla (kuvio 10). 

Todennäköisyys valita vihreä sopimus verkkosivujen kautta on noin yhdeksän 

prosenttia ja se on tilastollisesti merkittävä, sillä sen luottamusvälillä ei ole 

päällekkäisyyttä muiden arvojen luottamusvälien kanssa ja se osoittaa suurempaa 

todennäköisyyttä valita vihreä sopimus verkkosivujen kautta verrattuna 

kilpailutussivustoihin. Molempien kilpailutussivustojen luottamusväleissä on 

päällekkäisyyttä toistensa kanssa, joten niiden välillä ei ole statistisesti merkitseviä 

eroja. 
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Kuvio 10  Todennäköisyydet valita vihreä sähkösopimus kanavamuuttujan eri 

arvoilla 

 

4.2.2 Ikäkategoriamuuttuja 
 

Rajavaikutusten tarkastelu ikäkategorian vaikutuksesta pörssisähkösopimuksen 

valintaan osoittaa, että muuttujan arvolla 1, eli 30–59-vuotiailla, on suurempi 

todennäköisyys valita pörssisähkösopimus verrattuna muihin ikäkategorioihin (kuvio 

11). Kyseisen todennäköisyyden huomattiin olevan noin 21 prosenttia jo aiemmin 

rajavaikutustaulukkoa tarkastellessa. Muuttujan arvon 1 luottamusvälillä ei ole 

päällekkäisyyttä muiden arvojen luottamusvälien kanssa, joten se voidaan todeta 

merkittäväksi. Ikäkategorioiden 0 ja 2 luottamusväleillä on päällekkäisyyttä, joten ei 

voida merkitsevästi sanoa kumpi ikäryhmä ennustaisi todennäköisemmin 

pörssisähkösopimuksen valintaa.  
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Kuvio 11  Todennäköisyydet valita pörssisähkösopimus ikäkategoriamuuttujan eri 

arvoilla 

 
Ikäkategoria 1 ennustaa kuitenkin merkittävästi alhaisempaa todennäköisyyttä valita 

sekasähkösopimus verrattuna muihin ikäkategorioihin todennäköisyyden ollessa noin 

76 prosenttia (kuvio 12). Myös sekasähkösopimusten kohdalla niin kuin 

pörssisähkösopimustenkin kohdalla ikäkategoriat 0 ja 2 eivät eroa 

todennäköisyyksiltään merkittävästi toisistaan. Vihreiden sähkösopimusten osalta 

mikään ikäkategoria ei eronnut merkittävästi toisistaan, sillä muuttujan kaikkien kolmen 

arvon luottamusväleissä oli päällekkäisyyttä (liite 4). Ikäryhmät olivat siis homogeenisia 

vihreiden sähkösopimusten kohdalla. 

 



 31 

 
Kuvio 12  Todennäköisyydet valita sekasähkösopimus ikäkategoriamuuttujan eri 

arvoilla 

 
 

4.2.3 Sukupuolimuuttuja 
 
Sukupuolimuuttujan kohdalla havaittiin sen arvojen vaikutusta sopimusvalintaan vain 

vihreiden sähkösopimusten kohdalla (kuvio 13) Sukupuolen ei siis havaittu vaikuttavan 

merkittävästi pörssisähkösopimusten tai sekasähkösopimusten valinnan 

todennäköisyyksiin (liite 5). Rajavaikutustarkastelu osoitti, että naiset valitsevat miehiä 

on todennäköisemmin vihreän sähkösopimuksen. Vihreän sähkösopimuksen valinnan 

todennäköisyys oli naisella noin 5 prosenttia ja miehellä noin 3 prosenttia molempien 

ollessa tilastollisesti merkitseviä ilman päällekkäisyyttä luottamusväleillä. 
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Kuvio 13  Todennäköisyydet valita vihreä sähkösopimus sukupuolimuuttujan eri 

arvoilla 

 

4.2.4 Aluemuuttuja 
 

Kuten sukupuolimuuttujankin, myös aluemuuttujan kohdalla havaittiin vaikutusta 

sopimusvalintaan vain vihreiden sähkösopimusten osalta (kuvio 14) Tarkastelu osoitti, 

että asiakkaan postiosoitteen ollessa pääkaupunkiseudulla, hän todennäköisemmin 

valitsee vihreän sopimuksen verrattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuviin. 

Todennäköisyys pääkaupunkiseudulla asuvan valita vihreä sähkösopimus on noin viisi 

prosenttia, kun taas muualla Suomessa asuvan todennäköisyys on noin kolme 

prosenttia. Alue ei vaikuttanut merkittävästi seka- tai pörssisähkösopimuksen valintaan 

(liite 6). 
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Kuvio 14  Todennäköisyydet valita vihreä sähkösopimus aluemuuttujan eri arvoilla 

 

4.3 Mallit eri sähköverkkoalueille 
 
Koska aiheenantanut sähköyhtiö ilmoitti olevansa myös kiinnostunut erillisestä 

tutkimuksesta omalle verkkoalueelleen sekä oman verkkoalueen ulkopuolelle, 

toteutettiin aiemmat analyysit myös erikseen näille rajatuille aineistoille. 

Ensimmäiseksi käsitellään aineisto, joka koostuu pelkästään sähköyhtiön omasta 

verkkoalueesta ja sen jälkeen käsitellään oman verkon ulkopuoliset alueet. 

Sähköverkkoyhtiöt vastaavat sähkön jakelusta ja ovat sidottuja omalle 

jakelualueelleen. Tutkimuksen kohteena oleva sähköyhtiö on konserni, jossa emoyhtiö 

myy sähköä ja oman verkkoalueen sähkönjakelusta vastaa tytäryhtiö. 

 

4.3.1 Sähköyhtiön oma verkkoalue 
 

Yrityksen oman verkkoalueen sähkösopimuksia oli aineistossa 1002, joista noin 23 

prosenttia oli pörssisähkösopimuksia, noin 61 prosenttia sekasähköä ja noin 15 

prosenttia vihreitä sopimuksia. Vihreitä sopimuksia oli siis sopimusten lukumäärään 

suhteutettuna jonkin verran enemmän oman verkon aineistossa verrattuna koko 

Suomen aineistoon, jossa vihreitä sopimuksia oli vain noin viisi prosenttia. 

Ensimmäiseksi oman verkkoalueen sopimuksille tehtiin multinomiaalinen logistinen 

regressio, jotta päästiin tarkastelemaan rajavaikutuksia (liite 7). Itse multinomiaalisen 
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regression antamia tuloksia ei käsitellä tässä tutkielmassa sen tarkemmin rajattujen 

aineistojen osalta, vaan keskitytään pelkästään rajavaikutuksiin.  

 

Pörssisähkösopimuksissa yhdenkään selittäjämuuttujan arvo ei selittänyt 

pörssisähkösopimuksen valintaa merkitsevästi (liite 8) oman verkkoalueen 

sopimuksissa. Esimerkiksi sukupuolimuuttujassa mies valitsee 

pörssisähkösopimuksen noin 26 prosentin todennäköisyydellä ja nainen valitsee sen 

noin 20 prosentin todennäköisyydellä, mutta niiden luottamusvälit menevät päällekkäin, 

joten naisen ja miehen pörssisähkösopimuksen valinnat eivät eroa toisistaan 

merkitsevästi. Myös sekasähkösopimusten rajavaikutuksia tarkastellessa tultiin 

samaan tulokseen: yksikään selittäjämuuttuja ei pystynyt tarjoamaan tilastollisesti 

merkitsevää todennäköisyyttä sekasähkösopimuksen valintaan (liite 9). Vihreiden 

sopimusten kohdalla vain kanavamuuttujasta voitiin tehdä merkitsevä päätelmä (liite 

10). Rajavaikutusten tarkastelu osoitti, että ensimmäiseltä kilpailutussivustolta tulleet 

sopimukset eivät ole niin todennäköisesti vihreitä, kuin muista kanavista tulevat. 

Yrityksen omat verkkosivut ja toinen kilpailutussivusto eivät kuitenkaan olleet toisistaan 

merkitsevästi eroavia, vaikkakin molemmilla oli suurempi todennäköisyys vihreän 

sopimuksen valintaan ensimmäiseen kilpailutussivustoon verrattuna. 

 

4.3.2 Sähköyhtiön oman verkkoalueen ulkopuoliset alueet 
 

Aineisto sisälsi 6615 sähkösopimusta sähköyhtiön oman verkkoalueen ulkopuolelta. 

Verkkoalueen ulkopuolisista sopimuksista noin 19 prosenttia oli 

pörssisähkösopimuksia, noin 78 prosenttia sekasähkösopimuksia ja vain noin kolme 

prosenttia oli vihreää energiaa. Sopimusmuotojen suhde toisiinsa oli siis suhteellisen 

sama oman verkon ulkopuolella kuin myös koko aineiston sopimuksia tarkastellessa. 

Myös oman verkkoalueen ulkopuolisille sopimuksille suoritettiin multinomiaalinen 

regressio rajavaikutusten tarkastelua varten (liite 11).  

 

Rajavaikutustarkastelut oman verkkoalueen ulkopuolisille sopimuksille tuottivat lähes 

täysin samat tulokset kuin koko aineistolle tehdyt tarkastelut, joskin luottamusväleissä 

oli joitain eroja. Pörssisopimusten tarkastelun kohdalla huomattiin, että ensimmäiseltä 

kilpailutussivustolla tehdään pörssisähkösopimus 15 prosentin todennäköisyydellä ja 

toisella kilpailutussivustolla jopa 99 prosentin todennäköisyydellä verrattuna muihin 
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sopimusvaihtoehtoihin (liite 12). Sähköyhtiön verkkosivujen kautta tehtävistä 

sähkösopimuksista sopimusmuoto on 21 prosentin todennäköisyydellä pörssisähkö. 

Myös pelkästään oman verkkoalueen ulkopuolelle rajatussa aineistossa ikäkategoria 

1 poikkeaa muista ikäkategorioista noin 20 prosentin todennäköisyydellä valita 

pörssisähkösopimus. Muilla ikäkategorioilla todennäköisyys on alhaisempi eivätkä ne 

eronneet toisistaan merkitsevästi. Sukupuolella ja alueella ei havaittu olevan 

merkittäviä eroja pörssisähkösopimuksen valintaan. Ensimmäisen kilpailutussivun 

todennäköisyys toimia kanavana sekasähkösopimukselle on noin 83 prosenttia ja 

omien verkkosivujen todennäköisyys on noin 73 prosenttia (liite 13). Toisen 

kilpailutussivuston todennäköisyys tuoda sekasähkösopimuksia on vain noin yksi 

prosentti verrattuna muihin sivuston kautta tuleviin sopimusmuotoihin. Sukupuolella ja 

alueella ei sekasähkönkään kohdalla havaittu merkittäviä eroja. Vihreitä sopimuksia 

sen sijaan tehdään todennäköisemmin omien verkkosivujen kautta verrattuna 

kilpailutussivustoihin, noin kuuden prosentin todennäköisyydellä (liite 14). Nainen 

valitsee vihreän sopimuksen noin neljän prosentin todennäköisyydellä ja mies noin 

kahden prosentin todennäköisyydellä. Samat prosenttimäärät täsmäämät myös 

alueeseen; pääkaupunkiseudulla asuva valitsee noin neljän prosentin 

todennäköisyydellä vihreän sopimuksen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva 

noin kahden prosentin. 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset sekä käsitellään tuloksia 

alatutkimuskysymyksen ”Millaisia segmenttejä voidaan muodostaa ja hyödyntää 

sähkösopimusmarkkinoilla?” kautta. Alatutkimuskysymys valittiin täydentämään 

tutkimusta ja liittämään tulokset luvussa kaksi käsiteltyyn segmentoinnin teoriaan. 

Luvun lopussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta sekä mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita. 
 
Tutkimus pyrki selvittämään vastausta päätutkimuskysymykseen ”Onko tietyillä 

sähkösopimusasiakkaiden ominaisuuksilla vaikutusta sähkösopimuksen valintaan?” 

suorittamalla multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi, jonka jälkeen tarkasteltiin 

rajavaikutuksia luotettavien tulosten saavuttamiseksi. Rajavaikutusten tarkastelu 

osoitti, että tietyillä asiakkaiden tekijöillä vaikuttaisi olevan yhteys tietyn 
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sähkösopimusmuodon valintaan. Tutkimuksen selittäjämuuttujat toimivat 

segmentointimuuttujina. Tutkimus vastasi osittain apriorista segmentointia, sillä 

muuttujat oli valittu ja niiden merkityksiä hahmoteltu ennen analyysin suorittamista. 

Asiakkaiden ominaisuudet ikä ja sukupuoli kuuluivat demografisiin muuttujiin, alue 

maantieteellisiin muuttujiin ja kanava käyttäytymismuuttujiin. Rajavaikutusten 

tarkastelu osoitti, että sekä pääkaupunkiseudulla asuminen että naissukupuoli nostivat 

todennäköisyyttä valita vihreä sähkösopimus. Tällöin pääkaupunkiseudun asukkaat tai 

naiset voisi valita segmentiksi ekologisten sähkösopimusten markkinointiin. Nämä 

ominaisuudet voisi myös yhdistää ja tehdä pääkaupunkiseudulla asuvista naisista vielä 

tarkempi segmentti, jota lähestyä. Sen sijaan, nuorella iällä ja vihreän sopimuksen 

valinnalla ei huomattu olevan minkäänlaista merkittävää yhteyttä, mitä esimerkiksi 

Gosslingin et al. tutkimus (2005) oli osoittanut.  

 

Tulokset osoittivat selkeästi, että sopimusmuodot myyvät eri tavalla kolmessa 

tutkitussa kanavassa. Todennäköisyys valita vihreä sopimus oli korkein sähköyhtiön 

omilla verkkosivuilla. Sekasähkösopimuksia tehdään todennäköisemmin 

ensimmäisellä kilpailutussivustolla ja toisella kilpailutussivustolla 

pörssisähkösopimuksia. Eri kanavat voisivat siis toimia myös eräänlaisina 

segmentteinä ja markkinointitoimenpiteillä yritettäisiin tavoitella näillä sivustoilla 

vierailevia. Viimeiseksi löydetyksi segmentiksi osoittautui 30–59-vuotiaat asiakkaat 

pörssisähkösopimusten myynnissä. Eli aiemmin mainittu epäilys siitä, että iän vaikutus 

pörssisähkösopimuksen valintaan on epälineaarinen, vahvistui todeksi tutkimuksen 

myötä. Asiakkailla, jotka osuvat 30–59-vuotiaiden ikähaarukkaan on suurempi 

todennäköisyys valita pörssisähkösopimus verrattuna siitä nuorempiin tai vanhempiin 

asiakkaihin. Kuvio 15 havainnollistaa tutkimuksessa löydetyt segmentit 

sopimusmuodoille.  
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Kuvio 15 Tutkimuksessa löydetyt segmentit eri sopimusmuodoille 

 

Tutkimuksen kohteena ollut yritys voi hyötyä tutkimuksesta, sillä tutkimuksessa 

onnistuttiin löytämään muutama segmentti markkinointitoimenpiteitä varten, mikä oli 

tutkimuksen tavoite. Lisäksi tutkimus myös pystyi osoittamaan segmenttejä, joita ei 

välttämättä ole kannattava lähestyä, esimerkiksi yli 60-vuotiaiden segmentti 

pörssisähkösopimusten markkinointiin. Segmentointiprosessin seuraava vaihe eli 

kohdentaminen ja löydettyjen segmenttien tarkempi tutkiminen ei kuitenkaan sisälly 

tähän tutkimukseen. Mikäli tutkimuksen kohteena oleva sähköyhtiö haluaa hyödyntää 

löydettyjä segmenttejä, sen olisi siis kannattavaa vielä arvioida näitä segmenttejä 

luvussa 2.2.2 esitellyin tavoin.  

 

Vaikka tutkimus oli tehty pääasiassa yritykselle, se myös kehitti teoriaa osoittamalla, 

että jotkut sähkösopimusasiakkaiden ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli tai 

asuinpaikka, voivat nostaa tietyn sähkösopimuksen valitsemisen todennäköisyyttä. 
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Voidaan siis myös todeta, että tutkimus tuki aiempaa kirjallisuutta markkinoinnista ja 

erityisesti segmentoinnista, sillä asiakasryhmiä oli mahdollista löytää ja muodostaa 

kuluttajien ominaisuuksista. Tutkimus oli kuitenkin osittain ristiriidassa aiemman 

segmentointitutkimuksen kanssa, sillä se kumosi kirjallisuudessa aiemmin esitettyä 

väitettä, että staattiset muuttujat ennustavat huonosti kuluttajan käyttäytymistä. 

Tutkimus osoitti, että ainakin sähkömarkkinoilla staattisia muuttujia voidaan hyödyntää. 

Suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä sähkömarkkinoilla ei ole tutkittu vielä paljoa, 

joten tutkimus pienensi alan tutkimusaukkoa. 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimus 
 
Tutkimustulosten yleistettävyyttä tarkastellessa on huomioitava, että tutkimus on 

toteutettu vain yhden suomalaisen sähköyhtiön aineistolla. Koko Suomen 

sähkömarkkinoihin yleistettävämpiä tuloksia voitaisiin saada, mikäli tutkimukseen 

otettaisiin mukaan useampien sähköyhtiöiden aineistot. Suomalaiset sähköyhtiöt 

kuitenkin operoivat hyvin samalla tavalla, eikä sähkönmyynti ole aluesidonnaista. 

Tutkimuksen aineiston sopimuksia oli tehty kaikkialle Suomeen, joten myös muiden 

sähköyhtiöiden asiakasdataa hyödynnettäessä voitaisiin odottaa samankaltaisia 

tuloksia. Lisäksi on huomioitava, että kaikki aineiston sopimukset oli tehty verkossa, 

mikä rajaa tutkimuksesta pois sellaiset kuluttajat, jotka tekevät sähkösopimuksensa 

mieluummin puhelimitse tai paikan päällä, joten segmentit pätevät erityisesti verkossa 

tapahtuvaan markkinointiin. Aineiston koko oli suuri, mikä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta ja se oli myös vaatimus käytetylle tutkimusmenetelmälle. Kun aineistoa 

rajattiin vain sähköyhtiön oman verkon alueelle tehtyihin sopimuksiin, merkittäviä 

tuloksia ei saatu. Tämä luultavasti johtui siitä, että otoskoko pieneni todella paljon 

alkuperäisestä aineistosta.  

 

Segmentointianalyysiksi tutkimus oli yksinkertainen ja pintapuolinen erityisesti 

muuttujien staattisuuden vuoksi. Kuten aiemmin mainittu, staattiset muuttujat eivät ota 

huomioon kuluttajan ostopäätöksen motiivia, joka voi vaihdella tilanteen mukaan. 

Vaikka tutkimuksessa löydettiinkin yhteyttä staattisten muuttujien ja sopimusvalinnan 

välillä, voi olla, että yhteys tulee vain pienenemään tulevaisuudessa niin kuin Firatin ja 

Shultzin tutkimus (1997) ennusti. Jatkotutkimuksissa voisi tutkia segmentointia 

suomalaisissa sähköyhtiöissä monipuolisemmilla segmentointimuuttujilla ja 
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hyödyntäen useamman sähköyhtiön dataa, sillä suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä 

sähkömarkkinoilla ei ole tutkitu paljoa. Monipuolisemmat muuttujat voisivat olla 

psykografisia muuttujia, jotka paljastaisivat myös kuluttajien asenteita, elämäntyylejä 

ja preferenssejä.  
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LIITTEET 
 

LIITE 1. Sopimusmuotojen jakautuminen selittäjämuuttujissa 

  ALUE  
SOPIMUS muu pks yhteensä 
porssi 1278 218 1496 
  19,87 % 18,40 % 19,64 % 
seka 4861 891 5752 
  75,58 % 75,19 % 75,52 % 
vihrea 293 76 369 
  4,56 % 6,41 % 4,84 % 
yhteensä 6432 1185 7617 
  100 % 100 % 100 % 

 

  KANAVA   
SOPIMUS kilpailutus1 sivut kilpailutus2 yhteensä 
porssi 924 489 83 1496 
  18,44 % 19,47 % 87,37 % 19,64 % 
seka 3993 1753 6 5752 
  79,70 % 69,79 % 6,32 % 75,52 % 
vihrea 93 270 6 369 
  1,86 % 10,75 % 6,32 % 4,84 % 
yhteensä 5010 2512 95 7617 
  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 SUKUPUOLI   
SOPIMUS Mies Nainen yhteensä 
porssi 1039 457 1496 
  20,40 % 18,10 % 19,64 % 
seka 3874 1878 5752 
  76,08 % 74,38 % 75,52 % 
vihrea 179 190 369 
  3,52 % 7,52 % 4,48 % 
yhteensä 5092 2525 7617 
  100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 

 

 



 

LIITE 2. Pylväsdiagrammit sopimusmuotojen jakautumisesta selittäjämuuttujissa 

 

  

  



 

 
 

 
 
 
 
 



 

LIITE 3. Rajavaikutustaulukot sekasähkölle ja vihreälle sähkölle 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seka marginaali keskivirhe z-arvo P>|z| 95% Conf. Interval
sukupuoli

Mies .7887284 .0061471 128.31 0.000 .7766803 .8007765
Nainen .7816175 .0087161 89.67 0.000 .7645342 .7987007

alue
muu .789657 .0055579 142.08 0.000 .7787638 .8005502
pks .7721903 .0126593 61.00 0.000 .7473785 .7970021

kanava
kilpailutus1 .8328685 .0056583 147.19 0.000 .8217784 .8439586
sivut .6877488 .0104407 65.87 0.000 .6672854 .7082122
kilpailutus2 .0524432 .0211345 2.48 0.013 .0110202 .0938661

ikakat
0 .8105138 .0091323 88.75 0.000 .7926147 .8284128
1 .760724 .0070081 108.55 0.000 .7469883 .7744596
2 .8288344 .0117363 70.62 0.000 .8058317 .8518372

vihrea marginaali keskivirhe z-arvo P>|z| 95% Conf. Interval
sukupuoli

Mies .0262962 .0023341 11.27 0.000 .0217215 .030871
Nainen .0455762 .0042762 10.66 0.000 .037195 .0539574

alue
muu .0293621 .0023581 12.45 0.000 .0247402 .0339839
pks .046862 .0058963 7.95 0.000 .0353055 .0584186

kanava
kilpailutus1 .0171098 .0018381 9.31 0.000 .0135071 .0207125
sivut .0935446 .0067496 13.86 0.000 .0803156 .1067735
kilpailutus2 .0436292 .0189815 2.30 0.022 .0064261 .0808323

ikakat
0 .0392686 .0041703 9.42 0.000 .031095 .0474422
1 .029964 .0027244 11.00 0.000 .0246244 .0353036
2 .0248047 .004999 4.96 0.000 .0150068 .0346026



 

LIITE 4. Todennäköisyydet valita vihreä ikäkategoriamuuttujan eri arvoilla 

 

 
LIITE 5. Todennäköisyydet valita pörssi- ja sekasähkösopimus sukupuolimuuttujan 

eri arvoilla 

 

 



 

 
LIITE 6. Todennäköisyydet valita pörssi- ja sekasähkösopimus aluemuuttujan eri 

arvoilla 
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LIITE 7. Regressiotaulukko oman verkon alueen sopimuksille 

 

 



 

 

LIITE 8. Todennäköisyydet valita pörssisähkösopimus oman verkon alueella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 
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LIITE 9. Todennäköisyydet valita sekasähkösopimus oman verkon alueella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 
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LIITE 10. Todennäköisyydet valita vihreä sähkösopimus oman verkon alueella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 
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LIITE 11. Regressiotaulukko oman verkon ulkopuolisille sopimuksille 

 

 
 

 

 

 

 



 

LIITE 12. Todennäköisyydet valita pörssisähkösopimus oman verkon ulkopuolella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 
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LIITE 13. Todennäköisyydet valita sekasähkösopimus oman verkon ulkopuolella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 
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LIITE 14. Todennäköisyydet valita vihreä sähkösopimus oman verkon ulkopuolella 

selittäjämuuttujien eri arvoilla 

 

 

 

0
.0
2

.0
4

.0
6

.0
8

Pr
(S
op
im
us
==
Vi
hr
ea
)

kilpailutus1 sivut kilpailutus2
KANAVA

.0
1

.0
2

.0
3

.0
4

.0
5

Pr
(S
op
im
us
==
Vi
hr
ea
)

0 1 2
ikakat



 

 

 

.0
1

.0
2

.0
3

.0
4

.0
5

Pr
(S
op
im
us
==
Vi
hr
ea
)

Mies Nainen
SUKUPUOLI

.0
2

.0
3

.0
4

.0
5

.0
6

Pr
(S
op
im
us
==
Vi
hr
ea
)

muu pks
ALUE


