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1 JOHDANTO

1.1 Suomalainen juo nykyään olutta - mutta minkälaista olutta?

Suomalainen alkoholikulttuuri on muokkaantunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana, ja 

vanhasta ”viinamäen miehestä” on tullut oluen juoja. Suomessa kulutetaankin nykyään yli puolet 

alkoholista oluen muodossa. Oluttarjonta on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

radikaalisti alkoholilainsäädännön muutosten ja Alkon monopoliaseman menetyksen myötä. Tänä 

päivänä päivittäistavarakaupoista löytyykin laajat olutvalikoimat ja tuttujen kotimaisten oluiden 

rinnalla tarjotaan useita eri tyyppisiä tuontioluita. Kuitenkin oluen kulutus on Suomessa varsin 

yksipuolista ja se painottuu 98 prosenttisesti kotimaisiin, lähinnä lager-tyyppisiin oluisiin. Kaiken 

kaikkiaan suomalaisten oluenjuominen rajoittuu keskioluiden kohdalla 97-prosenttisesti 

kymmeneen olutmerkkiin, joista neljä on Hartwallin, kolme Sinebrychoffin ja kolme Olvin 

(Sillanpää 2001). Onko siis todella niin, että suomalainen ei halua juoda muuta, kuin suurten 

kotimaisten panimoiden tarjoamia tuttuja ja turvallisia lager-oluita? Ollaanko täällä Suomessa niin 

kaavoihin kangistuneita, että uusia vaihtoehtoja ei edes haluta kokeilla? Vai eikö eri tyyppisistä 

oluista, jotka ovat pääasiassa tuontioluita jos kotimaisia pienpanimoita ei oteta huomioon, ole 

viestitetty riittävästi ja näin kuluttajien oluttietoisuus on edelleen alhainen? Vai onko kenties niin, 

että kysyntää ja mielenkiintoa löytyisi, mutta tuontioluiden korkeampi hinta yksinkertaisesti ohjaa 

kysynnän kotimaisiin lagereihin?

Löytyykö siis Suomesta aitoa kysyntää eri tyyppisille oluille, kuten esimerkiksi irlantilaiselle 

stoutille tai englantilaistyyppiselle alelle. Ainakin osa kuluttajista on sitä mieltä, mistä kertoo 

oluisiin erikoistuneiden olutravintoloiden suosion kasvu. Vaikka tuontioluiden markkinaosuus on 

suomalaisten oluenkulutuksesta ainoastaan parin prosentin luokkaa, niin olutravintoloissa 

tuontioluiden osuus voi olla yli puolet myynnistä. Tshekkioluet ovat ehkä parhaiten onnistuneet 

murtamaan suomalaiseen kuluttajaan pinttyneen lager-olutkulttuurin. Samoin irlantilaiset ja 

brittioluet ovat onnistuneet maihinnousussaan Suomeen ja kaupunkien ravintolakirjosta löytyy 

useita irlantilais- ja brittihenkisiä olutravintoloita. Myös ravintoloitsijan ja oluen maahantuojan, 

Juha Lehdon mielestä kysyntää löytyisi, mutta tarjonta, erityisesti kotimainen tarjonta, ei vastaa 

nykyistä kysyntää: ”Niin kauan kuin kotimaiset panimot eivät ole tästä [eri tyyppisistä oluista] 

kiinnostuneita, nämä erilaiset oluet on tuotava ulkomailta” (Holi 2000).
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Tutkielmani aihe kiinnostaa minua, koska olen itse kuluttajana päässyt tutustumaan ja ihastumaan 

eri tyyppisiin oluisiin työskenneltyäni kesän baarissa Männissä. Olen myös havainnut 

tuttavapiirissäni vastaavia reaktioita niiden yksilöiden kohdalla, jotka ovat matkustaessaan 

päässeet rikastuttamaan oluttietoisuuttaan. Ihmetyksekseni tuontioluiden kysyntä on kuitenkin 

harvinaisen alhaista, joten kuluttajien mieltymysten ja oluen kulutuksen tutkiminen on mielestäni 

tarpeellista. Omakohtaisella kokemuksella uskoisinkin, että eri tyyppisille oluille löytyisi runsaasti 

enemmän kysyntää, kuin sitä nykyisellään on. Toinen havaintoni, joka liittyy sekä omaan että 

tuttavieni kulutuskäyttäytymiseen, on että oluen valinta riippuu hyvin paljon kulutustilanteesta. 

Omalta kohdaltani voin sanoa, että valitsen oluen hyvin eri perustein, jos juon oluen saunassa, 

ruokailun yhteydessä tai ravintolassa ystävien seurassa. Näin ollen kulutustilanteiden merkitysten 

tutkiminen ostopäätöksenteossa oluen kohdalla vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Tutkimukseni 

on mielestäni mielenkiintoinen myös siksi, että oluen kulutusta ei ole tutkittu akateemisella tasolla 

juuri lainkaan. Toki oluen ja alkoholin kulutusta Suomessa on tutkittu paljon ja tutkitaan 

jatkossakin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja oluen markkinoijien toimesta, mutta 

Piijo Laaksosen tekemä tutkimus ”Oluen merkitysmaailma”, joka käsittelee olutmerkkien 

mielikuvia, on ainoa löytämäni merkittävä kotimainen akateemisen tason kuluttajatutkimus 

aiheesta.
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1.2 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet

Tutkimuksen pääongelma on kaksiosainen:

a) Millaisia kuluttajaryhmiä eli segmenttejä on tunnistettavissa suomalaisten oluenjuojien 

keskuudesta ja kuinka hyvin eri segmentit ovat omaksuneet ulkomaiset tuontioluet?

b) Mitkä ovat kuluttajalle tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät oluen kohdalla ja kuinka 

kyseisten tekijöiden merkitys ja kuluttajan sitoutuminen ostokseen muuttuu odotetun 

kulutustilanteen mukaan?

Tutkielman pääongelman selvittämiseksi tarkoituksena on vastata seuraaviin alaongelmiin:

1. Miten kuluttajan omaksumisprosessi etenee uusien tuotteiden kohdalla?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat uuden tuotteen omaksumisprosessiin?

3. Mikä on mielipidejohtajuuden rooli omaksumisprosessissa?

4. Miten kuluttajan ostopäätösprosessi etenee?

5. Mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätösprosessin eri vaiheissa?

6. Millaisia erilaisia valintataktiikoita ja päätöksentekomalleja kuluttajalla voi olla?

7. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan sitoutumisasteeseen?

8. Miten kuluttajan sitoutuminen tuotteeseen vaikuttaa ostopäätösprosessiin?

9. Mitkä oluen kulutustilanteet ovat kuluttajalle suuren sidonnaisuuden tilanteita?

10. Mitkä ovat kuluttajan ostopäätöksen kannalta tärkeimmät tekijät oluen kohdalla?

11. Miten odotettu kulutustilanne vaikuttaa valintakriteerien preferoimiseen?

12. Mitkä tekijät estävät tai hidastavat tuontioluiden kulutusta ja omaksumista?

13. Mitä on segmentointi?

14. Minkä tyyppiset kuluttajat ovat omaksuneet tuontioluet?

15. Mitkä ovat oluenjuojan mielipidejohtajan ominaispiirteet?

Tutkimuksessa pyritään pääongelmaan ja alaongelmiin vastaamalla antamaan tarkempi kuva 

kuluttajien preferensseistä ja samalla markkinoiden potentiaalista koskien tuontioluiden kulutusta. 

Tarkoituksena on selvittää mitkä oluen kulutustilanteet ovat erityisen tärkeitä kuluttajalle ja kuinka 

tilanteen tärkeys vaikuttaa ostopäätöksen tekemiseen. Lisäksi, tarkastelemalla tiettyjä 

kuluttajasegmenttejä (oluen harrastajia ja ammattilaisia), pyritään tunnistamaan mahdollisten 

mielipidejohtajien ominaispiirteet.
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1.3 Tutkielman käsittelytapa

Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan yksittäisen kuluttajan näkökulmasta. Tutkielman tarkastelutapa on 

deskriptiivisanalyyttinen. Työ koostuu teoria-ja empiriaosista ja se on lievästi empiriapainotteinen, 

koska työ tehdään toimeksiantona oluen maahantuojalle. Teoriaa käsitellään varsin laaja-alaisesti, 

joten monissa kohdissa teoriaa ei käsitellä kovin syvällisesti. Toimeksiannosta johtuen, 

empiriaosassa tutkitaan myös joitakin asioita, jotka eivät liity tiiviisti varsinaiseen rajattuun 

tutkimusongelmaan. Teoreettisena lähdeaineistona käytetään kiijallisuutta, joka käsittelee 

kuluttajan käyttäytymistä, markkinointia, markkinointiviestintää, innovaation omaksumista ja 

leviämistä sekä näistä aiheista julkaistuja pro gradu -töitä, tutkimuksia ja uusimpia artikkeleita. 

Tutkielmalla on markkinoinnin näkökulman lisäksi hieman yhteiskuntatieteiden piirteitä, koska 

innovaation omaksumis-ja leviämistutkimus on vahvasti monitieteistä.

Empiriaosassa tutkimusmetodina käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, mutta 

pienimuotoisen esitutkimuksen yhteydessä käytetään myös kvalitatiivista menetelmään. 

Tutkimusaineisto kerätään kyselytutkimuksella. Kyselylomakkeen suunnittelussa käytetään 

hyväksi teoriaosuuden lisäksi toimialan asiantuntijoiden antamia tietoja sekä toimialan tuoreimpia 

tutkimuksia ja kotimaisia lehtiartikkeleita sekä suoritetaan testikyselyjä tuttavapiirissä. Itse 

empiriaosa tullaan jakamaan kahteen osioon, joissa aineistoa kerätään sekä tavallisilta kuluttajilta 

että potentiaalisilta vaikuttajayksilöiltä ja edelläkävijöiltä. Tutkimusaineistoa potentiaalisista 

mielipidejohtajista ja innovaattoreista hankitaan suorittamalla kysely yhden päivän aikana Helsinki 

Beer Festival -olutmessuilla, jonne kerääntyy oluen harrastajia ja ammattilaisia ympäri Suomea. 

Tutkimuksen toisen empiriaosaosan kysely suoritetaan muutamissa pääkaupunkialueen 

päivittäistavarakaupoissa, joissa saadaan kerättyä aineistoa niin sanotuilta keskivertokuluttajilta. 

Näytteitä on tarkoitus kerätä ammattilaisten ja harrastajien keskuudesta noin sadan yksikön näyte 

ja kuluttajien keskuudesta puolestaan hieman suurempi, noin 150 yksikön näyte. Molemmat 

aineistot käsitellään tilastollisissa analyyseissä erillisinä näytteinä. Tarkoituksena on muodostaa 

molemmista aineistoista erilaisia kuluttajaryhmiä klusterianalyysin avulla ja pyrkiä tulkitsemaan 

muodostettujen klustereiden ominaispiirteitä ja eroavaisuuksia toisiinsa nähden.

4



1.4 Tutkielman rajaukset

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä yksittäisen kuluttajan näkökulmasta, 

joten yritysjohdon näkökulma rajataan pois. Näin ollen tutkielma ei varsinaisesti ota kantaa uuden 

tuotteen lanseerauksen, markkinointiviestinnän tai minkään markkinointistrategian osa-alueen 

toteuttamiseen. Tosin empiriaosien tuloksia käsittelevissä luvuissa sekä luvussa 9, jossa annetaan 

toimenpidesuosituksia toimeksiantajalle, otetaan kantaa yritysjohdon toimintaan ja 

päätöksentekoon. Myöskään kuluttajan ryhmäpäätöksentekoa ei tarkastella työssä, koska 

tutkimuksen kohteena on yksittäinen kuluttaja. Tutkimuksen empiriassa tutkittava tuote täyttää 

tietyt innovaation määritelmän kriteerit, mutta ei ole varsinainen aito uutuustuote vaan eräänlainen 

tuotemuunnos.

Innovaatioiden leviämisteoria on kaksitasoinen, jossa makroteoria on diffuusio- eli leviämisteoria 

ja mikroteoria on yksilöllinen omaksumisteoria. Tässä tutkielmassa keskitytään yksittäisen 

kuluttajan omaksumisprosessiin eli teorian mikrotasoon. Innovaatioiden alueellista leviämistä, eli 

talousmaantieteen näkökulmaa, tullaan käsittelemään vain pintapuolisesti ja tutkimuksessa 

keskitytään kuluttajan kokemaan psykologiseen prosessiin, johon liittyy kuluttajien keskinäinen 

viestintä. Myös sosiologinen ja sosiaaliantropologinen näkökulma rajataan pois ja muun muassa 

kulttuurin vaikutusta yksilön toimintaan tarkastellaan ainoastaan pintapuolisesti.

Tutkimuskohteeksi valitaan pääkaupunkiseudun kuluttajat, joilla on kokemusta oluesta ja jotka 

juovat olutta keskimäärin vähintään kerran kuukaudessa. Teen rajauksen oluenjuojiin, koska oletan 

uusien oluiden ja erilaisten oluttyyppien ensikäyttäjien ja aikaisten omaksujien sekä suurimman 

osan koko markkinapotentiaalista rajoittuvan kuluttajiin, jotka juovat jo entuudestaan olutta.

Koska oluen kulutus poikkeaa toisistaan ravintoloiden ja päivittäistavarakaupan kesken, tapauksia 

joudutaan tutkimaan tietyissä kohdin erikseen. Muutoin tutkielmassa käsitellään oluenkulutusta 

yleisellä tasolla ilman että yritetään selvittää kuluttajien käyttäytymisen eroja 

päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden välillä. Kaupan ja ravintoloiden välisiä eroja olisi erittäin 

mielenkiintoista ja hyödyllistä tutkia, mutta jotta tutkielma ei laajenisi liikaa ja jotta 

kyselylomakkeesta ei tulisi liian työlästä täyttää, joudutaan ostopaikan tutkiminen jättää tuleville 

tutkijoille.
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Eri oluttyyppien suuresta määrästä johtuen, tutkielma rajataan koskemaan vain muutamaa 

oluttyyppiä, jotka poikkeavat selvästi ominaisuuksiltaan ja ovat näin ollen suhteellisen helppo 

erottaa toisistaan kuluttajan kannalta. Tällaisia oluttyyppejä ovat vaalea ja tumma lager, ale, stout 

ja vehnäoluet sekä hedelmä-ja maijaoluet. Tutkielman toisessa luvussa käsitellään tarkemmin eri 

oluttyyppejä ja perustellaan, miksi juuri kyseiset oluttyypit tullaan sisällyttämään tutkimukseen.

1.5 Keskeiset käsitteet

Innovaatio on tuote, joka on uusi joko kuluttajalle, yritykselle tai markkinoille. Uuden tuotteen 

uutuusaste voi vaihdella ”todellisesta uutuustuotteesta” (tuote, joka on täysin uusi markkinoilla) 

tuotteen parannukseen tai tuotelinjan laajennukseen. Tässä tutkielmassa innovaatiolla tarkoitetaan 

sanan varsinaisesta merkityksestä poiketen hieman harhaanjohtavasti tuotelinjan laajennusta, joka 

on tapahtunut jo useampi vuosi sitten maahantuojien toimesta, mutta kuluttajat eivät ole jostain 

syystä omaksuneet tuotetta kovin hyvin.

Innovaation Diffuusio eli leviäminen voidaan määritellä ryhmän prosessiksi, jossa kuluttajat 

omaksuvat innovaation tietyn ajan kuluessa (Mahatoo 1985, 145). Diffuusio voidaan myös nähdä 

prosessina, jonka aikana innovaatiosta kommunikoidaan tiettyjen viestintäkanavien kautta jonkun 

sosiaalisen ryhmän jäsenten välillä (Rogers 2003, 5). Tämän lisäksi Diffuusio voidaan ymmärtää 

hyödykkeen ostojen seurauksena syntyvänä alueellisena tapahtuma (Hölttä 1982, 4).

Uuden tuotteen omaksuminen (englanniksi: product adoption) on psykologinen prosessi, jossa 

kuluttaja punnitsee innovaation hankkimiseen liittyviä etuja ja haittoja, kokeilee tuotetta ja alkaa 

toistuvasti ostamaan tuotetta. Päivittäistavaroissa omaksumisen kriteerinä yleensä pidetään 

uusintaostoja tai tuotemerkkiuskollisuutta.

Mielipidejohtaja on tietyn tuoteryhmän asiantuntija, joka etsii tietoa tuoteryhmästä eri kanavia 

pitkin ja toimii vaikuttajayksilönä muihin kuluttajiin nähden henkilökohtaisen kommunikaation 

välityksellä.
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Innovaattori on edelläkävijäkuluttaja, joka kokeilee uusia tuotteita aikaisemmin kuin muut 

kuluttajat. Innovaattoreita on yleisen teorian (Rogers 2003, 281) mukaan keskimäärin 2,5 

prosenttia innovaation omaksuvasta ryhmästä.

Kuluttajan sitoutuminen (englanniksi: involvement) voidaan määritellä objektin merkityksenä 

kuluttajalle perustuen kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin, arvoihin ja mielenkiinnonkohteisiin. 

Sitoutuminen voidaan myös määritellä yksilön kokemana henkilökohtaisena tärkeytenä ja/tai 

mielenkiintona objektia kohtaan. Mitä suurempi on kuluttajan sitoutuminen tuotteeseen, sitä 

enemmän hän on valmis käyttämään resurssejaan tuotteen hankintaan. Tässä tutkimuksessa 

käytetään sitoutumisen rinnalla samaa tarkoittavina termejä myös sitoutuneisuutta ja 

sidonnaisuutta.

1.6 Tutkielman kulku

Johdantoluvun jälkeen, luvussa kaksi, luodaan katsaus Suomen olutmarkkinoihin. Luvussa 

tarkastellaan oluenkulutuksen nykyistä kulutusrakennetta ja suomalaisia kuluttajia oluen juojina 

sekä yleisimpiä oluen kulutustilanteita. Kolmas luku on yleisemmän teorian luku, jossa 

tarkastellaan innovaatioiden diffuusiota ja omaksumista sekä kuluttajan ostopäätösprosessia. 

Luvussa käsitellään innovaatioiden omaksumisen teorioita ja tarkastellaan mielipidejohtajan roolia 

yksittäisen kuluttajan omaksumis-ja ostopäätösprosessissa. Tämän jälkeen, luvussa neljä, käydään 

yksityiskohtaisemmin läpi omaksumiseen ja ostopäätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä kuluttajan 

näkökulmasta. Erityinen painoarvo annetaan kuluttajan sitoutumiselle ja erityisesti 

tilannekohtaiselle sitoutumiselle. Neljännen luvun lopussa esitellään teorialukujen perusteella 

koottu viitekehysmalli.

Tutkielman empiirinen osa alkaa luvusta viisi, jossa käsitellään tutkimusmenetelmän valintaa ja 

perusteluita valinnalle. Tämän jälkeen luvuissa kuusi ja seitsemän käydään läpi empiirisen 

tutkimuksen tulokset ja venataan niitä teoreettiseen viitekehykseen, jonka toimivuutta käsitellään 

seuraavassa eli kahdeksannessa luvussa. Luvussa yhdeksän annetaan ehdotuksia ja 

toimenpidesuosituksia kotimaiselle panimoteollisuudelle ja maahantuojille. Tutkielman loppuosa 

koostuu kirjoittajan kommenteista, lähdeluettelosta ja liitteistä.
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2 SUOMEN OLUTMARKKINAT

Suomen olutmarkkinat olivat pitkään hyvin säännösteltyjä kunnes 1980-luvun loppupuolella 

panimotoimintaa ja oluen maahantuontia alettiin vapauttaa. Oluen valmistuksen ja markkinoinnin 

säätelystä seurasi, että kotimaiset olutmerkit erosivat toisistaan varsin vähän makunsa puolesta ja 

hintojensa puolesta eivät käytännössä lainkaan. Alkon monopoli rajoitti kilpailua monella tapaa ja 

mainonta oli hyvin säädeltyä. (Laaksonen & Leminen 1996, 8-9)

Kun oluen maahantuonti vapautettiin 1989, ulkomaiset tuontioluet saivat noin kahden prosentin 

markkinaosuuden. Ulkomaisten oluiden saapuminen on ehkä osaltaan kohottanut oluen statusta ja 

tehnyt keskioluesta suorastaan trendikkään juoman (Rahkonen ym, 1994). Tuontioluiden 

markkinaosuus on kuitenkin pysynyt siitä lähtien aina kuluneeseen vuoteen asti käytännössä 

muuttumattomana.

Lisää muutoksia Suomen olutmarkkinoilla tapahtui, kun vuonna 1995 uusi alkoholilaki vastasi 

EU:n asettamiin paineisiin purkamalla Alkon niin, että monopoleista jäljelle jäi vain 

vähittäismyyntimonopoli. Maan sisäisiin liberalisoimispaineisiin laki vastasi poistamalla 

mainontakiellon miedoilta alkoholijuomilta ja laajentamalla mietojen juomien saatavuutta. 

(Mustonen ym. 2001) Viimeisin muutos olutmarkkinoilla on ollut alkoholiveron alentaminen 

kevään 2004 aikana Viron liityttyä EU-jäseneksi. Veron alentamisen seurauksia on tutkittu 

muutoksesta lähtien, mutta vielä ei voida varmuudella tehdä lopullisia johtopäätöksiä seurauksista. 

Veronalennuksen välittömänä seurauksena oli kuitenkin suurten kotimaisten olutmerkkien välinen 

hintasota, joka kasvatti ainakin lyhyellä aikavälillä sekä kyseisten merkkien kulutusta verrattuna 

muihin oluisiin että keskioluen kulutusta yleisellä tasolla.

Lähes 90 prosenttia kotimaan oluenmyynnistä tulee AC Nielsenin mukaan keskioluesta, josta 

päivittäistavarakauppa myy vajaat 70 prosenttia. Panimoliiton tietojen mukaan kolme suurinta 

oluen valmistajaa ja jakelijaa ovat Hartwall, Sinebrychoff ja Olvi. Kymmenen olutmerkkiä 

hallitsee 97 prosenttia päivittäistavarakauppojen keskiolutmarkkinoista. Kaikki kymmenen 

merkkiä ovat kolmen edellä mainitun kotimaisen panimon oluita. (Sillanpää 2001)

Syitä kotimaisten oluiden vahvaan markkina-asemaan voidaan löytää monia. Ensinnäkin 

toimialalta voidaan väittää syyksi, että kotimaiset panimot ovat alkaneet tuoda ja valmistaa
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ulkomaisia oluita lisenssillä kuitenkin suunnaten suurimmat markkinointipanoksensa omiin, 

kotimaisiin merkkeihinsä. Toiseksi panimoalalla tapahtuneet fuusiot ovat vahvistaneet kotimaisten 

oluiden asemaa markkinoilla. Lisäksi Suomen markkina-alueen pieni kokoja korkea verotus tekee 

Suomen olutmarkkinoista vähemmän houkuttelevan ulkomaisille tulijoille. (Laaksonen & Leminen 

1996, 9)

Ulkomaisia oluita on nykyään tarjolla erittäin laajoja valikoimia ja kuluttajat tietävät tätä nykyään, 

että oluita on myös muun tyyppisiä kuin perinteisiä suomalaisia lagereita. Olutkulttuurin 

kehittymisen kannalta tärkeintä onkin ollut juuri tietämyksen laajeneminen, oluen maahantuojan ja 

ravintoloitsijan Juha Lehdon mukaan. (Holi 2000) Suomen suurin oluiden maahantuoja Servaali 

ennustaa, että tuontioluiden menekki kasvaa lähivuodet, koska niiden markkinaosuus on Suomessa 

tällä hetkellä vajaa kaksi prosenttia, kun taas muissa EU-maissa markkinaosuus on keskimäärin 

viisi prosenttia. Ruotsissa tuonnin osuus on peräti viidennes. (Herrala 2003) Yhtenä syynä Ruotsin 

tuontioluiden suhteellisen suureen kysyntään on Juha Lehdon mukaan koti-ja ulkomaisten oluiden 

hintaero, joka on Ruotsissa paljon pienempi kuin Suomessa. (Holi 2000)

2.1 Oluttyyppien luokittelua

Oluet jaetaan niiden valmistuksessa käytetyn hiivan perusteella karkeasti pinta- ja 

pohjahiivaoluisiin. Edellisissä hiiva nousee käymisastian pinnalle, jälkimmäisissä se laskeutuu 

astian pohjalle. Pohjahiivaoluet ovat tuoreempia tulokkaita. Ne on tunnettu vasta 1800-luvun 

puolivälistä lähtien ja ne ovat suorittaneet maailmanvalloituksensa 1900-luvulla. Pinta- ja 

pohjahiivaoluet jakautuvat lukuisiin eri oluttyyppeihin, jotka puolestaan jakautuvat vielä 

useampien valmistajien eri olutmerkkeihin. Oluttyyppien jakautuminen on esitetty kuvassa 2.1.

Lager on pohjahiivaoluiden yleisnimi, pilsner lagereiden kantaolut. Pils(e)ner eli lager on 

maailman yleisin seurustelujuoma, jonka väri vaihtelee aivan vaaleasta kullankeltaiseen. 

Suomalainen olut on pääsääntöisesti vaaleaa lageria. Suomessa nautituin olut on kansainvälisen 

valtasuuntauksen mukaisesti vaaleaa, kullankeltaista lager-olutta, mutta myös tummemmat ja 

tuhdimmat oluet ovat meillä löytäneet ystävänsä. Tummia Lagereita löytyy useiden 

pohjahiivaoluttyyppien joukosta. Kuvan 2.1 pohjahiivaoluista Miincheniläistyylillä tarkoitetaan 

yleensä tummaa lageria. Suomessa juoduin ja tunnetuin tumma lager on tsekkiläinen
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Velkopopovicky Kozel Dark. Ale on yleisnimitys brittiläistyyppisille, hedelmäisille tummille 

pintahiivaoluille, joiden alkoholipitoisuus vaihtelee miedosta (mild ale, brown ale) hyvinkin 

vahvaan (old ale, belgialainen ale). Stout tunnetaan parhaiten punertavan mustasta ja kuivan 

paahtuneesta irlantilaisesta stoutista. Makeammalla, usein vahvemmalla stoutilla on pitkät 

perinteet Englannissa, Baltiassa ja Skandinaviassa. Vehnäoluen eli weizenin suosio kasvaa 

raikkaana kesäjuomana varsinkin Etelä-Saksassa ja Itävallassa. Kristalli on kirkas vehnäolut, 

sameassa hefe'ssä on hiiva mukana pullossa. Dunkel voi olla joko kirkas tai hiivallinen. 

Belgialaista vehnäolutta kutsutaan "valkoiseksi". Lambic on spontaanilla käymisellä valmistettava 

vehnäolut Sennen laaksosta, läheltä Brysseliä. Faro on nuorta, tummalla karamellisokerilla 

makeutettua lambida. Gueuze sekoitetaan nuorista, kaksi ja puolivuotiaista lambiceista. Kriekin 

valmistuksessa käytetään kirsikoita, framboisessa vadelmia. Marjaoluet sopivat erinomaisesti 

aperitiiveiksi. (Helsinki Beer Festival 2004)

Kuva 2.1 Oluttyypit

$jtai ■ Betgratamen valk Siikasi. weizen • \ Hefe-weizen м Dunktleecen j

r weil« j

Lamtàc - | Gueuz tr- Faro Ц khek Framboise > { Mj ui hedeirraohret 

Kuivai■ s lout

Engl, broen al« • j Oktal*

Bitter \4akaAjmma barley*ne

Pale al« • Belgialaiset alet - /»bier

(^Т>арр1иГ~] Г MMrtT..... ]

Lager УС Pibener УС Dortmunder X Vahvat Ugerit

Pohja- JÅ WIeneistyyH W MartzerVcktoberfeit 1 
hiiva- v ----------------------- -----------------------------

Mû che n lii ine n vaalea München iliinen tumma X Tumma bock

Rauchbei _________________
[ Tumma/*salea tuplabodr

Lähde: Panimoliitto 2004a

Koska oluttyyppien kirjo on nykyään äärimmäisen monipuolinen, keskitytään tässä tutkimuksessa 

vain muutamaan yleisellä tasolla suhteellisen helposti tunnistettavaan oluttyyppiin. Tällaisia
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oluttyyppejä voidaan katsoa olevan tutkijan henkilökohtaisen kokemuksen ja oluen ammattilaisilta 

saamien kommenttien perusteella vaalea ja tumma lager, ale, stout sekä vehnäoluet.

2.2 Oluen kulutus Suomessa

Suomalaiset juovat panimoliiton tietojen mukaan vuodessa olutta keskimäärin 80 litraa henkeä 

kohti, mikä on melko keskinkertainen määrä verrattuna muihin Euroopan maihin. Vastaava luku 

esimerkiksi oluen kulutuksen kärkisijan hallitsijan eli Tsekin tasavallan kohdalla on 

kaksinkertainen eli 159 litraa. Italialaiset puolestaan juovat pääasiassa viiniä; olutta he juovat 

vuodessa keskimäärin ainoastaan 29 litraa henkeä kohden. (Panimoliitto 2004b)

Oluen kulutus Suomessa vuonna 2003 oli noin 408 miljoonaa litraa, joista noin neljännes (n. 100 

miljoonaa litraa) oli anniskelumyynnistä ja loput kolme neljännestä vähittäismyynnistä. Tilastoissa 

oli mukana Suomessa myydyt pintahiiva-ja pohjahiivaoluet sekä muut oluttuotteet. Tilastoissa ei 

puolestaan ole mukana ulkomailta tai laivalta tuotuja oluita. (STTV 2004) Vuonna 2003 olutta 

tuotiin Panimoliiton (2004b) mukaan Suomeen noin 22,3 miljoonaa litraa.

Pintahiivaoluiden, joita ovat muun muassa alet, stoutit, porterit ja vehnäoluet, osuus 

anniskelumyynnistä oli vuonna 2003 noin 1,6 prosenttia ja vastaavasti vähittäismyynnissä 0,36 

prosenttia. Kokonaisuudessaan pintahiivaoluita myytiin vuonna 2003 noin 2,7 miljoonaa litraa, 

joka oli oluen kokonaiskulutuksesta ainoastaan noin 0,66 prosenttia. Nyt vuoden 2004 aikana 

(tammikuu-elokuu) alkoholin tuontirajoitusten vapauduttua ja keskioluen avoimen hintakilpailun 

alettua päivittäistavarakauppojen kesken on pintahiivaoluiden osuus laskenut entisestään ja 

keskioluen vähittäismyynti kasvanut. (STTV 2004)

Suurin osa Suomessa kulutetuista pintahiivaoluista on ulkomaisia tuontioluita, joiden jakelua 

hoitavat usein oluen maahantuojat. Nykyään myös suuret kotimaiset panimot kuten Hartwall ja 

Sinebrychoff, jotka kuuluvat suurin kansainvälisiin konsemeihin, tuovat maahan tai valmistavat 

lisenssillä ulkomaisia oluita. Myös kotimaiset pienpanimot ovat alkaneet valmistaa viime vuosina 

entistä enemmän pintahiivaoluita ja erikoisoluita, mutta pienpanimoiden volyymi on vielä hyvin 

pientä ja toiminta yleensä aina paikallista.
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2.3 Alkoholin ja oluen kulutuksen eroja demografisten tekijöiden suhteen

Alkoholin kulutus ja oluen suhteellinen kulutus koko alkoholinkulutuksesta poikkeaa jonkin verran 

maantieteellisesti tarkasteltuna, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erot ovat melko 

marginaalisia. Pääkaupunkiseudulla voidaan todeta alkoholinkulutuksen olevan yleisesti hieman 

suurempaa kuin muualla Suomessa. Erityisesti pääkaupunkiseudun naiset juovat alkoholia 

keskimääräistä enemmän. (Metso ym. 2002, taulukko 4.3T.) Oluen suhteellinen kulutus 

pääkaupunkiseudulla ei sen sijaan poikkea koko maan suhteellisesta kulutuksesta kummankaan 

sukupuolen osalta. (Metso ym. 2002, taulukko 7.2T1)

Miesten ja naisten välinen ero alkoholin kulutuksessa ja oluen suhteellisessa kulutuksessa on 

erittäin selvä. Miehet juovat koko Suomen tilastoihin nähden määrällisesti (100%:n) alkoholia noin 

kolme kertaa enemmän kuin naiset. Oluen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on naisten 

kohdalla noin kolmannes, kun taas miesten kohdalla alkoholinkulutuksesta yli puolet on olutta. 

Kun sukupuolten välistä eroa tarkastellaan oluenkulutuksen absoluuttisissa määrissä, voidaan 

arvioida miesten kuluttavan olutta keskimäärin vähintään neljä kertaa enemmän kuin naiset. 

(Metso ym. 2002, taulukot 4.1-4.3)

Kuva 2.2 Oluen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta

Oluen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta eri 
ikäryhmissä vuonna 2000

15-19 20-29 30-49 50-69

D Miehet 
■ Naiset

Lähde: Metso ym. 2002, taulukko 7.2

Kun sukupuolten välisiä eroja tarkastellaan eri ikäryhmissä, voidaan todeta, että 20-29-vuotiaat

naiset juovat vähiten olutta. Alkoholin kulutus painottuu heidän kohdallaan pääasiassa siidereihin,
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joiden osuus kulutuksesta on keskimäärin 38 prosenttia oluen suhteellisen kulutuksen jäädessä 

noin viidennekseen. Vastaavan ikäisten miesten oluen kulutuksen osuus on puolestaan yli 60 

prosenttia ja siiderin osuus jää ainoastaan noin kymmeneen prosenttiin. (Metso ym. 2002, taulukko 

7.2) Voidaankin yleistää, että olut on miesten kohdalla suosituin alkoholijuoma ja naiset 

puolestaan suosivat enemmän siidereitä ja viinejä. Siiderit ovat erityisesti nuorten naisten 

suosikkijuomia ja viinit puolestaan vanhempien naisten. (Metso ym. 2002, 26)

2.4 Suomalaiset oluenkuluttajat ja oluen yleisimmät kulutustilanteet sekä käyttötarkoitukset

Bo Ranta Sinebrychoffilta näkee suomalaiset kohtuullisen konservatiivisina kuluttajina, joista osa 

perustaa ostopäätöksensä pelkästään hintaan, mutta pääosa kuluttajista kuitenkin hakee oluelta 

makuelämyksiä. (Ojanen 2002) Suomalaiset kuluttajat ovat myös varsin merkkitietoisia 

kotimaisten oluiden kohdalla ja usean kuluttajan kohdalla olut valitaankin merkin perusteella. 

Viitteitä vahvoista markkinapreferensseistä antavat tutkimukset, joissa kuluttajat eivät ole 

pystyneet erottamaan erimerkkisiä kotimaisia oluita toisistaan makutestissä, mutta merkkinimen 

nähtyään selvästi preferoivat omaa suosikkimerkkiään. (Laaksonen & Leminen 1996, 10) Oluen 

valintaa leimaakin vahva tottumus, joka voi perustua yhtä lailla oluen makuun kuin sen 

markkinoinnillisiin ominaispiirteisiin (Laaksonen & Leminen 1996, 31). Yhteenvetona voitaneen 

sanoa, että oluen tuttuus dominoi oluen valintataktiikoita. (Laaksonen & Leminen 1996, 68)

Kun mietitään oluen käyttötarkoituksia, niin Laaksosen ja Lemisen (1996, 66) mukaan olut ei ole 

puhtaasti hedonistinen tuote vaan pikemminkin sekä utilitäärinen että hedonistinen, mikä vaihtelee 

luonnollisesti kuluttajakohtaisesti. Siinä missä yksi kuluttaja arvioi olutta sen tuottaman 

hedonistisuuden ja nautinnon perusteella, toinen ostaa oluen pelkästään janon sammuttamiseen. 

Ulkomaisten ja itselle tuntemattomien oluiden ostamiselle motivaationa voi olla puolestaan 

vaihtelunhalu tai halu kasvattaa omaa oluttietämystään ja pystyä näin mahdollisesti nostamaan 

omaa sosiaalista statustaan. Ulkomaisia ja itselle tuntemattomia oluita ostettiin vuonna 1996 

erityisesti Alkosta ja laivoilta. (Laaksonen & Leminen 1996, 60-61) Markkinatilanne on kuitenkin 

muuttunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana paljon ja tuontioluiden taijonta on kasvanut 

suuresti päivittäistavarakaupoissa. Onkin oletettavaa, että osa tuontioluiden kysynnästä on siirtynyt 

Alkosta päivittäistavarakauppoihin.
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Suomalaisten viisi yleisintä alkoholin käyttötilannetta olivat vuoden 1992 juomatapatutkimuksen 

mukaan koti-ilta, huvittelutilaisuus, sauna, ateria ja vierailutilanne. Kaikissa edellä mainituissa 

tilanteissa olut oli suosituin juoma. Suosituimmat oluenjuonti tilaisuudet olivat järjestyksessä 

sauna, kotiintulo töistä, ateria, työn lomassa, huvittelu ja koti-ilta. Saunan, aterian ja kotiintulon 

yhteydessä oluenjuontikerrat ovat tyypillisiä pienkertatilanteita, joissa olutta ei yleensä nautita 

humalaan asti. Työnlomassa, esimerkiksi edustustilanteessa, saatetaan alkoholia juoda humalaan 

asti. Huvittelu on sen sijaan tyypillinen suurkäyttökerta, jossa yleisesti tarkoituksena on 

humaltuminen. (Paakkanen 1994)

2.5 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät oluen kohdalla

Laaksonen ja Leminen (1996) tutkivat olutmerkkien merkitystä kuluttajille. Tutkimuksessaan he 

selvittivät kuluttajien oluen juontiin liittyviä merkityksiä, eri olutmerkkeihin liitettäviä 

ominaispiirteitä ja merkityksiä ja edellä mainittujen merkitysten vakautta muun muassa eri 

kulutustilanteissa. Koska tutkimuksessa kyseessä oli suhteellisen homogeeniset tuotteet, eli 

kotimaiset lager-oluet, ei tavanomaisesti käytettyä moniattribuuttista lähestymistapaa käytetty vaan 

tutkimus tehtiin kvalitatiivista syvähaastattelumenetelmää käyttäen. Menetelmänä käytettiin niin 

sanottu tikapuu- eli laddering-tekniikka, jonka avulla voidaan paljastaa tuotetietouden keinot- 

tavoite -ketjuja. (Laaksonen & Leminen 1996, 10-12) Keinot-tavoite -ketjua ja tikapuutekniikkaa 

käydään tarkemmin läpi luvussa 4.2.

Laaksosen ja Lemisen (1996) tutkimuksessa 32 tehdyssä haastattelussa nousi esiin 36 

attribuuttitason merkitystä, 32 seurausta ja 12 arvoa, jotka haastateltavat liittivät olueen. 

Konkreettiset attribuutit liittyivät suureksi osaksi makuun, jota kuvattiin sanoilla: hyvä, neutraali, 

paha; kevyt, pehmeä, mieto, kitkerä ja karvas. (Laaksonen & Leminen 1996, 28) Kuten 

suomalaisen oluen maun kuvauksesta voidaan huomata, niin mainintojen kieliasu jää varsin 

köyhäksi. Oluen makua ei kuvailtu esimerkiksi sanoilla täyteläinen, kermainen, pirteä, maijaisa, 

hapokas, makeahkoja niin edelleen. Syy on varmasti juurikin siinä, että kotimaiset lageroluet ovat 

maultaan hyvin pitkälti saman makuisia eikä tuotteita onnistu erottamaan toisistaan maun 

perusteella. Muita merkittäviä oluen ominaisuuksia maun lisäksi olivat Laaksosen ja Lemisen 

(1996) tutkimuksen mukaan valmistuspaikkakunta (11 haastateltavaa), etiketti (11 haastateltavaa), 

nimi (kahdeksan haastateltavaa), saatavuus/esilläolo (seitsemän haastateltavaa), merkin
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tuttuus/outous (kuusi haastateltavaa) ja oluen väri (viisi haastateltavaa). Abstrakteista attribuuteista 

useimmiten mainittu oli oluen imago. Hinta ei ollut merkittävä valintakriteeri, sillä tutkimuksessa 

käytettyjen olutmerkkien hinnoissa ei ollut eroja kyseistä tutkimusta tehtäessä. Nykyisissä 

markkinaolosuhteissa hinnalla on kuitenkin suuri merkitys, mikä on näkynyt viime aikojen 

päivittäistavarakauppojen hintasodan vaikutuksissa.
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3 INNOVAATION OMAKSUMINEN JA KULUTTAJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI

Innovaatioiden omaksumista ja niiden leviämistä kuluttajien keskuudessa on tutkittu jo 

vuosikymmenien ajan ja tutkimus on ollut varsin monitieteellistä. Innovaatioiden leviämisteoria 

voidaan nähdä kaksitasoisena teoriana, jossa makroteoria on diffuusio- eli leviämisteoria ja 

mikroteoria on yksilöllinen omaksumisteoria. Tässä tutkielmassa innovaatiolla tarkoitetaan 

nimenomaan uutta tuotetta eikä niinkään ideaa tai muuta innovaation muotoa. Tuotteen 

omaksumisella tarkoitetaan yksilön psykologista prosessia, jossa kuluttaja käy läpi tietyt vaiheet 

ennen kuin omaksuu tuotteen. Diffuusioprosessi puolestaan kuvaa, kuinka uutuus leviää 

esimerkiksi alueellisesti (maantieteellinen näkökulma) tai eri yhteiskuntaluokkien välillä 

(sosiologinen näkökulma).

Robertson (1971) määrittelee uudeksi tuotteeksi tuotteen, joka eroaa joltain ominaisuudeltaan 

markkinoilla jo olevista tuotteista tai joka on ollut markkinoilla ajallisesti vain vähän aikaa. Jos 

tuotteen myynti ei ole saavuttanut kuin murto-osan markkinapotentiaalistaan (Robertsonin mukaan 

alle 10%) tai tuote on kuluttajille uusi, vaikka se ei olisikaan sitä markkinoille, niin tuote voidaan 

myös luokitella uudeksi. (Robertson 1971, 4-7)

Tuotteen omaksumisella tarkoitetaan tuotteen jatkuvaa käyttöä, eli kuluttaja ei ainoastaan kokeile 

tuotetta vaan on jossain määrin myös omistautunut tuotteelle. (Robertson 1971, 32) 

Omaksumisprosessi lähtee liikkeelle tietoisuudesta ja etenee pitämisen, arvioinnin ja kokeilun 

kautta itse omaksumiseen (Robertson 1971, 45). Koska omaksuminen on yksilöllinen prosessi, 

niin jotta voitaisiin puhua uuden tuotteen eli innovaation omaksumisesta markkinoiden laajuisesti, 

täytyy omaksumisprosessia tarkastella laajemmalla näkökulmalla ja tutkia kuinka innovaatiot 

leviävät sosiaalisten systeemien kuten esimerkiksi tietyn markkinasegmentin tai ryhmän sisällä. 

Omaksuminen on siis leviämisen edellytys ja se voidaan käsittää diffuusioprosessin mikrotasona. 

(Hölttä 1979, 14,21-22)

3.1 Innovaatioiden diffuusioteoria

Diffuusiolla tarkoitetaan jonkin tietyn asian leviämistä. Leviäminen voi tapahtua joko fyysisen tai 

sosiaalisen alueen sisällä tai samaan aikaan molemmissa. Fyysisiä alueita muodostuu erilaisten
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hallinnollisten tai toiminnallisten rajojen johdosta, kun taas sosiaalinen alue tai systeemi 

muodostuu erilaisista kuluttajista, jotka voidaan jakaa segmentteihin. Siinä missä 

omaksumisprosessi on yksilöllinen, niin diffuusioprosessi on taas sosiaalinen ilmiö, joka vaatii 

ihmistenvälistä kommunikointia ja ihmissuhteita. (Hölttä 1979, 16) Robertson (1971, 32) 

määrittelee diffuusion prosessiksi, jossa kuluttaja omaksuu uusia tuotteita tai palveluita tietyn ajan 

kuluessa sosiaalisessa systeemissä, jossa vaikuttavat markkinoinnin toimenpiteet. Diffuusion neljä 

peruselementtiä ovat innovaatio, viestintäkanavat, aika ja sosiaalinen systeemi (Rogers 2003, 11).

Diffuusioprosessia on tutkittu useilla tieteenaloilla, kuten yhteiskuntatieteiden, viestinnän ja 

markkinoinnin aloilla. Suuressa määrässä tutkimuksia ollaan päädytty tulokseen, että 

diffuusioprosessin kuvaaja ajan funktiona on S-muotoinen, eli niin sanottu logistinen 

tuotteenelinkaaren käyrä (ks. kuva 3.1). Näiden tutkimusten joukossa on muun muassa Buzzellin 

(1966, ks. Robertson 1971, 32) tutkimus uusien elintarvikkeiden omaksumisesta kuluttajien 

keskuudessa. Toinen esitetty versio käyrän muodosta on niin sanottu eksponentiaalinen käyrä, 

jossa elinkaaren ensimmäinen vaihe eli hitaan kasvun vaihe jää kokonaan pois. Pölli (1968, ks. 

Robertson 1971, 33) uskoo eksponentiaalisen käyrän sopivan kuvaamaan diffuusiota erityisesti 

tuoteparannusten kohdalla. (Robertson 1971, 32-34)

Kuva 3.1 S-muotoinen diffuusiokäyrä - Omaksujien kumulatiivinen osuus ajan funktiona

100%

Omaksumiseen kuluva aika

Lähde: Robertson 1971, 31
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S-muotoisen diffuusiokäyrän puolesta puhuu kuitenkin ihmisten välinen interaktioefekti, missä 

seuraajayksilöt ottavat mallia aikaisempien omaksujien käyttäytymisestä ja viestinnästä. Yleisesti 

on todistettu, että kuluttajat saavat tuotteista informaatiota markkinointiviestinnän lisäksi muilta 

ihmisiltä, jotka usein saattavat olla kaikkein ratkaisevin tiedonlähde ostopäätöstä ajatellen. 

(Robertson 1971, 34-35) Mielipidejohtajat ovat yksilöitä, jotka vaikuttavat toisten päätöksiin ja 

käyttäytymiseen omalla esimerkillään. Mielipidejohtajien rooli on ratkaiseva diffuusioprosessia 

ajatellen, koska heidän käyttäytymisensä määrittelee innovaation omaksumisasteen. 

Diffuusiokäyrä onkin Rogersin (2003) mukaan S-muotoinen, koska mielipidejohtajien alkaessa 

vaikuttaa suusanallisin keinoin innovaation elinkaaren alkuvaiheessa, omaksujien määrä alkaa 

kasvaa ja diffuusiokäyrä kääntyy eksponentiaaliseksi. (Rogers 2003, 300) Mielipidejohtajista 

kerrotaan enemmän luvussa 3.4.

Diffuusio on myös alueellinen tapahtuma, jossa tuotteen käyttöönottoalue laajenee kysynnän 

lisääntyessä. Innovaatiokeskuksina toimivat yleensä tiheästi asutut alueet, jotka ovat jo itsessään 

otollisia markkinasegmenttejä. Höltän (1982) mukaan keskeisintä diffuusioprosessissa on, että 

omaksumisesta ja leviämistä säätelevät tekijät eivät ole vakioita elinkaaren eri vaiheissa vaan 

prosessi on dynaaminen. Alueellisen leviämisen alkuvaiheissa innovaatiokeskukset toimivat 

erillään toisistaan, mutta vuorovaikutus kasvaa diffuusioprosessin edetessä. Vaikuttajayksilöiden 

eli mielipidejohtajien merkitystä korostetaan erityisesti alueellisissa diffuusiomalleissa. 

Innovaation osoittautuessa onnistuneeksi, omaksumista alkaa tapahtua yhä kauempana 

alkuperäisistä innovaatiokeskuksista. Hölttä pelkistää diffuusioprosessin olevan seurausta 

yksilöllisestä ja alueellisesta vuorovaikutuksesta sekä markkinointitoimenpiteistä ja 

kilpailutilanteesta. (Hölttä 1982, 4-14) Innovaatiokeskukseen liittyviä alueellisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi keskusten vuorovaikutusvoima muiden alueiden tai keskusten välillä, markkinoiden 

koko, innovaation jakelureitit ja niihin liittyvä infrastruktuuri sekä ostopotentiaali (Hölttä 1982, 29; 

ks. myös Midgley 1976).

3.2 Innovaation omaksumisen teorioita

Innovaation omaksumisen teorioita on esitetty kirjallisuudessa useita erilaisia. Oppimisteoriaan 

perustuvassa omaksumismallissa tarpeet ovat keskeisessä asemassa ja muistinvarainen tieto ja 

kokemus vaikuttavat oppimisen taustalla ennen varsinaista omaksumista. Satunnaisen
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valintateorian mukaan omaksuminen tapahtuu varsin sattumanvaraisesti ja epärationaalisin 

perustein, jolloin käyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä voi olla esimerkiksi todellinen tai 

kuviteltu yksilön statuksen parannus. Tämä teoria ei ole kuitenkaan saanut kovinkaan paljon 

kannatusta. Niin sanotun valumisteorian (the tríele down theory; ks. King 1963) mukaan 

innovaation aikaiset omaksujat ovat ylimpien sosiaali- ja tuloluokkien kuluttajia, joiden 

käyttäytymisen vaikutus heijastuu ajan kuluessa alemmas kuluttaja hierarkiassa. Kyseistä ilmiötä 

on havaittu esimerkiksi muodin leviämisen yhteydessä, mutta teoriaa ei voida yleistää ja se 

soveltuu vain tiettyihin erikoistapauksiin. Mielipidejohtajuuteen perustuva omaksumisteoria, jossa 

innovaation omaksuneelta vaikuttajayksilöltä eli mielipidejohtajalta leviää tietoa innovaatiosta 

muille kuluttajille, on todettu varsin käyttökelpoiseksi. (Hölttä 1982, 15-17)

Yleisesti ottaen suurin osa omaksumisteorioista etenee normaalin oppimishierarkian (vrt. asenteen 

muodostuminen, luku 4.2.2) mukaisessa jäijestyksessä, jossa tietoa tai uskomuksia seuraa 

tunnetilan muodostuminen ja vasta lopuksi tapahtuu varsinainen käyttäytyminen. Mallit olettavat 

omaksumisprosessin olevan hierarkinen, missä kuluttaja käy läpi prosessin edellisen vaiheen 

ennen kuin siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Tällainen ajattelutapa kuitenkin edellyttää, että kuluttaja 

on suuresti sitoutunut (high-involvement). Heikosti sitoutunut (low-involvement) kuluttaja jättää 

usein väliin joitakin omaksumisprosessin vaiheista. (Robertson ym. 1984, 76-77) Kuluttajan 

sitoutumista käsitellään tarkemmin tutkielman luvussa 4.1.

3.3 Kuluttaja yksilöllinen omaksumisprosessi

Uuden tuotteen omaksuminen on psykologinen prosessi, jossa kuluttaja punnitsee innovaation 

hankkimiseen liittyviä etuja ja haittoja, kokeilee tuotetta ja alkaa toistuvasti ostamaan tuotetta. 

Robertsonin mukaan omaksuminen tapahtuu siis, kun kuluttaja on hyväksynyt tuotteen ja jatkaa 

sen ostamista tai käyttämistä (Robertson 1971, 77). Omaksuminen voidaan nähdä myös 

tapahtumana, jossa positiivisen informaatiomäärä ylittää yksilön vastustuskynnyksen ja 

omaksumisprosessi on käynyt läpi tietoisuus-, kiinnostus- arviointi-ja kokeiluvaiheet (Hölttä 1979, 

23-24). Robertsonin yksinkertaistettu omaksumisprosessimalli on esitetty kuvassa 3.2.

Malli lähtee liikkeelle ongelman havaitsemisesta ja etenee vaiheittain eteenpäin aina 

omaksumiseen ja mahdolliseen ristiriita-tilanteeseen, jota kutsutaan myös kognitiiviseksi
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dissonanssiksi, missä kuluttaja pyrkii perustelemaan itselleen hankintansa mielekkyyden oston 

jälkeen. Mikäli kuluttaja ei onnistu vakuuttamaan itseään, jo tapahtunut omaksuminen saattaa 

päätyä hylkäämiseen. Hylkääminen voi tapahtua kaikissa mallin vaiheissa, mutta vasta 

tietoisuuden jälkeen. Robertsonin malli ottaa huomioon myös palautteen mahdollisuuden tapahtua 

ja vaikuttaa eri vaiheissa, mikä on esitetty mallissa katkoviivalla. (Robertson 1971, 75)

Kuva 3.2 Robertsonin omaksumisprosessimalli

Ristiriita

Omaksuminen

Kokeilu

Vahvistuminen

Asenne

Ymmärtäminen

> Tietoisuus

6M
Ъ

CL.

go.

Ongelman havaitseminen

Lähde: Robertson 1971, 75.

Kuluttaja ei kuitenkaan käy läpi välttämättä kaikkia mallin vaiheita vaan saattaa jättää jotkut 

vaiheet väliin. Rationaalisesti käyttäytyvän kuluttajan oletetaan käyvän kaikki prosessin vaiheet 

läpi, mutta kuluttaja voi käyttäytyä myös epärationaalisesti, jolloin vaiheet saattavat seurata mallin 

psyko-sosiaalista tai impulsiivista muotoa. Mallin impulsiivisessa muodossa kuluttaja siirtyy 

tietoisuuden jälkeen suoraan kokeiluvaiheeseen. Psyko-sosiaalisessa muodossa kuluttaja saattaa 

siirtyä tietoisuuden jälkeen vahvistumis- tai kokeiluvaiheeseen tai mahdollisesti jopa
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omaksumiseen ilman kokeilua. Mallissa ei ole erikseen arviointi-vaihetta, sillä Robertsonin 

mielestä arviointia tapahtuu koko prosessin ajan eikä niinkään yhtenä tiettynä hetkenä. Mallista 

puuttuu samasta syystä myös mielenkiinto-vaihe (interest stage), joka on otettu huomioon monissa 

muissa omaksumismalleissa. (Robertson 1971, 75-76)

Rogers on myös esittänyt oman mallinsa innovaatioiden omaksumisprosessin etenemisestä. 

Mallissa prosessi lähtee liikkeelle tietoisuudesta (knowledge), johon vaikuttavat päätöksentekijän 

sosioekonomiset piirteet, persoonallisuustekijät ja viestintäkäyttäytyminen. Seuraava vaihe on 

suostutteluvaihe (persuasion), jolloin päätöksentekijä tarkastelee erityisesti innovaation 

ominaisuuksia ja muodostaa asenteen innovaatiota kohtaan. Kolmas vaihe on päätöksenteko 

(desicion), jossa joko omaksutaan tai hylätään innovaatio. Omaksuminen voi olla jatkuvaa eli 

luonteeltaan pysyvää tai sitten jo kertaalleen omaksuttu innovaatio voidaan hylätä myöhemmin 

omaksumisprosessin viimeisessä vaiheessa. Innovaation hylkääminenkään ei tarvitse olla pysyvä, 

vaan hylkääminen voi muuttua myöhäisemmäksi omaksumiseksi. Päätöksentekovaiheeseen asti 

kaikki on tapahtunut ainoastaan yksilön ajatuksen tasolla. Mallin neljäs vaihe eli 

toimeenpanovaihe (implementation) muuttaa ajatteluprosessin käyttäytymisen muutokseksi, jolloin 

kuluttaja ottaa innovaation käyttöönsä käytännössä. Prosessin viimeinen vaihe on vahvistuminen 

(confirmation), jossa kuluttaja pyrkii kehittämään vahvistuksen mielessään jo tehdylle 

omaksumispäätökselleen. Hän voi joko jatkaa omaksumista tai hylätä jo omaksumansa 

innovaation. Toisin kuin Robertson, Rogers näkee, että hylkääminen on mahdollista myös jo 

tietoisuusvaiheessa, mikäli kuluttaja päätöstä tehdessään ei muista innovaatiota (Rogers 2003, 169- 

178; ks. myös Midgley 1976).

3.4 Kuluttajien omaksujaluokat ja mielipide)ohtajuus

Omaksujien määrän jakautuminen ajan funktiona (S-muotoinen diffuusiokäyrä) on todettu 

noudattavan hyvin lähelle normaalijakaumaa lukuisissa tutkimuksissa. Normaalijakauman 

ominaisuudet tuntien, keskiarvon (x) ja keskihajonnan (sd) avulla kuluttajat voidaan jakaa viiteen 

eri luokkaan sen mukaan, kuinka kauan yksilöllä kuluu aikaa innovaation omaksumiseen (ks. kuva 

3.3). Ensimmäisenä uutuuden omaksuvat innovaattorit eli edelläkävijä kuluttajat, joita arvioidaan 

olevan noin 2,5 prosenttia kuluttajista. Varhaiset omaksujat, joita on jo selvästi enemmän kuin 

innovaattoreita, ovat seuraavaksi nopeimmin uutuuden omaksuva ryhmä. Aikainen enemmistö
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omaksuu innovaation juuri ennen systeemin keskimääräistä omaksujaa ja myöhäinen enemmistö 

puolestaan heti tämän jälkeen. Yhdessä nämä kaksi suurinta omaksujaluokkaa käsittää noin kaksi 

kolmannesta omaksujista. Viimeisenä omaksujaryhmänä ovat vitkastelijat, jotka ovat viimeisiä 

innovaatioiden omaksujia. He ovat usein arvomaailmaltaan vanhoillisia ja toimivat opittujen 

tapojen mukaan. He saattavat olla myös epäluuloisia innovaatioita kohtaan. (Rogers 2003, 281-285)

Kuva 3.3 Omaksujien luokittelu innovatiivisuuden mukaan

Innovaattorit
Varhaiset

omaksujat

Myöhäinen

enemmistö

Aikainen
Vitkastelijat

16%
enemmistö

x - 2sd

Lähde: Rogers 1962, ks. Rogers 2003,281

Mielipidejohtajuudella tarkoitetaan yksilön kykyä vaikuttaa muiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. 

Mielipidejohtajat ovat yksilöitä, jotka omalla esimerkillään tai mielipiteillään vaikuttavat muiden 

myöhäisempien omaksujien omaksumiseen. He ovat vaikuttajayksilöitä, jotka niin sanotusti 

hyväksyvät innovaation omaksumalla senja näin alentavat kokeilukynnystä muiden potentiaalisten 

omaksujien osalta. Mielipidejohtajuus muodostuu yksilön teknisestä taidosta, sosiaalisesta 

tavoitettavuudesta ja yhteisön normeihin mukautumisesta. (Rogers 2003, 26-27)

Mielipidejohtajan ominaispiirteitä ei voida määritellä yksiselitteisesti, sillä ne vaihtelevat 

tuotekohtaisesti. Yleisellä tasolla mielipidejohtajien yhtenä keskeisenä ominaispiirteenä voidaan 

todeta olevan heidän keskeinen asemansa yhteiskunnan kommunikaatiorakenteessa; he ovat 

tiiviisti yhteydessä ihmisten välisissä kommunikaatioverkostoissa. Mielipidejohtajat vaikuttavatkin 

suusanallisen viestinnän (Word Of Mouth) keinoin, mikä on usein tehokkaampaa kuin 

markkinoijien viestintä, koska mielipidejohtajia voidaan pitää objektiivisina tiedonlähteenä.
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Lisäksi mielipidejohtajat ovat usein hieman korkeammassa sosioekonomisessa asemassa ja he ovat 

seuraajayksilöitä innovatiivisempia. (Rogers 2003, 27) Mielipidejohtajat tietävät yleensä kyseessä 

olevista tuotteista muita enemmän ja ovat niistä kiinnostuneita. He hankkivat aktiivisesti tietoa 

tuoteluokasta ja todennäköisemmin seuraavat tuoteluokkaa käsitteleviä printtimedioita useammin 

kuin muut kuluttajat. (Assael 1984, 424) Näin ollen mielipidejohtajat ovat myös sitoutuneempia 

tuoteluokkaan, jonka kohdalla he toimivat vaikuttajayksilöinä (Childers 1986).

Useiden tutkimusten perusteella mielipidejohtajat ovat usein saman tai lähes saman sosiaaliluokan 

jäseniä kuin seuraajatkin, mutta heidän asemansa kyseisessä luokassa voi olla hieman korkeampi. 

Demografisista tekijöistä kuluttajan tuloilla on ollut yleisesti selkein yhteys innovatiivisuuteen, 

erityisesti koneiden ja laitteiden kohdalla. Muissa tuotekategorioissa kuten elintarvikkeissa yhteys 

on kuitenkin suhteellisen heikko. Koulutuksella ja ammatilla vaikutus oli vastaavanlainen kuin 

tuloilla, joten niiden perusteella ei myöskään voida tehdä yleistyksiä kuluttajan innovatiivisuudesta 

eikä siis myöskään mielipidejohtajuudesta. Iästä ei myöskään voida päätellä mitään kuluttajan 

mahdollisesta innovatiivisuudesta. (Robertson 1971, 104) Näin ollen mielipidejohtajien 

demografisista ominaispiirteistä voidaan tehdä vain harvoja yleistyksiä.

Mielipidejohtajia löytyy jokaisesta omaksujaluokasta, mutta toisissa omaksujaluokissa heitä on 

toisia enemmän. Kun tarkastellaan eri omaksujaluokkia niiden ominaispiirteiden mukaan, voidaan 

innovaattoreiden kohdalla todeta heidän olevan yleensä luonteeltaan jossain määrin uskaliaita ja 

valmiita ottamaan riskejä. Innovaattoreiden ominaisuuksiin kuuluu myös usein monimutkaisten 

teknisten tietojen ymmärtäminen, sillä nykyajan teknologialla tuotettujen uusien tuotteiden 

käyttäminen vaatii useimmiten tätä ymmärrystä. (Rogers 2003, 282-283) Innovaattorit saavat 

Robertsonin (1971, 82) mukaan yleisemmin informaatiota suusanallisen viestinnän kautta kuin ei- 

omaksujat, koska he ovat sosiaalisempia kuin ei-omaksujat. Rogers kuitenkin täsmentää, että 

varhaiset omaksujat ovat tiiviimmässä yhteydessä sosiaalisen ympäristönsä kanssa kuin 

innovaattorit, joiden voidaan katsoa olevan enemmänkin kansainvälisesti valveutuneita. Lisäksi 

varhaiset omaksujat eivät ole liian edistyneitä muihin kuluttajiin nähden, toisin kuin innovaattorit 

yleensä ovat. Näin ollen varhaiset omaksujat toimivatkin useimmiten mielipidejohtajina muille 

potentiaalisille omaksujille innovaattoreiden sijaan. (Rogers 2003, 283)
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Midgley (1976) määritteli perinteisestä omaksujaluokittelusta niin sanotun dynaamisen luokittelun, 

jossa omaksujat jaetaan aktiivisiin omaksujiin, aktiivisiin hylkääjiin, passiivisiin kuluttajiin ja 

potentiaalisiin omaksujiin. Aktiivisilla omaksujilla on positiivinen mielikuva innovaatiosta ja näin 

ollen myös positiivinen vaikutus muiden kuluttajien omaksumisprosessiin levittämällä 

informaatiota innovaatiosta, kun taas aktiiviset hylkääjät levittävät innovaation kannalta 

negatiivista informaatiota ja näin vahingoittavat diffuusioprosessia. Mallin mukaan potentiaalisten 

omaksujien joukko siirtyy ajan kuluessa kolmeen muuhun luokkaan eikä paluuta tähän ryhmään 

ole enää sen jälkeen. Näin ollen potentiaalisten omaksujien joukko pienenee ajan kuluessa. 

(Midgley 1976, 31-41) Jako tuntuu hieman karskilta, sillä kaksi ensin mainittua luokkaa ovat siis 

vaikuttajayksilöitä eli mielipidejohtajia ja kaksi jälkimmäistä muodostuvat kaikista muista 

kuluttajista eli kuluttajista, jotka ovat jo omaksuneet ja jotka eivät vielä ole omaksuneet 

innovaatiota. Malli ei huomioi mitenkään missä vaiheessa omaksuminen on tapahtunut. Muun 

muassa Rogers ja Robertson ja monet muut tutkijat korostavat juuri aikatekijän merkitystä 

tutkittaessa omaksumisprosessia.

3.5 Kuluttajan ostopäätös ja päätöksentekoprosessin vaiheet

Kuluttaja joutuu jatkuvasti erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, joissa kuluttajan täytyy tehdä 

päätöksiä. Päätöksentekoprosessia voidaan luokitella sen mukaan, kuinka paljon vaivaa kuluttaja 

on valmis näkemään päätöksenteossaan. Jos kuluttaja tekee ostoksen rutiininomaisesti ja käyttää 

päätöksenteossaan hyvin vähän tai ei lainkaan informaatiota ja vaivannäköä, voidaan puhua 

tapaostamisesta (habitual decision-making). Kun ostos on kuluttajalle tärkeä ja hän on suuresti 

sitoutunut tuotteeseen, hän pyrkii keräämään mahdollisimman paljon informaatiota päätöksentekoa 

varten. Tällöin puhutaan laajasta ongelmanratkaisusta (extended problem-solving). Useimmiten 

ostopäätös sijoittuu kuitenkin näiden kahden ääripään väliin, jolloin puhutaan rajoitetusta 

ongelmanratkaisusta (limited problem-solving). Rajoitetussa ongelmanratkaisussa kuluttaja käyttää 

erilaisia yksinkertaistettuja päätöksentekosääntöjä eli valintataktiikkoja, joita käydään läpi 

tarkemmin kappaleessa 3.5.4. (Solomon ym. 1999, 207-210)
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Kuva 3.4 Ongelmanratkaisun laajuus ja tyypilliset tuotteen ja ostotilanteen ominaispiirteet

Laaja

ongelmanratkaisu

Rajoitettu

ongelmanratkaisu

Rutiininomainen

päätöksenteko

Halpa tuote 
Usein toistuva ostos 
Pieni kuluttajan sitoutuminen 
Tuttu tuote tai tuotemerkki 
Vähän aikaa valinnalle

Kallis tuote 
Harvoin ostettu tuote 
Suuri kuluttajan sitoutuminen 
Vieraat tuotteet ja tuotemerkit 
Paljon aikaa valinnalle

Lähde: Solomon ym. 1999, 209

Kuluttajan päätöksentekoprosessi on tavoitteellista ongelmanratkaisua. Tuotetta ostaessa kuluttajan 

päätöksenteko etenee vaiheittain seuraavanlaisesti; 1) ongelman havaitseminen, 2) informaation 

etsintä, 3) vaihtoehtojen arviointi, 4) tuotteen valitseminen ja ostaminen sekä 5) oston jälkeisen 

käytön perusteella tuotteen uudelleen arviointi.

Kuva 3.5 Kuluttajan ongelmanratkaisun yleinen malli

ostaminen

T uotteenInformaation

etsintä

Ongelman

havaitseminen

Vaihtoehtojen

arviointi

Oston jälkeinen 
käyttö ja uudelleen 

arviointi

Lähde: Peter & Olson 2002, 169

Koska kuluttaminen on tavoitteellista ongelmanratkaisua, on markkinoijan kannalta tärkeää 

selvittää mitä kuluttaja tavoittelee ostamalla ja kuluttamalla tuotteen. Laaksonen ja Leminen (1996) 

selvittivät kuluttajien tavoittelemia seurauksia ja arvoja oluen kulutuksen yhteydessä. Kuluttajat 

löysivät oluelle kytkentöjä arvomaailmaansa Laaksosen ja Lemisen (1996) mukaan ”nautinnon ja 

mielihyvän” tai ”humaltumisen” kautta. Olueen liitettävät arvot nousevat heidän mukaansa oluen 

hyvästä mausta. Huomattavaa on, että tutkimuksen mukaan oluen markkinoinnillisten 

ominaisuuksien kautta ei onnistuttu saavuttamaan arvotasoa merkitysketjussa yhtä poikkeusta
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(KOFF) lukuun ottamatta. (Laaksonen & Leminen 1996, 31-33) Tutkimuksessa olleiden kuuden 

suomalaisen lager-oluen kohdalla yhteinen tekijä oli, että merkitysketju koostui yleisimmin 

korkeintaan kolmesta seurauksesta eikä siihen liittynyt lainkaan arvoja (Laaksonen & Leminen 

1996, 45-46).

3.5.1 Ongelman havaitseminen

Kulutustilanteen ongelma voi syntyä kahdella tapaa. Kuluttajan todellinen tilanne voi huonontua, 

jolloin puhutaan tarpeen tunnistamisesta, tai kuluttajan ideaalitilanne voi parantua, jolloin 

puhutaan mahdollisuuden tunnistamisesta. Kuluttajan todellinen tilanne voi muuttua esimerkiksi, 

kun toivottua tuotetta ei ole saatavilla, ostettu tuote ei tyydytä tarvetta tai tilanteen muutoksen 

yhteydessä on syntynyt uusia tarpeita, esimerkiksi lapsen syntyessä tarvitaan vaippoja. 

Ideaalitilanne puolestaan voi parantua esimerkiksi uusien ja parempien tuotteiden ilmaannuttua 

markkinoille. Oli syy kumpi tahansa, niin ongelma tai tarve syntyy kun ero kasvaa todellisen 

tilanteen ja ideaalitilanteen välillä (ks. kuva 3.6). (Solomon ym. 1999, 211)

Kuva 3.6 Ongelman muodostuminen todellisen ja ideaalitilanteen muutoksen mukaan

Ideaalitilanne

Todellinen tilanne

ei ongelmaa

Ideaalitilanne

Todellinen tilanne

mahdollisuuden
tunnistaminen

Ideaalitilanne

l

Todellinen tilanne

tarpeen
tunnistaminen

Lähde: Solomon ym. 1999, 211

3.5.2 Tiedonetsintä

Yleisesti voidaan sanoa, että kuluttaja etsii aktiivisesti tietoa tuotteesta silloin, kun hänellä on tarve 

oppia tuotteesta enemmän, kun kyseessä on kuluttajalle tärkeä tuote tai kun informaatio on helposti
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saatavilla. Kuluttaja, jolla on jo jonkin verran tietoa tuotteesta, mutta ei kuitenkaan ole asiantuntija, 

etsivät eniten tietoa. Kuluttaja voi etsiä tietoa tuotteista joko jatkuvasti (ongoing search) tai ennen 

suunniteltua ostoa, tarpeen tunnistamisen jälkeen. Edellisen motivaationa voi olla halu pysyä ajan 

tasalla tai yksinkertaisesti ostosten suunnittelusta nauttiminen, kun taas jälkimmäisessä 

tapauksessa tavoitteena on paras mahdollinen ostopäätös. Tiedonetsintä ja sitä kautta oppiminen on 

usein suunniteltua, mutta oppiminen voi tapahtua myös täysin satunnaisesti pelkän informaatiolle 

altistumisen kautta. Tietoa voidaan etsiä markkinoijien kontrolloimista lähteistä tai 

henkilökohtaisilta kontakteilta kuten ystäviltä tai sitten joltain puolueettomalta kolmannelta 

osapuolelta. Tiedonetsinnällä pyritään alentamaan riskiä, joka mahdollisesti liittyy ostokseen. 

(Solomon ym. 1999, 212-218)

Kuinka paljon tietoa etsitään riippuu useista tekijöistä, jotka voivat liittyä tuotteeseen, tilanteeseen 

tai kuluttajaan yksilönä. Ostoa edeltävää tiedonetsintää todennäköisesti lisääviä tekijöitä on eritelty 

taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1 Tiedonetsintää todennäköisesti lisääviä tekijöitä

Tuotekohtaiset tekijät Tilannekohtaiset tekijät Yksilökohtaiset tekijät

• pitkään kestävä tai harvoin
ostettu tuote

• kokemuksen puute tuotteesta
(uusi tuote, ensimmäinen

• demografiset tekijät:
o korkeasti koulutettu

• jatkuva tuotekehittely ostokerta) o suuret tulot
• jatkuvat hinnanmuutokset • sosiaalinen hyväksyminen (tuote o vaativa työnkuva
• suuret ostomäärät on lahja tai sosiaalisesti näkyvä) o alle 35-vuotias
• korkea hinta • ostos ei ole kuluttajalle • avarakatseinen elämänasenne
• useita vaihtoehtoisia välttämätön • riskin karttaja

tuotemerkkejä • ostoksella on sekä haluttuja että • suuri sitoutuminen ostokseen tai
• tuotteen ominaisuuksissa suuria vältettyjä seurauksia ostamiseen

eroja • tuotteen käyttö poikkeaa 
tärkeästä viiteryhmästä

• useita ristiriitaisia tiedonlähteitä
• ostokseen liittyy ekologista

harkintaa

• muita yksilökohtaisia tekijöitä, 
kuten ostoksilla käymisestä
nauttiminen

Lähde: Schiffman & Kanuk 2000, 447
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3.5.3 Vaihtoehtojen arviointi

Tehdessään ostopäätöstä kuluttaja joutuu näkemään usein paljon vaivaa eri vaihtoehtojen 

vertailussa, koska valintaa vaikeuttaa laajat valikoimat eri tuotemerkkejä. Aktiivisesti harkitut 

tuotteet muodostavat kuluttajan harkintajoukon (Evoked set). Tämä jakautuu edelleen muistissa 

olevaan joukkoon (Retrieval set) ja ympäristössä esillä oleviin lupaaviin tuotteisiin. Vaihtoehdot, 

jotka kuluttaja tuntee, mutta joita hän ei harkitse ostavansa, muodostavat hylättyjen joukon (Inept 

set). Vaihtoehtoja, joita kuluttaja ei tunne lainkaan, voidaan kutsua tuntemattomien joukoksi (Inert 

set). Mikäli kuluttaja kokeilee tuotetta ja hylkää sen, eli hän siirtää tuotteen mielijoukosta 

hylättyjen joukkoon, kyseisen tuotteen on paljon vaikeampi päästä takaisin harkintajoukkoon, kuin 

täysin uuden tuotteen. (Solomon ym. 1999, 221-222)

Kuva 3.7 Tuotemerkkien harkintajoukon muodostuminen valintatilanteessa

Hylätyt 
tuotemerkit 
(Inept set)

Vahingossa
löydetyt

tuotemerkit tuotemerkit

UnohdetutTietoisesti
etsityt

tuotemerkit

T uotemerkit, 
joita ei ikinä 

löydetä

Muistinvarainen 
harkintajoukko 
(Retrieval set)

HARKITTUJEN 
TUOTEMERKKIEN JOUKKO 

(Evoked set)

Tunnetut tuotemerkitTuntemattomat tuotemerkit 
(Inert set)

Tuoteryhmän kaikki tuotemerkit

Lähde: mukaillen Peter & Olson 2002, 172; Solomon ym. 1999, 221

Vertaillessaan vaihtoehtoja yleisellä tasolla, kuluttaja arvioi sekä todennäköisyyttä, että jotain 

tapahtuu, että tapahtuman hyvyyttä ja huonoutta. Vastaavasti Fishbeinin mallissa, jota käsitellään 

luvussa 3.6, mitataan kuluttajan asennetta tuotetta kohtaan selvittämällä sekä tuoteominaisuuksien

tärkeys kuluttajalle että kuluttajan mieltämä todennäköisyys, että tuotteella on tiettyjä
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ominaisuuksia. Kuinka paljon vertailua tapahtuu eri tuotemerkkien välillä, riippuu kuluttajan 

sitoutuneisuudesta. Suuren sitoutumisen tilanteessa vaihtoehtojen arviointi noudattaa perinteistä 

oppimishierarkiaa (ks. luku 4.3.2), jossa kuluttaja vertaa ensin uskomuksiaan tuotteesta 

muodostaakseen asenteen tuotetta kohtaan, jotta voi tehdä päätöksen. Pienen sitoutumisen 

tilanteessa vertailua ei tapahdu yhtä monen tuotteen välillä eikä yhtä monen tuoteominaisuuden 

suhteen kuin suuren sidonnaisuuden tapauksessa (Peter & Olson 2002, 180). Kuluttaja vertaa 

ainoastaan muutamaa uskomustaan tuotteesta voidakseen tehdä päätöksen. Varsinainen asenne 

muodostetaan vasta käyttäytymisen jälkeen. Monidimensioisten valintamallien, kuten Fishbeinin 

mallin, käyttäminen onkin suositeltavampaa korkean sitoutumisen tilanteissa, koska matalan 

sitoutumisen tilanteissa kuluttajan päätös perustuu vain muutamaan valintakriteeriin eikä kuluttaja 

ota päätöstä tehdessään huomioon mallin kaikkia tekijöitä. (Möwen 1994, 415)

Tuotteita arvioidaan myös niiden tuottamien seurausten mukaisesti. Seuraukset voidaan luokitella 

funktionaalisiin ja psykososiaalisiin seurauksiin. Kuluttaja havaitsee funktionaaliset seuraukset 

suhteellisen välittömästi tuotteen käytön yhteydessä. Psykososiaalisilla seurauksilla tarkoitetaan 

tuotteen käytöstä johtuvaa seurausta, joka koetaan henkilökohtaisella tasolla yksilön mielessä. 

Seuraukset voivat olla tuotteen käytöstä johtuvia yksilön kokemia hyötyjä tai haittoja, jolloin 

voidaan puhua myös kuluttajan tavoittelemista hyödyistä ja välttämistä riskeistä. Kuluttajan 

tavoittelemat arvot ovat laajemman näkökulman tavoitteita kuin seuraukset. Arvot ovat eräänlaisia 

todellisia lopputavoitteita, joihin kuluttajat pyrkivät elämällä tiettyjen tapojensa mukaisesti. (Peter 

& Olson 2002, 76-78)

Keinot-tavoite -ketju

Kuluttajien arvostamia tuoteominaisuuksia ja tuotteilta odotettuja seurauksia sekä tuotteisiin 

liitettäviä arvoja voidaan selvittää tutkimalla kuluttajan tuotetietouden keinot-tavoite -ketjua 

(means-end chain), joka on kuvattu kuvassa 4.5. Peruslähtökohtana on ajatus, että tuotteen 

konkreettiset ominaisuudet ovat keinoja, joilla kuluttaja pyrkii saavuttamaan tavoittelemaan 

arvoja. Teorian mukaan kuluttaja muodostaa merkityksiä tuote-ja merkkiattribuuteista sen mukaan, 

kuinka hyvin niiden avulla kuluttaja voi saavuttaa tavoitteensa ja täyttää tarpeensa. (Peter & Olson 

1999, 79-82; Laaksonen & Leminen 1996, 14-16)
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Kuva 3.8 Keinot-tavoite -ketju

ArvotAttribuutit Psykososiaaliset
seuraukset

Funktionaaliset
seuraukset

Lähde: Peter & Olson 2002, 80

Ketjun tutkimisessa käytetään usein niin sanottua tikapuu-tekniikkaa (laddering), jolla tarkoitetaan 

kvalitatiivista henkilökohtaista haastattelututkimusta, jolla pyritään selvittämään kuluttajan 

arvostamien tuoteominaisuuksien, toivottujen seurausten ja yksilön arvojen välisiä yhteyksiä 

kuluttajan mielessä. Haastattelussa lähdetään liikkeelle attribuuttitasosta (konkreettiset ja abstraktit 

attribuutit) selvittämällä kuluttajan kannalta tärkeimmät tuoteominaisuudet. Selvitettyään 

kuluttajalle merkittävät attribuutit, haastattelija siirtyy käyttämään tikapuutekniikkaa selvittääkseen 

miten kuluttaja yhdistää tuotteen ominaisuudet seurauksiin (funktionaaliset, psykologiset ja 

sosiaaliset seuraukset) ja arvoihinsa. Tavoitteena on siis pyrkiä löytämään tie kuluttajan mielessä 

tuotteen ominaisuuksista aina arvoihin asti. On syytä huomata, että merkitysketjut eivät pääty aina 

arvotasolle vaan voivat päättyä mille tahansa edellä mainitulle tuotetietouden abstraktiotasolle. 

Kuinka pitkälle ketjut etenevät riippuu siitä kuinka tärkeä tuote on yksilölle. Pienen 

sidonnaisuuden tuotteissa merkitysketju jääkin usein seurausten tasolle. (Peter & Olson 2002, 79- 

83; Laaksonen & Leminen 1996, 16-18)

3.5.4 Tuotteen valinta - valintataktiikat ja päätöksenteonsäännöt

Muodostettuaan harkintaryhmänsä tuoteryhmän sisällä kuluttajan täytyy tehdä valinta minkä 

tuotteen hän päättää ostaa. Ostopäätös tehdään tiettyjen tuotekohtaisten ominaisuuksien eli 

valintakriteerien perusteella. Howard ja Seth (1969, 34) ovat määrittäneet valintakriteerit 

kuluttajan kognitiivisiksi säännöiksi, joilla kuluttaja arvioi harkittuja vaihtoehtoja. Kuluttaja voi 

käyttää päätöksenteossaan paljon harkintaa vaativia päätöksentekosääntöjä, mutta usein 

päätöksentekoa yksinkertaistaakseen ja nopeuttaakseen kuluttajat käyttävät erilaisia 

valintataktiikkoja eli heuristiikkoja, jotka ovat eräänlaisia henkisiä peukalosääntöjä. 

Heuristiikkojen avulla kuluttaja vähentää päätöksenteon monimutkaisuutta luodakseen itselleen 

ohjenuoran tai rutiinin toimiessaan tietynlaisissa tilanteissa. Heuristiikkojen käyttö on yleistä
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erityisesti pienen sitoutumisen ja rajoitetun ongelmanratkaisun tilanteissa. (Solomon ym. 1999, 

226, Schiffman & Kanuk 2000, 451-452)

Valintataktiikat eli heuristiikat

Valintataktiikoita koskevan teorian mukaan kuluttajien valintoja ohjaavat pitkälti tilannetekijät ja 

tottumus, joiden nähdään vaikuttavan kuluttajan päätökseen alhaisen sidonnaisuuden tilanteissa. 

Tällaisessa valintatilanteessa tuotteen sisäisten ja markkinoinnillisten ominaisuuksien oletetaan 

pelkistyvän yhden kriittisen tekijän käytöksi. Toisaalta valinta voi perustua pelkästään 

tilannetekijöihin, kuten esimerkiksi näkyvään esillepanoon. Yksinkertaistetuista valintataktiikoista 

kehittyy helposti opittu tapa, jolloin näennäinen tuoteuskollisuus onkin itse asiassa uskollisuutta 

valintamenetelmälle. (Laaksonen & Leminen 1996, 7)

Usein käytetty heuristiikka on tuotesignaaliin luottaminen eli kuluttaja vetää omia johtopäätöksiä 

tuotteen ulkoisista ominaisuuksista. Kun kuluttajan tuotetietous on vajaa, johtopäätökset johdetaan 

uskomuksista, että muut tuotteen ominaisuudet voidaan päätellä ulkoisesti havaitusta 

ominaisuudesta. (Solomon ym. 1999, 226) Esimerkiksi oluen kohdalla väri voi toimia 

tuotesignaalina ja kuluttaja voi vetää johtopäätöksen, että tumma väri viittaa voimakkaaseen 

makuun. Laaksosen ja Lemisen (1996, 47) oluttutkimuksessa naiset muun muassa hylkäsivät usein 

tumman ja miehekkään etiketin, koska olut miellettiin tällöin tummaksi ja vahvaksi olueksi, joiden 

mausta naiset eivät useimmiten pitäneet.

Kuluttajien oletukset yrityksistä, tuotemerkeistä, myymälöistä, hinnoista, tarjouksista, mainonnasta, 

tuotteesta ja pakkauksesta ovat markkinauskomuksia, jotka voivat toimia tuotesignaalin tapaan 

heuristiikkoina. Yleisiä markkinauskomuksia ovat esimerkiksi:

Tuotemerkki: Eniten ostetut tuotemerkit ovat parhaita.

Myymälät: Suuret myymälät myyvät tuotteita pieniä myymälöitä edullisemmin.

Hinta: Korkeampi hinta viittaa parempaan laatuun.

Tarjoukset: Myymälät yrittävät päästä eroon huonosti kaupaksi menevistä tuotteista tarjouksilla.

Mainonta: Paljon mainostetut tuotteet ovat kalliimpia, mutta ei parempia laadullisesti.

Pakkaus: Tuote on suhteellisesti halvempi isommassa pakkauksessa kuin pienessä.

(Solomon ym. 1999, 227)
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Päätöksentekosääntöjä

Merkinvalintaa on tarkasteltu perinteisesti ongelmanratkaisuun pyrkivänä päätöksentekoprosessina. 

Koska kuluttajat mieltävät tuotteet moniattribuuttisina eli että tuotteilla on useita tärkeitä 

ominaisuuksia, on yleisesti käytetyimmät valintamallit olleet juuri monidimensioisia malleja. 

Yhteistä useimmille esitetyille malleille on se, että kuluttaja arvioi vaihtoehtoisia merkkejä useiden 

eri ominaispiirteiden perusteella, mikä edellyttää, että kuluttaja on aktiivinen tiedonetsijä. Tämä 

puolestaan tulee kyseeseen yleensä suuren sitoutuneisuuden tapauksissa. Päätöksenteko voi 

perustua joko tuotteen sisäisiin ominaispiirteisiin, kuten esimerkiksi oluen kohdalla makuun tai 

väriin, tai markkinoinnillisiin ominaisuuksiin, kuten hintaan, saatavuuteen tai mainontaan. 

(Laaksonen & Leminen 1996, 5-6)

Monidimensioisten mallien peruspiirteenä on siis oletus, että kuluttajat arvioivat ja valitsevat 

tuotteen niiden tuotteen ominaisuuksien perusteella, jotka ovat kuluttajalle tärkeitä. Mallit voidaan 

jakaa kompensatorisiin ja ei-kompensatorisiin malleihin. Kompensatorisissa malleissa puuttuva 

tuoteominaisuus, joka on päätöksenteon valintakriteerinä, on korvattavissa toisella ominaisuudella. 

Yhden ominaisuuden heikkous voidaan siis kompensoida toisen ominaisuuden paremmuudella. Ei- 

kompensatorisissa malleissa sen sijaan tuote hylätään, mikäli jokin toivottu tuotteen ominaisuus 

puuttuu tai se ei vastaa kuluttajan sille asettamia vaatimuksia. (Solomon ym. 1999, 232-233)

Kompensatorisissa malleissa kuluttaja on valmis uhraamaan aikaa päätöksentekoprosessiin ja hän 

arvioi tuotetta kaikkien itsensä kannalta relevanttien ominaisuuksien suhteen (Schiffman & Kanuk 

2000, 452). Suuren sitoutuneisuuden tilanteissa kuluttajien on todettu käyttäytyvän

kompensatoristen mallien mukaisesti. (Möwen 1994, 429). On kuitenkin väitetty, että lineaarisilla 

kompensatorisilla moniattribuuttimalleilla voidaan perustellun hyvin ennustaa myös valintoja, 

jotka tehdään ei-kompensatoristen heuristiikkojen perusteella (Onkvisit & Shaw 1994, 501). Ei- 

kompensatoriset mallit tulevat puolestaan kyseeseen yleensä silloin, kun kuluttaja ei tunne hyvin 

tuoteryhmää tai hän ei ole riittävän motivoitunut laajamittaiseen informaation prosessointiin 

(Solomon ym. 1999, 232). Hinta on usein tekijä, jolle asetetaan tietyt vaatimukset, jotka tulee 

täyttyä. Monet kuluttajat asettavatkin mielessään hinnalle rajan, jota se ei saa ylittää, jotta tuote 

voitaisiin ostaa.
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Fishbeinilainen malli

Fishbeinin malli on yleisesti hyväksyttyjä vakiintunut moniattribuuttimalli, jolla voidaan mitata

kuluttajan asennetta ja ennustaa kuluttajan tuotevalintoja ja preferenssejä. Fishbeinin mallista on 

kehitetty joitakin hieman alkuperäisestä poikkeavia malleja, kuten Adequate Importance -malli, 

jota kutsumme tässä tutkielmassa fishbeinilaiseksi malliksi. Siinä missä alkuperäinen Fishbeinin 

malli mittasi ominaisuuksien tärkeyksiä tuotekohtaisesti, niin fishbeinilaisessa mallissa tyydytään 

tuoteryhmäkohtaiseen arvioon ominaisuuden tärkeydestä. Tiukasta tuotekohtaisesta vaatimuksesta 

on luovuttu käytännön syistä ja useimmat markkinatutkijat käyttävätkin fishbeinilaista mallia 

alkuperäisen Fishbeinin mallin sijaan. (Fishbein 1983; Mazis ym. 1975)

Fishbeinilainen malli mittaa kuluttajan uskomuksia tuotetta kohtaan ostopäätöksen karmalta 

tärkeiden ominaisuuksien suhteen sekä edellä mainittujen ominaisuuksien tärkeyttä kuluttajalle 

valintatilanteessa tietyn tuoteryhmän kohdalla. Valittujen ominaisuuksien tärkeystekijät ja 

kuluttajan uskomukset tuotteen ominaisuuksista kerrotaan keskenään ja lasketaan yhteen 

selvittääkseen kuluttajan kokonaisasenne tuotetta kohtaan.

Fishbeinilaisen mallin matemaattinen kaava on seuraavanlainen:

VI

missä

i = ominaisuus 

j = tuotemerkki 

k = kuluttaja

Ajjk = kuluttajan k asenne tuotemerkkiä j kohtaan

Byk = kuluttajan k uskomukset tuotemerkkiä j kohtaan tietyn ominaisuuden i suhteen 

I¡k = kuluttajan k antama tuoteryhmäkohtainen tärkeyspaino tietylle ominaisuudelle i

Mallin selitys- ja ennustuskyky riippuu salienteista eli valinnan kannalta merkittävistä 

tuoteominaisuuksista. Mikäli jonkin ominaisuuden suhteen ei ole kuluttajan kannalta eroja 

vertailtavien tuotteiden välillä, ei kyseistä ominaisuutta tulisi ottaa mukaan malliin. Mallin käyttö 

edellyttääkin oletuksen, että tiedetään kaikki ostopäätöksen kannalta merkittävät tuotteeseen
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liittyvät ominaisuudet. Malli olettaa myös, että kuluttaja käy ostopäätösprosessin läpi siten, että 

hän arvioi tuotetta kaikkien ominaisuuksien suhteen ja muodostaa niistä kokonaisarvion, jonka 

mukaan hän tekee ostopäätöksen. Tällöin puhutaan laajennetusta ongelmanratkaisusta (ks. luku 

3.5), joka tulee kyseeseen yleensä suuren sidonnaisuuden tilanteissa. (Fishbein 1983; Mazis ym. 

1975)

Alkuperäisestä Fishbeinin mallista on tehty myös paranneltu versio, millä voidaan ennustaa 

tarkemmin kuluttajan käyttäytymistä. Malli ottaa huomioon kuluttajan kokeman sosiaalisen 

paineen eli muiden ihmisten vaikutuksen yksilön päätöksenteossa. Malliin lisättyä elementtiä 

kutsutaan subjektiiviseksi normiksi (subjective norm), jolla tarkoitetaan kuluttajan uskomusta, että 

muut ihmiset odottavat hänen toimivan tietyllä tavalla sekä kuluttajan motivaatiota käyttäytyä 

muiden odotusten mukaisesti. Laajennettu Fishbeinin malli eli perustellun käyttäytymisen teoria 

(theory of reasoned action) mittaakin tarkemmin ottaen kuluttajan asennetta ostamiseen 

kokonaisuutena kuin pelkkää asennetta tuotetta kohtaan. (Solomon ym. 1999, 138; Peter & Olson 

2002,150-153)

3.5.5 Oston jälkeinen käyttöjä uudelleen arviointi

Ostopäätösprosessi ei pääty vielä varsinaiseen ostoon vaan oston jälkeen kuluttaja arvioi ja 

prosessoi mielessään ostoksen mielekkyyttä käytettyään tuotetta. Valittuaan tuotteen vaihtoehtojen 

joukosta, kuluttaja pyrkii automaattisesti vakuuttamaan itsensä ostoksen järkevyydestä ja 

vähentämään ostoksesta syntynyttä ristiriidan tunnetta, joka tunnetaan nimellä kognitiivinen 

dissonanssi (Solomon ym. 1999, 96).

Kuluttajalla on yleensä odotuksia tuotteelta ennen kuin hän ostaa tuotteen. Mikäli tuote ei vastaa 

odotuksia, kuluttaja pettyy ja hän muodostaa negatiivisen asenteen tuotetta kohtaan. Tyytymätön 

kuluttaja tuskin ostaa kyseistä tuotetta uudestaan tulevaisuudessa, jos muita vaihtoehtoja on taijolla. 

Toisaalta tuote voi myös ylittää odotukset, jolloin tyytyväisen kuluttajan asenne tuotetta kohtaan 

muuttuu positiivisemmaksi. Ostoa edeltävien odotuksien ja oston jälkeisten kokemusten erotus 

onkin ratkaisevassa asemassa asiakastyytyväisyyden ja uusintaostojen muodostumisessa. (Peter & 

Olson 2002, 402-403; Möwen 1994, 457)
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Kuluttajan odotuksiin voi vaikuttaa useat tekijät, jotka voivat liittyä tuotteen ominaisuuksiin, 

tuotteen mainontaan, muiden vastaavien tuotteiden ominaisuuksiin ja kuluttajakohtaisiin tekijöihin. 

Tuotteen korkea hinta nostaa yleensä odotuksia tuotteen toimivuuden ja laadun osalta. Mikäli 

mainonnassa luvataan enemmän kuin tuote todella on, kuluttaja usein pettyy. Mikäli tuote ei vastaa 

ominaisuuksiltaan muita vastaavia tuotteita, tuotetietoisen kuluttajan odotukset alittuvat kyseisen 

tuotteen osalta. Lisäksi kuluttaja voi yksinkertaisesti olla luonteeltaan sellainen, että hän vaatii 

kaikilta tuotteilta enemmän kuin toiset eli hän asettaa korkeammat standardit odotuksilleen. 

(Möwen 1994, 458-460)
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OMAKSUMISEEN JA OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT4

Kuluttajan päätökseen kokeilla ja mahdollisesti myös omaksua uusia tuotteita vaikuttaa useita 

tekijöitä. Tuotteen omaksumisella tarkoitetaan tuotteen jatkuvaa käyttöä, mikä näkyy kuluttajan 

suorittamien uusintaostojen muodossa. Tuotteen ominaisuuksien lisäksi myös viestintäkanavien ja 

sosiaalisen systeemin luonne sekä markkinointipanostusten määrä vaikuttavat innovaation 

omaksumisasteeseen (Rogers 2003, 221). Innovaation yksilölliseen omaksumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa henkilökohtainen myyntityö, innovaation ominaisuudet, 

ostokäyttäytyminen, kilpailun luonne, innovaation uutuusaste (Höltän 1982, 29). Yleisesti pätee, 

että mitä korkeampi innovaation uutuusaste on, sitä hitaampaa omaksuminen yleensä on. (Hölttä 

1982, 8).

Tuotteen ostopäätös- ja omaksumisprosessin kannalta avainasemassa on kuluttajan sitoutuminen, 

sillä sitoutumisaste vaikuttaa muun muassa kuluttajan ongelmanratkaisun laajuuteen, kuten luvussa

3.5 jo totesimme. Kuluttajan sitoutumiseen vaikuttaa puolestaan useat eri tekijät, jotka voivat olla 

tuotekohtaisia, yksilökohtaisia tai tilannekohtaisia. Kuluttajan tuotetietoisuus, asenne tuotetta 

kohtaan ja kuluttajan arvomaailma ovat tiiviissä yhteydessä sekä kuluttajan sitoutuneisuuden että 

varsinaisen ostopäätöksen kanssa. Seuraavaksi tulemme käymään tarkemmin läpi edellä mainittuja 

tekijöitä.

4.1 Kuluttajan sitoutuminen

Sitoutuneisuus tai sitoutuminen (involvement) voidaan määritellään yleisesti yksilön kokemana 

henkilökohtaisena tärkeytenä ja/tai mielenkiintona objektia kohtaan (Solomon ym. 1999, 99). 

Sitoutuminen voidaan määritellä myös tuotteen tai ostopäätöksen tärkeytenä kuluttajalle suhteessa 

siihen, kuinka paljon kuluttaja kokee ostokseen liittyvän riskiä ja joutuu harkitsemaan ostosta 

(Pelsmacker ym. 2001, 61). Sitoutuminen voidaan nähdä myös motivaationa prosessoida 

informaatiota (Solomon 2002, 111). Usein kuluttajan sitoutumisella tarkoitetaan kuluttajan 

asennetta tuotetta kohtaan ja tuotteen suhteellista tärkeyttä kuluttajalle, jolloin puhutaan tarkemmin 

ottaen tuotteeseen sitoutumisesta (product involvement). Kuluttaja voi kuitenkin olla sitoutunut 

tuotteen lisäksi myös itse ostamiseen, hankintatilanteeseen tai odotettuun kulutustilanteeseen. 

(Rajaniemi 1993, 7-8)
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Sitoutumisen aste eli sen intensiteetti määritellään pienestä tai heikosta sitoutuneisuudesta (low- 

involvement) suureen tai voimakkaaseen sitoutuneisuuteen (high-involvement). Kuluttajan 

sitoutuminen voidaankin nähdä jatkumona täydellisestä kiinnostuksen puutteesta aina 

pakkomielteeseen asti. Matalan sidonnaisuuden kulutustilanteessa kuluttajalla ei ole motivaatiota 

vertailla vaihtoehtoja vaan ostopäätökset tehdään pitkälti totuttujen tapojen mukaan. Mitä 

suurempi on sitoutumisen taso, sitä enemmän kuluttaja on valmis näkemään vaivaa ostoksen eteen. 

Informaation käsittely vaihteleekin sitoutumisasteen mukaan yksinkertaisesta informaation 

prosessoinnista, jossa kuluttaja huomioi ainoastaan kohteen perusominaispiirteet, aina 

yksityiskohtaiseen suunnitteluun, jossa muistissa olevaan informaatioon yhdistetään uusi 

informaatio päätöksentekoa varten. (Solomon 2002, 111)

Olennaista sitoutuneisuuden asteen muutoksessa on asenteessa tapahtunut muutos. Jos 

käyttäytyminen muuttuu, mutta asenne ei muutu, niin ei voida puhua sitoutuneisuuden asteen 

muutoksesta. Esimerkiksi pelkän tapaostamisen kehittyminen ei lisää sitoutuneisuuden astetta, 

mikäli asenne tuotetta kohtaan ei muutu. On myös huomattava, että oston jälkeinen kokemus 

saattaa luoda merkkiuskollisuutta, yksinkertaistettuja päätöksenteon heuristiikkoja tai 

valintataktiikoita ilman, että tuotteeseen liittyvä asenne muuttuu. (Laaksonen 1994, 31-33)

4.1.1 Sitoutumisen luokittelua

Sitoutuneisuuden tyyppejä on luokiteltu perinteisen tuotteeseen sitoutumisen (product involvement) 

lisäksi muun muassa tilannekohtaiseen sitoutumiseen (situational involvement) ja sitoutumiseen 

ostamiseen (purchasing involvement) (Rajaniemi 1993, 8). Rajaniemi vetää selvän rajan 

tuotteeseen sitoutumisen ja ostamiseen sitoutumisen välille. Näiden välimaastoon jää 

tilannekohtainen sitoutuminen, joka voi liittyä sekä kulutus- että ostotilanteeseen (Rajaniemi 1993, 

26).

Siinä missä tuotteeseen sitoutumista pidetään luonteeltaan kestävänä, niin tilannekohtainen 

sitoutuminen on puolestaan hetkellistä ja se keskittyy ostotilanteeseen tai odotettuun 

kulutustilanteeseen. Tilannekohtaista sitoutumista onkin kritisoitu juuri siksi, että se pätee vain 

erityisissä ostotilanteissa eikä sillä voida selittää sitoutuneisuuden kestävää olemusta. Koska
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sitoutuminen on lähtöisin kuluttajan asenteesta, voidaan sen perimmäistä luonnetta pitää 

suhteellisen pysyvänä, kuten asenteenkin kohdalla on. Koska kuluttajankäyttäytymistieteissä 

tutkittavat ilmiöt ovat kuitenkin usein hetkellisiä prosesseja, kuten ostopäätöksenteko, missä 

tilannetekijät vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen, voidaan olla antamatta turhan suurta painoa 

sitoutuneisuuden kestävälle luonteelle ja keskittyä enemmän sen hetkellisyyteen. Tilannekohtaisen 

sitoutumisen kohdalla tulee kuitenkin muistaa, että se tulee kysymykseen ainoastaan yksittäisten 

osto- tai kulutustilanteiden kohdalla. Käsitteinä tilannekohtainen sitoutuminen ja kuluttajan 

kokema riski ovat erittäin lähellä toisiaan eikä selvää eroa ole havaittavissa, ellei sitoutumista 

käsitellä luonteeltaan kestävänä tekijänä ostotilanteessa. Tällöin puhutaankin tarkemmin sanottuna 

sitoutumisesta ostamiseen (purchasing involvement), joka on luonteeltaan pitkäkestoista, toisin 

kuin tilannekohtainen sitoutuminen. (Rajaniemi 1993, 9-13)

4.1.2 Sitoutumisen käsitteen määritelmiä

Sitoutuneisuutta käytetään selittävänä tekijänä kuluttajan käyttäytymistieteissä, kuten esimerkiksi 

informaation käsittelyssä, oppimisessa ja brändin valinnassa. Koska sitoutuneisuuden määritelmiä 

on lähestytty usealla eri tavalla, on syytä tarkastella sitoutumista käsitteenä tarkemmin. Laaksonen 

(1994) tutki sitoutuneisuuden käsitteellisyyttä väitöskirjassaan. Hänen mukaansa sitoutuneisuus 

voidaan määritellä joko kognitiivisen tason, yksilöllisen tason tai reagointiin perustuvana 

muuttujana. (Laaksonen 1994, 23-25) Edellä mainitut määritelmät käydään seuraavaksi lyhyesti 

läpi.

Sitoutuneisuuden yksilökohtainen lähestymistapa

Sitoutuneisuuden yksilökohtaisen lähestymistavan (individual-state approach) mukaan 

sitoutuminen nähdään intensiteettinä kuten mielenkiinnon tasona, joka määräytyy motivaation 

mukaan. Sitoutumisena pidetään siis yksilön motivaatiota, joka on yksilön reaktio ympäristön 

ärsykkeeseen. Sitoutuminen voi olla luonteeltaan joko jatkuvaa (eduring involvement) tai 

hetkellistä (temporal involvement), joista jälkimmäinen on yleisimmin hyväksytty määritelmä. 

Sitoutuneisuus on yksilökohtaisen lähestymistavan mukaan erittäin tilannekohtainen muuttuja eli 

tuotteen lisäksi tilanne- ja ympäristökohtaiset tekijät vaikuttavat sitoutumiseen motivaation tason 

kautta. Hetkellisessä sitoutumisessa sitoutuneisuuden aste laskee, kun tavoite on saavutettu.
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Tällöin yksilökohtaiset tavoitteet määräävät sitoutuneisuuden tason, johon vaikuttaa muun muassa 

aikaisempien kokeilujen tuoma kokemus oppimisen ja tapojen muodostumisen kautta. 

Kokemuksen kasvu yleensä vähentää sitoutuneisuuden astetta toimittaessa uudestaan 

samankaltaisessa tilanteessa eli johtaa tapaostamiseen. (Laaksonen 1994, 38-43) Jatkuvan 

sitoutumisen kohdalla aikaisempi hyvä kokemus puolestaan yleensä kasvattaa sitoutuneisuuden 

astetta ja luo merkkiuskollisuutta. Jatkuva sitoutuminen on lähempänä perinteistä tuotteeseen 

sitoutuneisuuden määritelmää. Koska jatkuva sitoutuminen tuotteeseen liittyy kuitenkin tuotteen 

omistamiseen, käyttämiseen ja kulutukseen eikä niinkään brändin valinnan hetkelliseen prosessiin, 

tutkielmassa tullaan keskittymään enemmän yksilön hetkelliseen sitoutumiseen. (Laaksonen 1994, 

49)

Sitoutuneisuuden kognitiivisen tason määritelmä

Sitoutuneisuuden kognitiivisen tason elementtejä ovat minäkuva, arvot, motivaatio, tarpeet ja 

tavoitteet. Sitoutuneisuus määritellään yksilön kokemana henkilökohtaisena tärkeytenä tai 

merkityksenä objektia kohtaan. Tarkemmin määriteltynä sitoutuneisuus on asenteiden ja 

seurausten keskinäinen tärkeys, jonka yksilö mieltää objektia kohtaan. On myös teorioita, joiden 

mukaan sitoutuneisuus voidaan määritellä objektia kohtaan tunnettuihin asenteisiin liittyvien 

arvojen keskeisyytenä, voimakkuutena ja lukumääränä. Koska kuluttajatutkimuksissa 

sitoutuneisuuden kohteena on yleisimmin tuote, on sitoutuneisuuden kognitiivinen määritelmä 

usein tulkittu tuotteeseen sitoutumisena (product involvement). (Laaksonen 1994, 29, 35-36)

Yhteistä kaikissa kognitiivisen tason määritelmissä on se, että sitoutuneisuuden asteeseen vaikuttaa 

objektiin liitettävät yksilön keskeiset arvot. Mitä tiiviimpi yhteys yksilön arvojen, tarpeiden tai 

tavoitteiden ja tuotetietouden välillä on, sitä suurempi on sitoutuneisuuden aste. Kognitiivisen 

määritelmän mukaan markkina- ja kuluttajakohtaiset tilannetekijät eivät varsinaisesti vaikuta itse 

sitoutumiseen tai sen asteeseen, mutta vaikuttavat ostopäätöksentekoon sitoutuneisuuden ohella. 

Määritelmän mukainen sitoutuminen on siis luonteeltaan varsin kestävää laatua ja liittyy tuotteen 

omistamiseen, käyttämiseen ja kulutukseen eikä niinkään hetkelliseen prosessiin, kuten brändin 

valintaan. (Laaksonen 1994, 31-35)
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Reagointiin perustuva sitoutuneisuuden määritelmä

Reagointiin perustuvan (response-based) määritelmän mukaan sitoutuminen ei ole niinkään 

kiinnostusta tai innostumista vaan tietoisten, henkilökohtaisten mielleyhtymien määrä minuutissa, 

jotka havainnoitsija tekee oman elämänsä ja ärsykkeen välillä. Ärsyke voi olla esimerkiksi 

markkinointiviestintä tai brändi. Käyttäytymisen oletetaan eroavan sitoutuneisuuden asteen 

mukaan siten, että pienen sidonnaisuuden tilanteessa tunnepuolella tapahtunut reaktio ei 

välttämättä johda reaktioon käyttäytymisen asteella. Sen sijaan suuren sidonnaisuuden ollessa 

kyseessä näin oletetaan tapahtuvan, mikä tarkoittaa sitä, että merkkiuskollisuus merkitsisi korkeaa 

sitoutumista tuotteeseen. (Laaksonen 1994, 52-56) Tämä oletus on kuitenkin turhan yleistävä eikä 

siis täysin paikkaansa pitävä, sillä näennäinen merkkiuskollisuus voi olla myös uskollisuutta 

totuttuun tapaan. Koska reagointiin perustuva sitoutuminen perustuu päätöksenteon tietoisiin ja 

toiminnallisiin prosesseihin, eli miten kuluttaja käyttäytyy eri sitoutuneisuuden tilanteissa, voidaan 

reagointiin perustuvan sitoutuneisuuden kohdalla pikemminkin puhua sitoutuneisuuden 

vaikutuksista kuin itse sitoutumisesta. (Rajaniemi 1993, 13)

Laaksosen (1994, 94) mukaan vallitseva näkemys on, että sitoutuneisuus on hetkellinen 

mielentilan muuttuja ja kognitiivinen määritelmä on lupaavin vaihtoehto sitoutuneisuuden teorian 

kehittämiseksi. Koska tässä tutkielmassa tutkittava ilmiö, eli kuluttajan läpikäymä 

ostopäätösprosessi, on luonteeltaan hetkellinen prosessi, niin pääpaino annetaan sitoutuneisuuden 

hetkellisen määritelmän mukaiselle yksilölliselle näkökulmalle.

4.1.3 Sitoutuneisuuteen vaikuttavat tekijät

Koska sitoutuminen on luonteeltaan ja rakenteeltaan motivaatiopohjainen muuttuja, voi 

sitoutumisen laukaista ja sitoutumisen asteeseen vaikuttaa yksi tai useampi tekijä, jotka liittyvät 

yksilöön, objektiin tai tilanteeseen (ks. kuva 4.1). Sitoutuminen voi liittyä tuotteen lisäksi sekä 

mainontaan (viesti-reaktio -sitoutuneisuus) että osto- tai kulutustilanteeseen. Sitoutumisella 

mainontaan tarkoitetaan kuluttajan halua prosessoida markkinointiviestintää. Esimerkiksi 

televisiota pidetään yleisesti matalan sidonnaisuuden mediana, koska katsoja on suhteellisen 

passiivinen, kun taas lehden lukemista, jossa lukija käsittelee aktiivisesti informaatiota, pidetään 

suuren sidonnaisuuden mediana. Ostotilanteeseen sitoutumisella tarkoitetaan puolestaan kuluttajan
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käyttäytymisen vaihtelemista erilaisissa ostotilannekonteksteissa. Käytökseen voi vaikuttaa 

esimerkiksi sosiaalisen riskin olemassaolo. Tyypillinen suuren sidonnaisuuden ostotilanne, johon 

liittyy sosiaalinen riski, on esimerkiksi lahjan ostaminen. (Solomon 2002, 110-113)

Kuva 4.1 Sitoutuneisuuden asteeseen vaikuttavat tekijät ja mahdolliset vaikutukset

SITOUTUNEISUUTEEN SITOUTUNEISUUDEN
VAIKUTTAVAT MAHDOLLISET

TEKIJÄT VAIKUTUKSET

SITOUTUNEISUUS

Ostopäätös

Tuote

Mainonta

mainosten vasta-argumentit 
mainosten myötävaikutus 
hankintaan

Yksilökohtaiset tekijät

tarpeet, merkitykset, 
mielenkiinto, arvot

Tilannekohtaiset tekijät

hankintatilanne
käyttötilanne
tapahtuma/mahdollisuus

Objektikohtaiset tekijät

vaihtoehtojen erilaisuus 
kommunikaatiolähde 
viestin sisältö

tuoteryhmän suhteellinen 
tärkeys
tuoteominaisuuksien 
havaittavat erot 
tietyn tuotemerkin 
suosiminen

hinnan vaikutus 
valintatilanteessa 
informaation etsinnän määrä 
vaihtoehtojen arviointiin 
käytetty aika
valintatilanteessa käytetty 
päätöksentekosääntö / 
valintataktiikka

Lähde: Solomon 2002, 111

Sitoutuneisuuden hetkellisen määritelmän mukaisesti kuluttajan sitoutumiseen vaikuttaa tuotteen 

lisäksi markkinointitoimet, ostotilanteen sosiaalinen konteksti ja ennakoitu kulutustilanne sekä 

aikaisemmat kokemukset samankaltaisessa tilanteessa. Kuvassa 4.2 on esitetty sitoutuneisuuteen 

vaikuttavat tekijät hetkellisen määritelmän mukaisesti.
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Kuva 4.2 Sitoutumisen hetkellisen määritelmän käsitteellistäminen

TAVOITTEET

AIKAISEMMAT
KOKEMUKSET

TUOTTEEN
OMINAISUUDET

AIKAISEMMAT
ARVIOT

OBJEKTISTA

YKSILÖKOHTAISET 
OMINAISUUDET 

Yksilön tarpeet ja motiivit

REAGOINTI

Ajattelu-ja käyttäytymisprosessin 
intensiteetti ja laajuus

SITOUTUMINEN

Ympäristön
ärsykkeen
aiheuttama

motivaatiotila

TILANNETEKIJÄT JA 
YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
Osto-, kommunikointi-ja 

kulutustilanteeseen liittyvät 
markkina- ja 

kuluttajakohtaiset tekijät

Lähde: Laaksonen 1994, 45

Yksilökohtaisia tekijöitä ovat muun muassa yksilön perusarvot, ominaispiirteet, minäkuva, tarpeet 

ja asiantuntemus. Tuotekohtaisia tekijöitä voivat olla puolestaan tuotteen ominaisuudet ja 

ominaispiirteet, hinta, symbolinen merkitys kuluttajalle ja potentiaaliset riskit kuluttajalle. 

Tilannekohtaiset tekijät ovat joko markkinakohtaisia tai kuluttajakohtaisia ja ne liittyvät joko 

ostotilanteeseen tai odotettuun kulutustilanteeseen, joissa vaikuttaa ajan luoma paine, sosiaalinen 

ympäristö paineineen ja riskeineen sekä fyysinen ympäristö rajoittavine tekijöineen. (Peter ym. 

1999, 79; Solomon 2002, 111)

Yksilökohtaisia tekijöitä

Arvot ovat kestäviä uskomuksia ideaalista lopputuloksesta ja yleisistä käyttäytymisnormeista 

(Möwen 1994, 619). Arvoissa yksilön voimakkaat tunteet yhdistyvät usein tavoitteisiin ja 

tarpeisiin (Peter & Olson 2002, 78). Arvot ohjaavat käyttäytymistä eivätkä ne ole 

tilanneriippuvaisia, kuten asenteet. Jokaisella kulttuurilla on omat ydinarvonsa, jotka se välittää 

jäsenilleen. Yksilön arvot ovat tärkeitä vaikuttajia kulutuskäyttäytymisessä. Niiden on todettu 

vaikuttavan enemmän ostotapoihin kuin brändivalintoihin tietyn tuoteryhmän sisällä. Arvot
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nähdään laajoina sosiaalipsykologisina käsitteinä, joita ei ole kovin helppo tutkia. (Solomon ym. 

1999, 104-107)

Arvoja voidaan luokitella monilla tavoin. Psykologi Milton Rokeach jakoi arvot kahteen 

kategoriaan; väline-ja tavoitearvoihin. Välinearvot ovat preferoituja käyttäytymisnormeja, joiden 

mukaan toimimalla yksilö pyrkii pääsemään tavoitearvoihinsa. Välinearvona voi olla esimerkiksi 

auttavaisuus jolla pyritään sisäiseen harmoniaan. (Solomon ym. 1999, 107; Peter & Olson 2002, 

79) Mielihyvä taas voi olla itsessään tavoiteltu arvo tai se voi toimia välineenä yksilökohtaisille 

arvoille, kuten esimerkiksi nautinnolle. (Laaksonen 1994, 32)

Kuluttajan arvo-asenne -systeemi koostuu kolmesta uskomuksiin liittyvistä ja toisiinsa sidoksissa 

olevista komponentista: 1) globaaleista arvoista, jotka määräävät käyttäytymistä hyvin laaja- 

alaisesti, 2) aluekohtaisista arvoista, jotka yksilö on hankkinut kokemuksen kautta erilaisista 

taloudellisista, sosiaalisista ja uskonnollisista tilanteista ja 3) kuluttajan muodostamista 

tuoteominaisuuksien arvioista. (Onkvisit & Shaw 1994, 338)

Kuluttajan minäkuva vaikuttaa kuinka kuluttaja toimii tai haluaa toimia. Minäkuvia on todettu 

olevan useita ja ne voidaan jakaa kuuteen eri luokkaan seuraavasti:

1. todellinen minä = millainen yksilö todellisuudessa on

2. ideaali minä = millainen yksilö haluaisi olla

3. sosiaalinen minä = millaisena muut ihmiset pitävät minua

4. ideaali sosiaalinen minä = millaisena yksilö haluaisi muiden näkevän itsensä

5. odotettu minä = todellisen ja ideaalin minän välimaastossa

6. tilannekohtainen minä = millainen yksilö on tietyssä erityistilanteessa 

(Möwen 1994, 229)

Minäkuva vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytymiseen muun muassa siten, että jotkut tuotteet 

saattavat toimia symbolina ja näin edustaa jotain erityistä tietyille yksilöille. Kuluttaja ei tällöin tee 

ostopäätöstään tuotteen toiminnallisten hyötyjen perusteella vaan tuotteen symbolisen arvon 

vuoksi. Kuluttajat pyrkivätkin usein toteuttamaan itseään ja viestittämään itsestään ostamalla 

tiettyä tuotetta. Tavoitteena on saada tietyn viiteryhmän hyväksyntä ja kasvattaa sosiaalista statusta 

sekä välttää sosiaalista riskiä. (Möwen 1994, 230-231)
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Tilannetekijät

Kuten jo aikaisemmin totesimme, niin sitoutuneisuus on hyvin tilannekohtainen muuttuja. 

Tilannekohtaiset tekijät ovat joko markkinakohtaisia tai yksilökohtaisia ja ne liittyvät joko 

ostotilanteeseen tai odotettuun käyttötilanteeseen. Markkinakohtaisia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi tuotemerkkien määrä tuoteryhmän sisällä, tuotteen saatavuus, mainonta ja promootiot. 

Yksilökohtaisista tekijöistä voidaan mainita esimerkiksi tärkeiden ihmisten läsnäolon vaikutus. 

(Laaksonen 1994,42-44)

Tilannekohtaisilla tekijöillä voi olla suuri merkitys kuluttajan käyttäytymiseen erityisesti 

mataiansidonnaisuuden tuotteiden kohdalla. Markkinakohtaisilla tilannetekijöillä onkin todettu 

olevan suurempi vaikutus, jos kuluttaja on matalasti sitoutunut tuotteeseen (vrt. Sherif ym. 1965, 

ks. Rajaniemi 1993, 18). Objektiin liitettävien voimakkaiden asenteiden puuttuminen tarkoittaa, 

että muilla tekijöillä saattaa olla suurempi vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen. Onkin väitetty, että 

sitoutuneisuuden ollessa matala, tilanne-ja ympäristökohtaisista tekijöistä tulee entistä tärkeämpiä 

tekijöitä kuluttajan käyttäytymisessä. (Rajaniemi 1993, 18-20)

Ostotilanteeseen vaikuttavat tekijät ovat joko fyysisiä, sosiaalisia, hetkellisiä tai tehtävään (task) 

liittyviä (Belk 1975). Ostohetkestä nousseiden tilannetekijöiden lisäksi odotetulla käyttötilanteella 

on usein suuri merkitys ostopäätökseen. Kuluttajalla voi olla voimakkaita asenteita tiettyjä 

kulutustilanteita kohtaan vaikka itse tuotetta kohtaan asenne olisikin heikko, jolloin 

tilannekohtaisten tekijöiden merkitys jälleen kerran korostuu. Lahjanostaminen on tyypillinen 

tilanne, jossa sitoutuneisuuden aste voi nousta hetkellisesti korkeaksi vaikka kuluttaja olisi muuten 

matalasti sitoutunut kyseessä olevaan tuotteeseen. (Rajaniemi 1993, 18-20, 26)

Laaksosen ja Lemisen tekemä tutkimus kotimaisten oluiden kulutuksesta ja kuluttajien 

valintakäyttäytymisestä vahvisti oletusta, että olut on melko alhaisen sidonnaisuuden omaava tuote. 

Väitettä tukee se, että olueen liitettiin melko vähäisessä määrin henkilökohtaisia arvoja ja 

psykososiaalisia seurauksia. Haastateltujen yksilöiden välillä oli kuitenkin selvää hajontaa, joten 

sidonnaisuuden aste on täysin yksilökohtaista. (Laaksonen & Leminen 1996, 65) Koska yleisesti 

ottaen olutta voidaan pitää matalan sidonnaisuuden tuotteena, niin tilannetekijöiden vaikutuksen 

tutkiminen ostokäyttäytymisessä oluen kohdalla voidaan nähdä erittäin mielenkiintoisena. Tässä
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tutkimuksessa tulemme tarkastelemaan tilannekohtaisten tekijöiden osalta erityisesti ennakoidun 

käyttötilanteen merkitystä kuluttajan sitoutumisessa ja ostopäätöksenteossa.

Ostoon liittyvät riskit

Ostopäätökseen liittyy aina jonkinlainen riski, kun tiedonetsintä on aktiivista. Kuluttajan kokeman 

riskin määrään vaikuttaa kaksi asiaa; mahdollisen riskin epämiellyttävyys ja riskin toteutumisen 

todennäköisyys. (Peter & Olson 2002, 77) Kuluttajan kokema riski vaikuttaa kuluttajan 

käyttäytymiseen päätöksentekoprosessin jokaisessa vaiheessa (Mitchell 1992). Tiedonetsinnällä 

pyritään alentamaan riskiä, joka mahdollisesti liittyy ostokseen (Solomon ym. 1999, 216). Tällöin 

riskin ollessa suuri, kuluttaja on yleensä motivoitunut etsimään tietoa, jolloin sitoutuneisuuden aste 

on myös suuri. Näin ollen onkin syytä olettaa, että tuotteen hylkäämissyynä koettu riski tulee 

kyseeseen omaksumis- ja ostopäätösprosessissa käytännössä vasta arviointi- ja 

ostopäätöksentekovaiheissa.

Riski voi olla taloudellinen, toiminnallinen, fyysinen, sosiaalinen tai psykologinen. Kuluttajat, 

joilla ei ole paljon tuloja ja varallisuutta, ovat herkimpiä taloudelliselle riskille, joka tulee yleensä 

esille kalliiden tuotteiden yhteydessä. Toiminnallinen riski tulee kyseeseen silloin, kun tuote ei 

toimi odotusten mukaisesti tai ei täytä tarvetta, jota varten tuote on ostettu. Käytännölliset 

kuluttajat ja tuotteet, joihin kuluttaja on korkeasti sitoutunut, ovat herkimpiä toiminnalliselle 

riskille. Fyysisellä riskillä tarkoitetaan mahdollista haittaa terveydelle tai elinvoimalle. Vanhat ja 

sairaat kuluttajat ovat herkimpiä riskille. Tuotteista voidaan mainita esimerkiksi ruoat ja juomat, 

jotka ovat ostoksina alttiita fyysiselle riskille. Sosiaaliset ja psykologiset riskit vaikuttavat 

kuluttajan tunnetasolla. Kuluttajat, joilla on huono itsetunto ja itseluottamus, ovat herkimpiä 

sosiaalisille ja psykologisille riskeille, jotka tulevat kyseeseen usein kalliiden ja näkyvillä olevien 

tuotteiden kohdalla. (Solomon ym. 1999, 218-219)

On todettu, että erityisesti kestokulutustavaroiden kohdalla, jotka ovat yleensä suhteellisen kalliita 

ostoksia, kuluttajan sitoutumisaste on korkea, vaikka tuote ei olisikaan kuluttajalle 

henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote vaan kuluttaja olisi jatkuvan sitoutuneisuuden mukaisesti 

matalasti sitoutunut tuotteeseen (Rajaniemi 1993, 12). Näin ollen voidaan olettaa, että mitä 

kalliimpi tuote on, eli mitä suurempi on ostoksen taloudellinen riski, sitä sitoutuneempi kuluttaja 

on ostokseen.
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Oluen kohdalla voidaan puhua lähinnä toiminnallisesta riskistä, mutta jossain määrin myös 

sosiaalisesta riskistä. Toiminnallisena riskinä voidaan nähdä mahdollisuus, että olut ei 

miellytäkään maun tai muun toivotun ominaisuuden osalta kuluttajaa. Näin ollen olut ei vastannut 

odotuksia eikä täyttänyt tarvetta, joka voi olla esimerkiksi makunautinnon aikaansaaminen. 

Sosiaalinen riski voi tulla puolestaan kyseeseen, jos esimerkiksi kuluttajan ystäväpiiri juo vain 

tiettyä olutmerkkiä ja luo näin ollen kuluttajalle paineita toimia samoin, vaikka hän mahdollisesti 

haluaisikin toimia toisin.

4.1.4 Sitoutuneisuuden mittaaminen

Tutkijat, jotka käsittelevät sitoutumista kognitiivisen asteen muuttujana, pyrkivät mittaamaan 

koettua riskiä ja ostoksen tärkeyttä kuluttajalle. Jos tutkimusnäkökohtana on kuluttajan 

käyttäytymisen piirteet, tutkimus kohdistuu usein informaation etsintään ja arviointiprosessiin. 

Toiset tutkijat puolestaan mittaavat sitoutumista sen mukaan, kuinka tärkeä tuote on kuluttajalle. 

Koska sitoutumista voidaan yrittää mitata monella eri tapaa, useiden tutkijoiden mielestä 

sitoutumista olisi mielekkäämpää tutkia muodostamalla profiili sitoutuneisuudelle. Ehdotettu 

profiili tuotteeseen sitoutumiselle sisältää kiinnostuksen tuoteryhmää kohtaan, tuotteen palkitsevan 

luonteen eli koetun mielihyvän, tuotteen kyvyn heijastua ostajan persoonallisuuteen ja koetun 

riskin, joka liittyy ostokseen. (Schiffman & Kanuk 2000, 186)

Kapferer ja Laurent (1985) ehdottavat, että sitoutuneisuuden profiili voidaan muodostaa 

seuraavista viidestä komponentista:

1) henkilökohtainen kiinnostus tuoteryhmää kohtaan

2) negatiivisten seurausten merkitys pettyessä ostokseen

3) todennäköisyys pettyä ostokseen

4) tuoteryhmän mielihyväarvo

5) tuoteryhmän merkkiarvo (sign value)

Mielihyväarvolla selvitetään kuinka paljon tuote tuottaa mielihyvää kuluttajalle eli tuotteen 

hedonistista merkitystä kuluttajalle. Merkkiarvo kuvaa tuotteen ja kuluttajan minäkuvan välistä 

yhteyttä. (Solomon ym. 1999, 101-102)
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4.2 Tuotetietoisuus

Kuluttajien tuotetietoisuutta voidaan määritellä eri tasojen mukaisesti seuraavasti, lähtien yleisestä 

tiedosta yksityiskohtaisempaan tuotetietoon: tuoteryhmä (product class), tuotetyyppi (product 

form), tuotemerkki (brand) ja tuotteen ominaisuudet (features) (Peter ym. 1999, 63-64). 

Taulukossa 4.1 on esitelty esimerkkien valossa mitä tuotetietouden tasoja voi esiintyä oluen 

kohdalla.

Taulukko 4.1 Esimerkkejä tuotetietouden tasoista oluen kohdalla

Tuotetitouden taso Tuote

Tuoteryhmä Olut

Tuotetyyppi Lager, stout

Tuotemerkki Heineken, Guinness

Tuotteen ominaisuudet 6 tölkin pakkaus, 0,331 pullo

Robertson (1968, ks. Robertson 1971, 80) testasi tuotetietouden vaikutusta innovaation 

omaksumisessa uuden puhelintuotteen kohdalla. Tuotetietoutta mitattiin sekä innovaation jo 

omaksuneiden kuluttajien että ei-omaksujien eli kuluttajien, jotka eivät vielä olleet omaksuneet 

uutta puhelintuotetta kohdalla. Hän tuli tulokseen, että tiedonpuute ei voi olla syynä omaksumisen 

hitauteen itsessään, sillä 95 prosenttia kysellyistä kuluttajista tiesi tuotteen olemassaolosta ja peräti 

75 prosenttia pystyivät kuvailemaan tuotteen hyvin.

Kuluttajien tuotetietoisuus voidaan jaotella Peterin ja Olsonin (2002, 73) mukaan kolmeen 

erityyppiin myös seuraavanlaisesti:

1) tieto tuotteen ominaisuuksista

2) tieto tuotteen käyttämisen seurauksista tai hyödyistä

3) tieto tuotteen kuluttajalle tuottamasta arvosta

Kyseinen jaottelu liittyy tiiviisti keinot-tavoite -ketjun määritelmään, joka käsiteltiin tarkemmin 

luvussa 3.5.3.
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4.3 Asenteet

Asenne voidaan määritellä opittuna tapana reagoida johdonmukaisesti joko myönteisesti tai 

kielteisesti asennoitumisen kohteeseen. Asenne opitaan joko suoraan oman kokemuksen kautta tai 

epäsuorasti, esimerkiksi muiden kokemusten ja näiden yksilöiden henkilökohtaisen vaikuttamisen 

kautta. Asenteen kohde voi olla fyysinen, sosiaalinen tai abstrakti objekti, kuten tuotteet, ihmiset, 

ideat tai markkinointitoimenpiteet. Kohteena voi olla myös muiden ihmisten tai oma 

käyttäytyminen. Luonteeltaan asenne on pitkäkestoinen eikä sitä ole kovin helppoa muuttaa. 

Erilaiset tapahtumat, olosuhteet tai ajankohta voivat kuitenkin vaikuttaa asenteisiin. Asenteet 

voivatkin vaihdella tilannekohtaisesti saman yksilön kohdalla. Yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

asenteisiin, ovat muun muassa kulttuuri, mieliala, sukupuoli ja ikä. (Onkvisit & Shaw 1994, 202- 

203; Peter & Olson 2002, 135-136; Schiffman & Kanuk 2000, 201)

Markkinoijat pyrkivät vaikuttamaan kuluttajien asenteisiin markkinointiviestinnän keinoin. 

Asenteen muodostumiseen voi vaikuttaa mainokset, mutta yleisemmin ne vaikuttavat 

tilannekohtaisesti mielialaan ja tätä kautta muodostetaan asenne itse mainosta kohtaan. Asenne 

mainosta kohtaan voi kuitenkin vaikuttaa asenteeseen itse tuotetta kohtaan, jolloin puhutaan 

mainosasenteen tai tunteen siirtymisestä (ad transfer / feelings transfer). Viestintä kulkee myös 

toiseen suuntaan ja kuluttajat etsivät aktiivisesti tietoa muiden mielipiteistä, jolloin 

henkilökohtainen viestintä ja vaikuttaminen korostuvat tiedonlähteenä. (Möwen 1994, 318; 

Solomon ym. 1999, 145)

Aiemmin luvussa 4.2 mainitussa Robertsonin (1968, ks. Robertson 1971, 80-81) puhelintuote- 

testissä tutkittiin myös kuluttajien asenteita uutta tuotetta kohtaan uutuuden omaksuneiden ja ei- 

omaksujien keskuudessa. Positiivisissa asenteissa uutta tuotetta kohtaan oli selkeä ero aikaisten 

omaksujien ja ei-omaksujien välillä. Erot eivät olleet täysin vertailukelpoisia, koska omaksujien 

asenteet mitattiin tuotteen ostamisen jälkeen, jolloin kuluttaja pyrkii vakuuttamaan itseään 

ostoksen kannattavuudesta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että aikaiset omaksujat ja ei-omaksujat 

eroavat toisistaan nimenomaan asenteiden tasolla eikä niinkään tuotetietoudessa, koska edellä 

mainitussa tutkimuksessa molemmilla ryhmillä oli riittävästi tuotetietoutta. Näin ollen kuluttajien 

asenteet vaikuttaisivat olevan yksi pääsyy uusien tuotteiden omaksumisen hitauteen.
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4.3.1 Asenteiden tehtävät

Asenteilla on yksilön kannalta oma tehtävänsä, joka voi liittyä muun muassa tuotteen 

käytännöllisyyteen ja hyödyllisyyteen (instrumental / utilitarian function), yksilön arvojen tai 

minäkuvan ilmaisemiseen (value-expressive), egon suojeluun (ego-defensive) tai oppimiseen ja 

tietämykseen (knowledge). Asenteen hyötytehtävän tarkoituksena on maksimoida ulkoiset edut ja 

minimoida ulkoiset haitat ja näin pyrkiä saavuttamaan haluttu tavoite ja välttämään epämieluisat 

vaihtoehdot. Egon suojelulla tarkoitetaan yksilön pyrkimystä suojella itseään sisäisiltä konflikteilta 

ja ulkoisilta uhilta. Siinä missä egon suojelu saattaa antaa ulkopuolisille epätodellisen kuvan 

yksilön todellisesta minäkuvasta, niin arvojen ilmaisemistehtävän kautta yksilön asenteet tuovat 

esille nimenomaan yksilön todellista minäkuvaa tarkoituksenaan vaalia ja tuoda esille yksilön 

identiteettiä. Neljäntenä asenteiden tehtävänä on tiedonkeruun tarpeen laukaiseminen, mikä 

perustuu oletukseen, että kuluttaja on aktiivinen tiedon etsijä. Tämä oletus perustuu ihmisen 

perusluonteeseen, jolla yksilö pyrkii saavuttamaan selkeyttä, vakautta ja ennustettavuutta 

tekemiinsä havaintoihin. Kun kuluttaja ei tunne tuotetta riittävän hyvin muodostaakseen 

johdonmukaisen yhteyden omien kokemusten ja tuotteen välille, niin hänelle syntyy tarve etsiä 

tietoa tuotteesta. Tyypillinen tilanne, jossa yksilö muodostaa asenteen lisätiedonkeräämistä varten, 

on tutustuminen uuteen tuotteeseen. (Solomon 2002, 198-199; Onkvisit & Shaw 1994, 212-214)

4.3.2 Asenteen muodostuminen

Useimmat tutkijat ovat samaa mieltä, että asenne muodostuu kolmesta elementistä: tunteesta 

(affect), käyttäytymisestä (behavior) ja tietoisuudesta (cognition). Tunne viittaa siihen, mitä yksilö 

tuntee asenteen kohdetta kohtaan. Käyttäytyminen viittaa yksilön aikeisiin toimia tietyllä tavalla ja 

tietoisuus puolestaan viittaa yksilön uskomuksiin. Kyseistä asenteen muodostumismallia kutsutaan 

nimellä asenteen АВС-malli, joka korostaa edellä mainittujen kolmen osatekijän välisiä suhteita ja 

väittää, että asennetta ei muodosteta pelkästään uskomusten perusteella. Osatekijöiden välinen 

tärkeysjäijestys riippuu motivaation asteesta, jota voidaan kuvata vaikutusten hierarkialla kuvan

4.3 mukaisesti. (Solomon ym. 1999, 123-124, Solomon 2002, 200-201)

49



Kuva 4.3 АВС-mallin kolme vaikutusten hierarkiaa asenteen muodostumisessa

Normaali oppimishierarkia

Matalan sitoutumisen hierarkia

Uskomukset Tunne

Kokemuksellinen hierarkia

Tunne Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen

perustuu

kognitiiviseen

tiedon

ASENNE

oppimiseen

kokemuksesta

ASENNE

perustuu

perustuu

hedonistiseen

kulutukseen

ASENNE

Lähde: Solomon ym. 1999, 124

Normaali oppimishierarkia olettaa, että kuluttaja on suuresti sitoutunut päätöksentekoon. Siinä 

tuotteen valinta nähdään ongelmanratkaisuna, jossa haetaan ensin informaatiota tuotteesta 

uskomusten muodostamista varten, joiden perusteella muodostuu tunne, jonka mukaan lopulta 

käyttäydytään. Matalan sitoutumisen hierarkiassa kuluttajalla ei ole vahvoja mielipiteitä tuotteesta 

vaan hän muodostaa mielipiteensä vasta ostonjälkeisten kokemusten perusteella. 

Kokemuksellisessa hierarkiassa kuluttaja muodostaa asenteensa hyvin pitkälti tunteidensa 

perusteella jolloin uskomusten ja käyttäytymisen merkitys on pienempi kuin edellisissä 

hierarkioissa. Itse asiassa kokemuksellisen hierarkian mukaan kognitio ja affektio voivat tapahtua 

erillisinä prosesseina lähes itsenäisesti. Kyseinen hierarkia tulee kyseeseen tuotteiden kohdalla, 

jotka tuottavat aistinautintoja hyötyjen sijaan. (Solomon ym. 1999, 200-203)

Peter ja Olson (2002, 52, 134-135) sen sijaan näkevät asenteen affektiivisena arviona, jonka 

muodostaa yksilön kognitiivinen systeemi. Kuluttaja muodostaa päätöksentekoprosessissaan
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kokonaisarvion asenteen kohteesta yhdistämällä tietonsa ja uskomuksensa. Lopullisesti kuluttajan 

asenne määräytyy kohteen henkilökohtaisen tärkeyden mukaan.

Asenteiden muodostumiseen vaikuttaa tietoisuuden, tunteen ja käyttäytymisen ohella yksilön 

motivaatio/sitoutuminen sekä kyky ja mahdollisuus toimia tietyllä tavalla. Niin sanottu ”tarkan 

harkinnan todennäköisyys” -malli (Elaboration Likelihood Model) eli ELM kuvaa uskomusten, 

asenteiden ja käytöksen muutosta. Mallin mukaan yksilön tiedonkäsittelyprosessi kulkee joko 

keskeisen tai toisarvoisen prosessointireitin kautta, riippuen yksilön motivaatiosta (motivation), 

kyvystä (ability) ja mahdollisuudesta (opportunity) käsitellä informaatiota. Mikäli jokin MAO:n 

(Motivation, Ability, Opportunity) elementti puuttuu prosessista, on kyseessä toisarvoinen eli 

pienen sitoutumisen prosessointi, jolloin harkinta ei ole kovin perusteellista ja asenteet 

muodostetaan monesti kevein perustein. Sitoutumisella tarkoitetaan sitä, kuinka tärkeänä yksilö 

kokee käsiteltävän informaation. Kun kaikki MAO:n elementit toteutuvat, kyseessä on keskeinen 

eli suuren sitoutumisen prosessointi, jolloin asenteet muodostetaan tarkan harkinnan tuloksena. 

Taulukossa 4.2 kuvataan kuusi erilaista asenteen muodostumistyyppiä sekä mahdollisia 

asenteenmuodostus prosesseja edellä mainittujen tekijöiden vaikuttaessa. (Pelsmacker ym. 2001, 

63-66)

Taulukko 4.2 Kuusi asenteen muodostumistyyppiä ELM:n mukaan

D5
H
C/3
Э
Q¿
U3
Cl,

Ш

Ш
C/3<

Motivaatioon, kykyyn ja mahdollisuuteen perustuva 
HARKINNAN MÄÄRÄ JA LAATU

Tarkka harkinta (high elaboration)

Keskeinen prosessointi

Ei tarkka harkinta (low elaboration)

Toisarvoinen prosessointi

Tietoisuus

(Cognition)

- monimuuttuj am allit
- perustellun käyttäytymisen teoria
- itse aiheutettu suostuttelu

- heuristiset arviot

Tunne

(Affect)

- emotionaalinen prosessointi
- empatiaan perustuva suostuttelu

- mainosten ja tunteiden siirtyminen
- klassinen ehdollistuminen
- altistumisen vaikutukset

Käyttäytyminen

(Behaviour)

- oston jälkeisten kokemusten mallit - rutinoitunut käyttäytyminen

Lähde: Pelsmacker ym. 2001, 66
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ELMrssä yksilön suostutteluvaihe alkaa kuluttajan kohtaamasta viestinnästä. Suostuttelulla 

viitataan aktiiviseen yritykseen muuttaa asenteita (Solomon ym. 1999, 146). Jotta prosessointi 

voisi alkaa, täytyy kuluttajan huomata ja ymmärtää viesti. Riippuen kuluttajan motivaatiosta, 

kyvystä ja mahdollisuudesta käsitellä informaatiota, prosessointi voi kulkea joko keskeistä tai 

toisarvoista reittiä. (Möwen 1994, 296-299)

Kuva 4.4 Uskomusten, asenteen ja käytöksen muutos ELM:n mukaan

Keskeinen

Toisarvoinen

Asenteen
muutos

Käytöksen
muutos

Käytöksen
muutos

Tietoinen
reagointi

Uskomusten 
ja asenteen 

muutos

Uskomusten
muutos

Viestin Huomio 
ja ymmärtäminen

Suuren
sitoutumisen
prosessointi

Pienen
sitoutumisen
prosessointi

Viestintä 
(lähde, viesti, 

kanava)

Lähde: Möwen 1994, 298

Asenteen ja käyttäytymisen muutos tapahtuu eri vaiheissa riippuen prosessoinnin laadusta. 

Toisarvoisen eli pienen sitoutumisen prosessoinnissa asenteenmuutos tapahtuu vasta 

käyttäytymisen muutoksen jälkeen. Keskeisen eli suuren sitoutumisen prosessissa käyttäytymisen 

muutos seuraa asennemuutosta (ks. kuva 4.4). (Möwen 1994, 299)

Oppiminen

Kuten jo aikaisemmin todettiin, niin asenteet opitaan. Käyttäytymistieteilijöiden mukaan oppimista 

tapahtuu, kun yksilö reagoi ulkopuoliseen tapahtumaan. Heidän mukaan oppiminen ei ole yksilön 

sisäinen prosessi, jossa kuluttaja ajattelee vaan he painottavat oppimisen johtuvan joko klassisen 

tai välineellisen ehdollistumisen kautta. Kognitiivisen oppimisteorian mukaan kuluttaja on 

puolestaan ongelmanratkaisua, joka käyttää aktiivisesti informaatiota hallitakseen ympäristöään. 

Oppiminen on kognitiivisen lähtökohdan mukaan yksilön sisäinen ajatteluprosessi ja se on hyvin 

pitkälti tietoinen prosessi, vaikka todisteita onkin tiedottomasta tietämyksestä.
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Käyttäytymistieteilijät painottavat oppimisen automaattisuutta ja rutiinia, kun taas kognitiivisen 

suuntauksen mukaan myös ehdollistuminen on kognitiivisten prosessien tulos. (Solomon ym. 1999, 

65, 69-70)

4.3.3 Asenteen mittaaminen

Asennetta voidaan mitata yksinkertaisesti kysymällä tyytyväisyyttä tuotetta kohtaan, jolloin 

käytetään usein Likertin skaalaa. Tällöin kyseessä on yhden muuttujan skaala (single-item scale). 

Koska asenne tuotetta kohtaan yleensä muodostuu useasta eri elementistä, on muodostettu 

moniattribuuttisia valintamalleja, joilla pyritään laskemaan kuluttajan kokonaisasenne tuotetta 

kohtaan selvittämällä kuluttajan uskomukset tuotteesta ja sen ominaisuuksista ja yhdistämällä 

nämä uskomukset kuluttajan yleisiin asenteisiin ja merkityksiin. (Solomon ym. 1999, 134) 

Asenteen mittauksessa ja kuluttajan päätöksenteon ennustamisessa käytettyjä monidimensioisia 

valintamalleja käytiin tarkemmin läpi luvussa 3.6.

4.4 Tuotteen ominaisuudet

Jopa yksinkertaisimmillakin tuotteilla on useita ominaisuuksia eli attribuutteja ja tietysti mitä 

monimutkaisempi tuote, niin sitä enemmän ominaisuuksia tuotteella on. Kaikki tuotteen 

ominaisuudet eivät kuitenkaan ole yhtä tärkeitä kuluttajille ja joillain ominaisuuksilla ei 

välttämättä ole yhtään merkitystä kuluttajan päätöksenteossa. Markkinoijan kannalta on oleellista 

tietää mitkä tuotteen ominaisuudet ovat kuluttajalla tärkeitä. Attribuutit voivat olla joko 

konkreettisia, fyysisiä tuotteen ominaisuuksia tai abstrakteja, kuten esimerkiksi tuotteen laatu. 

Abstraktit attribuutit ovatkin luonteeltaan subjektiivisempia kuin fyysiset attribuutit. (Peter & 

Olson 2002, 75-76)

Rogers (2003, 221) ehdottaa että uudella tuotteella on viisi erityisen relevanttia ominaisuutta, jotka 

vaikuttavat tuotteen omaksumiseen ja diffuusioon: uuden tuotteen suhteellinen etu (relative 

advantage), yhteensopivuus (compatibility), kompleksisuus (complexity), kokeiltavuus (trialability) 

ja havaittavuus (observability). Edellä mainituilla tekijöillä pystytään selittämään innovaation 

omaksumisasteen varianssista noin puolet (49-87%).
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Suhteellista etua pidetään yhtenä voimakkaimpana tekijänä omaksumisprosessin kannalta. 

Tuotteesta riippuen suhteellinen etu voi olla luonteeltaan muun muassa funktionaalista, 

taloudellista tai sosiaalista. Tekniikan kehittymisen ansiosta tuotteen funktionaaliset ominaisuudet 

voivat olla aikaisempaa tekniikkaa paremmat tai teknisen kehityksen ansiosta tuotteen hintaa on 

voitu laskea aikaisemmasta. Toisaalta kuluttajat saattavat yrittää kasvattaa sosiaalista statustaan 

innovaation avulla. Joissain tuoteryhmissä, kuten esimerkiksi muotivaatteissa tai uusissa autoissa, 

sosiaalista statusta lisäävä vaikutus on monille kuluttajille pääasiallinen syy tuotteen 

omaksumiselle. Status-motivaatio omaksumisprosessissa tuntuu olevan voimakkaampaa ja 

tärkeämpää innovaattoreille ja aikaisille omaksujille ja aikaiselle enemmistölle kuin myöhäiselle 

enemmistölle ja vitkastelijoille. (Rogers 2003, 230-233)

Tuotteen hinnalla on luonnollisesti merkitystä kuluttajan tehdessä ostopäätöstä ja hinta toimiikin 

yleensä yhtenä valintakriteerinä. Useissa tapauksissa erityisesti matalan sidonnaisuuden tuotteiden 

kohdalla ostopäätös saatetaan tehdä pelkästään hintaan perustuvan valintataktiikan avulla. Hinnan 

merkitys päätöksenteossa vaihtelee luonnollisesti kuluttajakohtaisesti. Hinnan merkitykseen 

vaikuttavat muun muassa kuluttajan käytössä olevat varat ja tulot ja haluaako kuluttaja välttää 

riskejä, eli onko hän riskinkarttaja, riskineutraali vai riskinottaja.

Hinnan merkitystä kuluttajille voidaan tutkia muun muassa kuluttajan hintaherkkyyden muodossa. 

Hintaherkkyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka herkästi kuluttaja reagoi hinnanmuutokseen. 

Tutkittaessa hintaherkkyyttä selvitetään yleensä hinnat, jotka ovat kuluttajan mielestä tuotteelle 

liian edullinen, edullinen, kallis ja liian kallis. Näiden tietojen avulla saadaan selville hinta-alue, 

johon kuuluvat kuluttajan näkökulmasta hyväksyttävät hinnat tuotetta ostettaessa. Tuotteen 

hintajoustolla tarkoitetaan puolestaan tuotteen kysynnän suhteellista muutosta hinnan suhteelliseen 

muutokseen nähden. Yleisesti hintajousto on negatiivinen eli hinnan noustessa kysyntä laskee. 

Näin ollen hintaherkkyys ja hintajousto korreloivat negatiivisesti toisiinsa nähden, eli mitä 

suurempi on hintaherkkyys, sitä pienempi on hintajousto. (Anttila 2004)

4.5 Merkkiuskollisuus ja tapaostaminen

Kuluttaja voi ostaa jatkuvasti samaa tuotemerkkiä kahdesta eri syystä; kuluttaja voi olla aidosti 

uskollinen tuotemerkille tai kuluttajalle on voinut kehittyä tapa ostaa aina samaa tuotemerkkiä.
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Kuluttaja, joka ostaa tavan mukaan samaa merkkiä, on niin sanotusti laiska kuluttaja, jonka 

tuleviin ostopäätöksiin voidaan vaikuttaa suhteellisen helposti markkinoinnin keinoin. Laiska 

kuluttaja saattaa vaihtaa toiseen tuotemerkkiin mikäli se tarjotaan edullisempaan hintaan tai tavan 

mukaan ostettu tuote on tilapäisesti lopussa. Merkkiuskollisen kuluttajan päätökseen liittyy sen 

sijaan voimakas positiivinen asenne tuotemerkkiä kohtaan. Vaikka alkuperäinen tuotevalinta 

olisikin ollut täysin rationaalinen eikä siihen olisi vaikuttanut tunteet, niin uskollisuuden synnyttyä 

kuluttaja alkaa liittää arvojaan tuotemerkkiin. Mainonnalla pyritään luomaan juuri tietynlainen 

tunneside kuluttajan ja tuotteen välille, jotta tuotemerkistä tulisi osa kuluttajan minäkuvaa tai se 

assosioitaisiin kuluttajan aikaisempiin miellyttäviin kokemuksiin. (Solomon ym. 1999, 230-231)

Asenne ja uusintaostojen tiheys ovat avainasemassa merkkiuskollisuutta tutkittaessa. Jos 

kuluttajalla on sekä suuri määrä uusintaostoja että voimakas suhteellinen asenne tuotetta kohtaan, 

eli hänellä voimakas asenne brändiä kohtaan ja suuri asenteellinen eroavaisuus eri brändien välillä, 

voidaan kuluttaja luokitella merkkiuskolliseksi. On myös väitetty, että merkkiuskollisuus 

korreloisi sitoutuneisuuden kanssa. Suuri sitoutuneisuus johtaisi laajaan informaation etsintään ja 

lopulta mahdollisesti merkkiuskollisuuteen, kun taas pienen sitoutuneisuuden tapauksessa 

tuotetietoisuus jää alhaiseksi, jolloin mahdollinen näennäinen ostouskollisuus olisi lähinnä 

tapaostamista. (Schiffman & Kanuk 2000, 192)

Kuva 4.5 Merkkiuskollisuus asenteen ja ostotiheyden mukaisesti
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Lähde: Schiffman & Kanuk 2000, 192

Käyttäytymistieteilijät uskovat merkkiuskollisuuden johtuvan kuluttajan tuotekokeiluun 

tyytyväisyydestä, joka johtaa uusintaostoihin. Kognitiiviset tutkijat painottavat tutkimuksissaan
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sen sijaan mielessä tapahtuvia prosesseja, jossa kuluttajan valintaprosessi seuraa laajennettua 

ongelmanratkaisua (ks. luku 3.5). Kuluttaja muodostaa vahvan mieltymyksen tuotemerkkiä 

kohtaan vertailemalla tuotemerkkejä ja niiden ominaisuuksia, mikä johtaa jatkuviin uusintaostoihin. 

(Schiffman & Kanuk 2000, 190)

Merkkiuskollisuutta ja tapaostamista voidaan pitää yhtenä syynä uusien tuotteiden omaksumisen 

hitaudelle. Kuluttajien preferenssit ja totutut käyttäytymismallit muodostavat mentaalisen muurin 

uusien tuotteiden omaksumiselle. (Laaksonen & Leminen 1996, 10) Äärimmäisen

merkki uskollisuuden kohdalla kuluttaja ei muodosta riittävän positiivista asennetta uutta tuotetta 

kohtaan, että edes harkitsisi sitä, mikäli se on verrattavissa vanhaan uskottuun merkkiin. 

Tapaostamisen kohdalla kuluttajan asenne innovaatiota kohtaan voi olla hyvinkin positiivinen 

ilman että hän kuitenkaan muuttaa käyttäytymistään. Jos omaksumista ei tapahdu, vaikka 

kuluttajalla on riittävästi tuotetietoisuutta ja positiivinen asenne innovaatiota kohtaan, puhutaan 

niin sanotusta TAK-kuilusta (Tietoisuus-Asenne-Käytäntö eli КАР-gap Knowledge-Attitude- 

Practice) (Rogers 2003, 176). Tapaostamista voidaan siis pitää yhtenä TAK-kuilun ilmentymänä.

On tärkeää ymmärtää voimakkaiden asenteiden merkitys merkkiuskollisuuden saavuttamisessa, 

sillä pelkkä tyytyväisyys ei useinkaan riitä merkkiuskollisuuden luomiseen. Kuluttajien on havaittu 

vaihtavan tuotemerkkiä vaikka he ovat olleet tyytyväisiä kyseiseen tuotemerkkiin. Esimerkiksi 

brittiläinen olutpanimo Bass Export tutki Yhdysvaltojen olutmarkkinoita ja havaitsi, että 

kuluttajilla oli yleensä 2-6 olutmerkkiä, jota he suosivat, eikä siis vain yhtä suosikkimerkkiä. 

Joskus kuluttajat yksinkertaisesti haluavat kokeilla uusia asioita. Kuitenkin tilanteessa, jossa 

ostopäätöksenteko on epäselvä tai monimutkainen tai kun kilpailevista tuotteista ei ole saatavilla 

riittävästi tietoa, kuluttaja usein päätyy tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon ja välttää näin 

mahdollisen väärän valinnan riskin. (Solomon ym. 1999, 216)

4.6 Viestintäkanavat ja markkinointitoimet

Kommunikaatio voidaan määritellä prosessiksi, jossa osallistujat luovat ja jakavat informaatiota 

keskenään, jotta pääsisivät yhteisymmärrykseen (Rogers 2003, 18). Kuluttajan informaatiokanavat 

voivat olla joko markkinoijan kontrolloimia, kuten mainokset ja tuote-esittelyt, tai kuluttajan 

kontrolloimia, ihmistenvälistä kommunikointia eli suusanallista viestintää (Word-Of-Mouth)
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(Robertson 1971, 27). Massamediakanavat, kuten radio, televisio tai sanomalehti, ovat yleisesti 

nopeimpia ja tehokkaimpia keinoja informoida potentiaalisia omaksujia innovaation 

olemassaolosta. Sen sijaan suusanallinen viestintä on usein tehokkaampi keino saada 

potentiaalinen omaksuja hyväksymään innovaatio, erityisesti, jos viesti tulee samassa 

sosioekonomisessa asemassa olevalta henkilöltä. Myös interaktiivinen kommunikointi Internetin 

välityksellä on tullut joidenkin innovaatioiden kohdalla yhä tärkeämmäksi osaksi 

diffuusioprosessia viime vuosikymmeninä. (Rogers 2003, 18)

Markkinointistrategioilla ja -toimenpiteillä voidaan vaikuttaa uuden tuotteen omaksumiseen. 

Markkinoinnin keinoin voidaan määrittää missä sosiaalisessa systeemissä (markkinasegmentissä) 

omaksumista pyritään saada aikaiseksi, pyrkiä löytämään aikaiset omaksujat kuluttajien joukosta, 

tuoda esiin tuotteen ominaisuuksia, käyttötarkoituksia ja merkityksiä sekä nopeuttaa omaksumista 

ajallisesti. (Robertson 1971, 54) Robertson (1971, 82) suosittelee markkinoijia käyttämään erilaisia 

markkinointistrategioita tavoiteltaessa innovaattoreita ja myöhäisempiä omaksujia, sillä nämä 

ryhmät eroavat usein toisistaan muun muassa arvomaailman ja aikaisempien kokemusten osalta.

4.7 Innovaation vastustaminen ja omaksumista hidastavia tekijöitä

Kaikki kuluttajat eivät omaksu uusia tuotteita lainkaan tai sitten omaksumiseen kuluu 

huomattavasti pitempi aika kuin muilla keskimäärin. Ram ja Sheth (1989) määrittelevät 

innovaatioiden vastustamisen syiksi joko sen, että omaksuminen pakottaa kuluttajan muuttamaan 

itselleen tyydyttävää tilannetta tai että innovaatio on ristiriidassa kuluttajan uskomusten kanssa. 

Sheth (1981) esittää innovaatioiden vastustamisen typologian nelikenttänä, jossa ulottuvuuksina 

ovat kuluttajan totuttu käyttäytymistapa ja kuluttajan kokemat riskit liittyen innovaation 

omaksumiseen (ks. kuva 4.6).

Usein ihmiset pyrkivät varjelemaan totuttuja käyttäytymistapojaan eivätkä etsi niiden muuttamista 

ellei tottumusta voimakkaampaa motiivia löydy. Tällainen motiivi voi olla esimerkiksi pyrkimys 

liittyä toiseen sosiaaliryhmään, mikä saattaa vaatia tapojen muutosta. Kuluttajan käyttäytymisessä 

tottumukseen sisältyvät ostamistapahtumaan, hankintaan ja kuluttamiseen liittyvät valintatilanteet. 

Edellä mainittuja tottumukseen perustuvia valintoja voidaan tehdä muun muassa ostopaikan ja 

ajankohdan sekä rahan käytön ja vaivannäkemisen suhteen. Mitä suurempi on kuluttajan tottumus
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käyttäytymistapaansa kohtaan, sitä voimakkaammin hän vastustaa mahdollista innovaatiota. (Sheth 

1981)

Kuva 4.6 Innovaatioiden vastustamisen typologia

* VAHVA

TAPA

♦ HEIKKO

Lähde: Sheth 1981.

Ram ja Sheth (1989) ovat jakaneet innovaation omaksumista hidastavat esteet toiminnallisiin ja 

psykologisiin. Toiminnallisia esteitä ovat muun muassa:

- käyttötavat, jotka poikkeavat vanhoista tottumuksista ja rutiineista

- uutuuden arvon, joka ei ole kuluttajalle merkittävä eikä suoritustaso tuo selvää lisäarvoa

- riski, jota pyritään välttämään jättämällä tuote omaksumatta.

Psykologisia esteitä ovat muun muassa:

- traditio, joka voi estää kuluttajaa omaksumasta uutta toimintatapaa tai tuotetta, koska se 

poikkeaa jo opitusta tavasta

innovaation tai sen tuottajan huono imago, joka voi estää kuluttajaa omaksumasta, koska 

kuluttaja ei halua liittää itseensä huonoa imagoa

Psykologiset esteet vaikuttavat sosiaalisella alueella ja ne vaikuttavat kuluttajan varsinaisessa 

omaksumisprosessissa ennen diffuusioprosessia. Psykologiset esteet vaikuttavat yksilön
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omaksumisalttiuteen ja niistä muodostuu kuluttajan vastustuskynnys innovaation omaksumisessa. 

Myös kulttuuri voi toimia esteenä omaksumiselle. Kulttuuriin liittyvät esteet ovat esimerkiksi 

kielelliset, poliittiset ja uskonnolliset erot sekä alueiden väliset hallinnolliset rajat ja mahdolliset 

kansainväliset sopimukset, jotka rajoittavat ihmisten ja tuotteiden liikkumista. (Hölttä 1979, 45-48) 

Modernimmin suuntautuneet (modem-oriented) yhteiskunnat ovat yleisesti ottaen valmiimpia 

vastaanottamaan innovaatioita kuin perinteitä ylläpitävät (tradition-oriented) yhteiskunnat, joissa 

tehdään asiat niin kuin ne on aina ennenkin tehty (Robertson 1971, 44). Kulttuuri voidaan jakaa 

sisäiseen eli henkiseen ja ulkoiseen eli materiaaliseen kulttuuriin. Sisäinen kulttuuri viittaa 

kuluttajia yhdistäviin näkemyksiin, uskomuksiin, arvoihin ja normeihin, kuten esimerkiksi kieli, 

uskonto ja politiikka. Ulkoisella kulttuurilla tarkoitetaan elämän jokapäiväisiä asioita, kuten 

hyödykkeitä, palveluita ja taidetta. Sisäinen kulttuuri ohjaa kuluttajan käyttäytymistä ulkoista 

kulttuuria enemmän ja ulkoinen kulttuuri itse asiassa vain heijastaa sisäisen kulttuurin arvoja. 

(Wilkie 1990, 348-349)

4.8 Viitekehysmalli uuden tuotteen ostopäätös-ja omaksumisprosessista

Edellä käydyn tutkimuksen teoriaosan perusteella rakennettiin viitekehysmalli uuden tuotteen 

ostopäätös- ja omaksumisprosessista ja prosessin eri vaiheissa vaikuttavista tekijöistä. 

Viitekehysmallissa paksummat harmaat nuolet kuvaavat eri tekijöiden vaikuttamista ja tavalliset 

mustat nuolet kuvaavat prosessin normaalia etenemistä eri vaiheitten läpi. Malli on synteesi 

yleisistä ostopäätösprosessi- ja omaksumisprosessimalleista. Omaksumisprosessissa on 

ensisijaisesti otettu mallia Robertsonin yksinkertaistetusta omaksumisprosessimallista.

Malli lähtee liikkeelle ongelmanratkaisun laajuudesta, jonka avulla voidaan määritellä kuinka 

paljon kuluttaja on valmis näkemään vaivaa päätöksenteossaan. Ongelmanratkaisun laajuus 

voidaan luokitella tapaostamiseen sekä rajoitettuun että laajennettuun ongelmanratkaisuun. 

Tapaostamisessa ostopäätös tehdään rutiininomaisesti totutun tavan mukaan ilman harkintaa ja 

laajennetun ongelman ratkaisun kohdalla harkintaa käytetään puolestaan paljon. 

Ongelmanratkaisun laajuudesta riippuu kuinka monta prosessin vaihetta kuluttaja käy läpi 

tehdessään ostopäätöstä; mitä laajempi ratkaisu on, sitä useampia ostopäätösprosessin vaiheita 

kuluttaja käy läpi.
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Ongelmanratkaisun laajuus on puolestaan riippuvainen kuluttajan sitoutumisesta. Sitoutuminen voi 

vaihdella pienestä sitoutumisesta (low-involvement) suureen sitoumiseen (high-involvement). Mitä 

suurempi kuluttajan sitoutuminen on, sitä enemmän kuluttaja on valmis käyttämään resurssejaan 

ongelmanratkaisuun ja sitä enemmän hän käy läpi prosessin eri vaiheita. Kuluttajan sitoutuminen 

on toisin sanoen avainasemassa ostopäätösprosessin etenemisen kannalta.

Sitoutumiseen vaikuttaa useat tekijät voivat olla joko yksilökohtaisia, tuotekohtaisia tai ympäristö

jä tilannekohtaisia tekijöitä. Yksilökohtaisia tekijöitä ovat muun muassa yksilön arvot, tarpeet ja 

motivaatio sekä kuluttajan aikaisempi kokemus ja asiantuntevuus tuotetta kohtaan. Tuotekohtaiset 

tekijät liittyvät lähinnä tuotteen ominaisuuksiin. Tuotteen ominaisuuksien ja yksilön arvomaailman 

yhteys toisiinsa vaikuttaa sitoutumisen asteeseen sitoutumisen kestävän määritelmän mukaisesti. 

Tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat sitoutumiseen puolestaan sitoutumisen hetkellisen määritelmän 

mukaan. Ympäristö- ja tilannekohtaiset tekijät ovat joko yksilökohtaisia tai markkinakohtaisia ja 

ne liittyvät osto-, kommunikointi- tai kulutustilanteisiin. Tämän tutkielman kohdalla pääpaino 

tullaan asettamaan juuri sitoutumisen hetkellisen määritelmän mukaisille tilannekohtaisille 

tekijöille. Tarkemmin määriteltynä tutkielmassa keskitytään odotettuun kulutustilanteeseen ja sen 

merkitykseen sitoutumisen muodostumisessa. Tarkoituksena on selvittää mitkä kulutustilanteet 

ovat kuluttajan kannalta suuren sitoutuneisuuden tilanteita.

Ostopäätös- ja omaksumisprosessin rakenteeseen vaikuttaa siis ongelmanratkaisun laajuus, josta 

riippuu päätöksentekoprosessissa läpikäydyt vaiheet. Prosessi lähtee liikkeelle viitekehysmallissa 

//eto/sMMS-vaiheesta, jossa kuluttaja havaitsee ongelman, tarpeen tai mahdollisuuden. Seuraavaksi 

kuluttaja muodostaa asenteen tuotetta kohtaan, mikäli päätöksentekoprosessi noudattaa rajoitettua 

tai laajennettua ongelmanratkaisua. Tapaostamista noudattava prosessi siirtyy tietoisuus-vaiheesta 

suoraan ostopäätöksentekoon. Asenteen muodostamisen jälkeen aktiivisesti tietoa etsivä kuluttaja, 

joka noudattaa laajennettua ongelmanratkaisua, käy tuotteen arvioimisvaiheen läpi. Arviointi- 

vaiheessa kuluttaja etsii tietoa ja vertailee vaihtoehtoja niiden ominaisuuksien suhteen. Kuluttaja 

arvioi tuotetta sen ominaisuuksiin liittyvien valintakriteereiden valossa. Ostopäätös voidaan tehdä 

tiettyjen päätöksenteon sääntöjen mukaan valintakriteerien avulla tai ostopäätös voi nojata 

päätöksentekoa helpottaviin heuristiikkoihin. Ostopäätös- ja omaksumisprosessi ei pääty vielä 

varsinaiseen tuotteen ostamiseen. Oston jälkeen kuluttaja käyttää tuotetta ja arvioi sen uudelleen 

kokemukseensa perustuen. Mikäli tuote vastaa kuluttajan odotuksia, tämä saattaa johtaa 

uusintaostoihin, mikä puolestaan luokitellaan tuotteen omaksumiseksi.
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Markkinointitoimet ja viestintä vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen jokaisessa mallin vaiheessa. 

Viestintä voi olla joko markkinoijien kontrolloimaa tai kuluttajan kontrolloimaa. Markkinoijan 

kontrolloima viestintä on normaalia markkinointiviestintää kuten mainontaa. Kuluttajien 

kontrolloima viestintä perustuu kuluttajien väliseen kommunikointiin ja suusanalliseen viestintään 

(Word Of Mouth). Mielipidejohtajat, jotka toimivat vaikuttajayksilöinä muille kuluttajille, ovat 

keskeisessä asemassa kuluttajien kontrolloimassa viestinnässä. He näyttävät esimerkkiä 

seuraajayksilöille ja vaikuttavat heidän käyttäytymiseen omalla käytöksellään ja mielipiteillään.

Jokaisessa ostopäätös-ja omaksumisprosessin vaiheessa kuluttaja voi hylätä tuotteen ja jättää näin 

tuotteen omaksumatta. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa eli tietoisuus-vaiheessa tuotetta ei 

omaksuta, jos tuotteesta ei tiedetä tai sitä ei muisteta. Mikäli asennetta muodostettaessa kuluttaja 

asennoituu negatiivisesti tuotteeseen, omaksumista ei luultavimmin tapahdu, mikäli muut 

olosuhteet eivät siihen pakota. Arviointi ja ostopäätösvaiheessa tuotteen ominaisuudet ovat 

ratkaisevassa asemassa tuotteen omaksumisen tai sen hylkäämisen kannalta. Mikäli kuluttaja 

kokee, että tuotteelta puuttuu haluttu ominaisuus tai jokin sen ominaisuus ei vastaa kuluttajan sille 

määrittelemää standardia, tuote hylätään. Myös tuotteen ostamiseen tai kuluttamiseen liitetyt riskit 

saattavat olla syy tuotteen hylkäämiseen. Ostopäätöksenteko vaiheessa hylkääminen voi johtua 

lisäksi niin sanotusta TAK-kuilusta (Tietoisuus-Asenne-Käytäntö). Tällöin kuluttaja hylkää 

tuotteen vaikka hän tietää tuotteesta riittävästi ja hänellä on positiivinen asenne tuotetta kohtaan. 

Tapaostamista voidaan pitää yhtenä TAK-kuilun ilmentymänä. Kuluttaja voi hylätä tuotteen myös 

ostamisen jälkeen esimerkiksi pettyessään tuotteen johonkin ominaisuuteen. Odotusten 

toteutumattomuus johtaa normaalisti tyytymättömyyteen, jolloin tuote myös usein hylätään.

Jos tuote hylätään eli omaksumista ei tapahdu, se ei välttämättä merkitse, etteikö tuotetta voitaisi 

omaksua myöhemmin. Mikäli tuote hylätään jatkuvasti, omaksumista ei tule luonnollisesti koskaan 

tapahtumaan. Hylätty tuote voidaan kuitenkin omaksua myöhemmin ja puolestaan jo omaksuttu 

tuote voidaan hylätä myöhemmin. Omaksuminen ja hylkääminen on esitetty viitekehysmallissa 

katkoviivanuolien avulla.

Tutkielman teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 4.7 ja sen toimivuutta tarkastellaan tämän 

tutkielman luvussa kahdeksan.
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Kuva 4.7 Viitekehysmalli - Tuotteen ostopäätös-ja omaksumisprosessi

hylkääminen

hylkääminen

hylkääminen

hylkääminen

hylkääminen

Myöhäisempi
hylkääminen

Tuotteen ominaisuudet
TUOTE

OMAKSUMINEN

YKSILÖKOHTAISET TEKIJÄT
Yksilön arvot, minäkuva, tarpeet ja 

motivaatio sekä aikaisempi kokemus ja 
asiantuntemus

Osto-, kommunikointi- ja kulutustilanteeseen 
liittyvät markkina-ja kuluttajakohtaiset tekijät

TILANNETEKIJÄT JA 
YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Este omaksumiselle: Negatiivinen asenne tuotetta kohtaan

ASENNE

Pieni
íLow-involvementl

SITOUTUMINEN
Suuri

CHieh-involvement)

Tapaostaminen
(Habitual)

ONGELMANRATKAISUN LAAJUUS
Rajoitettu
(Limited)

Laajennettu
(Extended)

ARVIOINTI
Informaation etsintä ja vaihtoehtojen arviointi

(Vahvistuksen tavoittelu ostopäätökselle sekä 
mahdollinen asenteenmuutos)

Este omaksumiselle: Tuotteen ominaisuudet, 
Valintakriteerit, Kuluttajan kokemat riskit

Este omaksumiselle: Odotusten toteutumattomuus, pettymys tuotteeseen, kognitiivinen
dissonanssi

OSTON JÄLKEINEN REAGOINTI JA UUDELLEEN ARVIOINTI
(Tehdyn ostopäätöksen vahvistuksen tavoitteluja mahdollinen asennemuutos)

Este omaksumiselle: TAK-kuilu (КАР-gap); esim. pinttyneet ostotavat, Valintakriteerit

(Yksilön päätöksenteon säännöt ja heuristiikat)

OSTOPÄÄTÖS 
Tuotteen valinta ja ostaminen

(Tietoisuus tuotteen olemassaolosta - Tuotteen ominaisuuksien tunteminen)

Este omaksumiselle: Ei tietoa tuotteen olemassaolosta, tuotetta ei muisteta

TIETOISUUS
Ongelman, tarpeen tai mahdollisuuden tunnistaminen
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tämän luvun tarkoitus on käydä läpi tutkimuksen empiirisen osan toteutus sekä käydä läpi 

tutkimuksen luotettavuutta. Tämä tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen tutkimus ja empiriaosan 

tutkimusmetodina käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisen menetelmän 

ohella käytetään myös kvalitatiivista menetelmää esitutkimusvaiheessa. Tutkimus toteutetaan 

ottamalla mukavuusnayte, jolla pyritään kuvaamaan tutkittavaa populaatiota.

Empiriaosa koostuu kahdesta erillisestä kyselytutkimuksesta, jotka tehdään kahden toivotun 

kohderyhmän keskuudessa. Ensimmäinen kyselytutkimus suoritetaan Helsinki Beer Festival - 

olutmessuilla, jossa on tarkoituksena tavoittaa potentiaaliset mielipidejohtajat sekä muut oluen 

harrastajat, jotka ovat luultavasti jo omaksuneet tuontioluet. Toinen kyselytutkimus toteutetaan 

päivittäistavarakaupoissa ja tarkoituksena on saada edustavampi näyte oluen kuluttajista 

kokonaisuutena pääkaupunkiseudulla.

5.1 Tutkimusotteen valinta

Tiukasti jakaen tutkimusotteet voidaan luokitella kvantitatiiviseen eli määrälliseen ja 

kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Voidaan puhua myös ns. semikvalitatiivisesta tai 

puolilaadullisesta tutkimuksesta, jolloin kvantitatiiviseen tutkimuskenttään yhdistetään 

kvalitatiivisia aineksia. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan yleensä kartoitettua tutkittavan 

asian tilanne, mutta ei sen syitä. Kvalitatiivisella tutkimuksella sen sijaan pyritään löytämään 

selittävät tekijät ongelmatilanteisiin ja ymmärtämään tutkittava ilmiö. (Rope 1992, 12-14)

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu asioiden kuvaamiseen numeeristen suureiden avulla ja se 

edellyttää tilastollisesti riittävän suurta ja edustavaa otosta. Riittävän suurella otoksella tulokset 

ovat tilastollisesti merkittäviä eli voidaan todeta, että havaittu ero tai ilmiö ei johdu sattumasta. 

Nyrkkisääntö on, että tutkimusta voidaan pitää kvantitatiivisena, kun näytteen koko on vähintään 

sata tutkittavan perusjoukon (kohderyhmän) jäsentä. Näytteen koko tulee kuitenkin määrittää 

tutkittavan ilmiön mukaan tapauskohtaisesti. Mitä heterogeenisempi tutkittava perusjoukko on ja 

mitä useampia toisistaan poikkeavia osajoukkoja perusjoukossa esiintyy, sitä suurempi näyte
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tarvitaan, jotta näyte olisi riittävän edustava. Usein laajempien tutkimusten kohdalla näytteen koko 

onkin yli tuhat vastaajaa kohderyhmästä. (Rope 1992, 12-14)

Kvalitatiivisen tutkimuksen näyte on kooltaan pieni ja vaatii käytännössä aina tutkijan tai aineiston 

kerääjän läsnäolon tiedonkeruuvaiheessa. Näyte voi koostua vain muutamista tai joskus peräti 

ainoastaan yhdestä tutkittavasta tapauksesta. Kvalitatiivisia tutkimuksia onkin arvosteltu niissä 

käytettyjen näytteiden edustavuuden ja tutkimustulosten paikkaansa pitävyyden puutteiden vuoksi. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella ei siis voida väittää asioiden olevan tietyllä varmuudella 

(tilastollisella merkitsevyystasolla) tutkimusten tulosten kaltainen, mikä on laadullisten 

tutkimusten heikko ja usein arvosteltu puoli. Kvalitatiivisen tutkimuksen hyvistä puolista voidaan 

kuitenkin sanoa, että sen avulla on mahdollista päästä syvemmälle ongelman ytimeen ja saada 

sellaista informaatiota, joka ei muuten tulisi esille valmiiksi strukturoidun kvantitatiivisen 

tutkimuksen yhteydessä. Lisäksi joissakin tilanteissa on käytännössä mahdotonta käyttää 

kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jolloin ainoa järkevä vaihtoehto on laadullinen tutkimus. 

Tällainen tilanne tulee usein kyseeseen tutkittaessa ilmiötä, jonka jäsentäminen on vaikeaa 

kuluttajan omassa mielessä, kuten esimerkiksi tutkittaessa musiikin vaikutusta mainoksissa. 

(Malhotra & Birks 2003, 132-134)

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien menetelmien valinta riippuu tutkimuksen tavoitteista ja 

tutkimusongelman asettamista vaatimuksista (Uusitalo 1991, 22). Tutkimusten tavoitteena voi olla 

joko ongelman tunnistaminen (problem identification) tai ongelman selvittäminen (problem 

solving) (Malhotra & Birks 2003, 7-8). Tutkimukset voidaan jakaa laveasti kahteen ryhmään sen 

mukaan, mitä tutkimuksella pyritään selvittää; eksploratiivisiin eli etsinnällisiin tutkimuksiin 

(exploratory research) ja konklusiivisiin eli johtopäätöksiin pyrkiviin tutkimuksiin (conclusive 

research). Etsinnällisellä tutkimuksella pyritään ymmärtämään tietyn markkinailmiön luonne, 

jolloin käytetään usein kvalitatiivista tutkimusta. Syynä kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän 

yleiselle käytölle on yleensä joko se, että tutkittavaa ilmiötä ei voida mielekkäästi tutkia 

kvantitatiivisesti tai ilmiön ymmärtäminen vaatii syvällisempää otetta ja katsontakantaa. 

Etsinnällistä tutkimusta käytetäänkin usein esitutkimusvaiheessa ennen kuin siirrytään 

konklusiivisiin tutkimuksiin. (Malhotra & Birks 2003, 62-63; Uusitalo 1991, 62-63)

Konklus Hvinen tutkimus voidaan puolestaan jakaa deskriptiiviseen eli kuvailevaan tutkimukseen 

(descriptive research) ja kausaali- eli selittävään tutkimukseen (causal research). Selittävässä
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tutkimuksessa pyritään etsimään syitä ilmiölle eli kartoittamaan syy-seuraussuhteita. Kuvailevassa 

tutkimuksessa pyritään puolestaan nimensä mukaisesti kuvailemaan ilmiötä, joka voi liittyä 

esimerkiksi yrityksen markkinaosuuteen, tuotteiden kulutukseen tai vaikka kuluttajien asenteisiin. 

Erot kaikkien edellä mainittujen tutkimusmuotojen välillä eivät kuitenkaan ole aina täysin selviä ja 

usein markkinatutkimukset voivatkin käsittää useamman tutkimusmuodon yhden sijasta. Suurin 

ero etsinnällisen ja kuvailevan tutkimuksen välillä on kuitenkin se, että kuvailevassa tutkimuksessa 

tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat määritelty tarkkaan jo ennalta. Kuvaileva tutkimus, kuten 

myös selittävä tutkimus, on siis tarkkaan ennalta suunniteltu ja strukturoitu, jolloin tyypillisesti 

käytetään usein kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. (Malhotra & Birks 2003, 65-70)

Tämä tutkimus on kvantitatiivinen ja luonteeltaan deskriptiivinen eli kuvaileva, joskin siinä on 

myös hieman etsinnällisiä elementtejä. Kuten juuri edellisessä kappaleessa totesimme, niin 

tutkimusluokkaa ei voida aina määritellä yksiselitteisesti. Tarkemmin luokiteltuna kyseessä on 

poikkileikkaustutkimus (cross-sectional), jossa tutkimuksen kohderyhmästä otetaan yksi näyte, 

jota käytetään kerran.

5.2 Otantamenetelmä

Tutkimuksen perusjoukolla eli populaatiolla tarkoitetaan niiden yksiköiden joukkoa, joista 

tutkimuksessa halutaan saada tietoa. Perusjoukko puolestaan muodostuu alkioista eli 

tutkimusobjekteista, joita kutsutaan tilastotieteen termein tilastoyksiköiksi. Koska usein koko 

perusjoukko ei ole tutkijan ulottuvilla, joudutaan tutkimuksessa turvautumaan osaan 

kohderyhmästä eli niin sanottuun kehikkoperusjeukkoon. Perusjoukon osaa kutsutaan otokseksi, 

mikäli tilastoyksiköiden poiminta täyttää tietyt satunnaisuutta koskevat vaatimukset. Muulla tavoin 

hankitut osajoukot ovat näytteitä tai harkintaotoksia. (Niemi 1994, 7-9) Tässä tutkimuksessa 

puhuttaessa tutkimuksen kohderyhmästä tarkoitetaan perusjoukkoa ja kyselyihin vastanneet 

kuluttajat ovat puolestaan perusjoukon tilastoyksiköitä.

Tilastoyksiköitä voidaan poimia tutkimusta varten erilaisilla otantamenetelmillä. 

Otantamenetelmät voidaan jakaa todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysmenetelmiin. 

Todennäköisyysmenetelmissä vaaditaan yleisesti, < että kaikilla perusjoukon alkioilla on 

mahdollisuus tulla poimituksi otokseen. Riippuen otantamenetelmästä, kaikilla alkioilla ei
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välttämättä tarvitse olla yhtä suuri todennäköisyys päästä mukaan otokseen. Lisäksi 

tilasto yksiköiden poiminta tulee suorittaa satunnaisuutta käyttäen eli arpomalla. (Niemi 1994, 10) 

Yleisimpiä todennäköisyysotantamenetelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta (simple random 

sampling), systemaattinen otanta (systematic sampling), ositettu otanta ja ryväsotanta (cluster 

sampling), (ks. esim. Niemi 1994, 10-13) Yleisimpiä ei-todennäköisyysmenetelmiä ovat 

puolestaan mukavuusotanta (convenience sampling), arvio-otanta (judgemental sampling), 

kiintiöotanta (quota sampling) ja lumipallo-otanta (snowball sampling), (ks. esim. Malhotra & 

Birks 2003, 352-353)

Mukavuusotannan perusperiaatteena on kerätä näyte sellaisesta paikasta tai tilanteesta, jossa 

tavoiteltu kohderyhmä on helposti tavoitettavissa eli vastaajat ovat oikeaan aikaan oikeassa 

paikassa. Mukavuusotanta on kaikista edullisin ja nopeimmin toteutettava 

näytteenkeruumenetelmä. Sitä käytetään usein muun muassa tiettyjen ryhmien tavoittamisessa, 

valikoivissa katukyselyissä ja joissakin sähköposti- ja Intemetkyselyissä. Näytteen vastaajien 

valinta jää pitkälti haastattelijan tai näytteenkerääjän harkinnan varaan, mikä saattaa vääristää 

tutkimustuloksia. Mukavuusnäytettä ei suositellakaan käytettäväksi markkinointitutkimuksissa, 

joissa tehdään päätelmiä perusjoukosta, sillä mukavuusnäyte ei ole teoreettisessa mielessä 

edustava. (Malhotra & Birks 2003, 353-354)

Tässä tutkimuksessa näytteenkeräämiseen kuluvan ajan ja käytettävissä olevien varojen puitteissa 

mukavuusotanta oli kuitenkin toimivin vaihtoehto, vaikka teoreettisessa näkökulmassa näytteen 

yleistettävyys on huono. Näytteen keräämisessä on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon 

mukavuusnäytteeseen liittyvät riskit ja puutteet suunnittelemalla tutkimuksen tiedonkeruu 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja parantamaan näin tutkimuksen luotettavuutta.

5.3 Aineistonkeruumenetelmä, kyselytutkimusten kohderyhmät ja kyselyn suorittaminen

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kyselytutkimus. Kyselytutkimus perustuu valmiiksi 

suunniteltuun kyselylomakkeeseen, jonka vastaajat täyttävät. Kyselytutkimuksella on useita hyviä 

puolia. Lomake on helposti hallittavissa ja vastaukset saadaan johdonmukaisessa muodossa, sillä 

vastaukset on rajoitettu yleensä vastausvaihtoehtoihin. Mikäli haastattelijoita tai tiedonkerääjiä on 

useampia, valmiiksi muotoiltu lomake estää suurimmaksi osaksi eri haastattelijoista johtuvien
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vaihteluiden syntymisen. Lisäksi aineiston koodaaminen on suhteellisen yksinkertaista. 

Kyselytutkimuksella on myös huonot puolensa. Koska kyselyissä käytetään yleensä valmiiksi 

strukturoituja vastausvaihtoehtoja, ei kyselyillä voida tutkia kovinkaan monimutkaisia tai 

syvällisiä asioita, kuten esimerkiksi motivaatiota tai tunteita. Vastaajat saattavat olla myös 

haluttomia vastaamaan kyselyyn, mikäli he kokevat kysymykset liian henkilökohtaisiksi. 

(Malhotra & Birks 2003, 224-225) Ei ole myöskään harvinaista, että vastaajat asetetaan heille 

vieraan ongelman eteen, jolloin vastausten luotettavuus on vähintäänkin kyseenalaista (Uusitalo 

1991, 92). Ongelmista huolimatta kyselytutkimus on eniten käytetty primääriaineiston 

keruumenetelmä. (Malhotra & Birks 2003, 224-225)

Tutkimus suoritettiin niin sanotusti avustettuna kyselytutkimuksena, jossa kyselynkerääjä jakoi 

kyselyitä henkilökohtaisesti vastaajille, antoi suullisesti lyhyet ohjeet täyttämiselle ja jäi 

odottamaan vastaajan lähettyville, mutta ei ollut aktiivisesti mukana vastaajan täyttäessä lomaketta. 

Tarkoituksena oli välttää mahdollista haastattelijan aiheuttamaa vääristymää vastauksissa (ns. 

interviewer bias, ks. Malhotra & Birks 2003, 240), mitä saattaa syntyä esimerkiksi, kun 

haastattelija muotoilee kysymyksen poiketen sen alkuperäisestä muodosta. Kyselynkerääjän 

läsnäololla haluttiin kuitenkin mahdollistaa vastaajalle tarkentavien kysymysten esittäminen 

mahdollisissa epäselvissä kohdissa. Tällä tavoin pyrittiin saavuttamaan sekä henkilökohtaisen 

haastattelun että persoonattoman kyselytutkimuksen hyvät puolet. Koska kyselynkerääjä oli 

paikanpäällä kyselyä tehtäessä, voitiin täytetyt lomakkeet tarkistaa välittömästi ja tarvittaessa 

tarkentaa epäselviä vastauksia tai puuttua puuttuviin vastauksiin. Myös kyselyn kohdistamisesta 

oikeaan kohderyhmään voitiin varmistua, sillä kyselynkerääjä selvitti, juoko vastaaja olutta, ennen 

kuin antoi kyselyn täytettäväksi. Näin ollen vastausten luotettavuutta onnistuttiin parantamaan 

huomattavasti.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin pääkaupunkiseudun oluen juojat. Tutkimuksen 

kohderyhmään kuuluivat ainoastaan ne kuluttajat, jotka joivat ainakin jossain määrin olutta. Koska 

naiset juovat selvästi miehiä vähemmän olutta, tämä tulee luonnollisesti näkymään näytteen 

sukupuolijakaumassa molempien kyselyiden kohdalla. Myös toimeksiantajaa kiinnostaa 

markkinoinnin ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta enemmän miehet, jotka muodostavat 

suurimman osan varsinaisesta kohderyhmästä oluen valmistajien ja maahantuojien myynnin 

kannalta. Näin ollen oli tarkoituksenmukaista kerätä näytteisiin enemmistö miespuolisia vastaajia.
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Koska tutkimuksen ensimmäisessä empiriaosassa pyrittiin tavoittamaan erityisesti kuluttajia, jotka 

saattavat olla niin sanottuja edelläkävijäyksilöitä ja mielipidejohtajia, oli Helsinki Beer Festival - 

olutmessut erinomainen paikka tavoittaa kyseisiä yksilöitä. Messujen kävijäjoukossa oli sekä oluen 

ammattilaisia, kuten ravintolatyöntekijöitä, että oluen harrastajia. Luonnollisesti joukkoon mahtui 

myös mukaan aivan tavallisia oluenkuluttajia, jotka eivät vastaa täysin tutkimuksen varsin suppeaa 

tavoitekohderyhmää. Suuri osa messuille osallistuneista kuluttajista on oletettavasti kiinnostuneita 

oluesta eli tutkittava joukko on ainakin tässä mielessä jokseenkin homogeeninen. Näin ollen 

kyselyssä uskallettiin turvautua niinkin pieneen näytteeseen kuin sataan vastaajaan. Kyselyt 

suoritettiin yhden päivän aikana kello 13-16 ns. ammattilaistunneilla, jolloin paikalla oli vain 

ammattilaisia, ja kello 18-20, jolloin tilaisuus oli avoinna myös harrastelijoille.

Tutkimuksen toisen empiriaosan kohderyhmä oli puolestaan kaikki oluenjuojat 

pääkaupunkiseudulla, jolloin tarkoituksena oli saada paremmin kokonaiskuvaa vastaava näyte 

oluenjuojista. Koska voidaan olettaa hyvin suuressa määrin, että päivittäistavarakaupoissa asioi 

koko pääkaupunkiseudun väestö, niin tutkimuksen toinen kysely päätettiin suorittaa 

päivittäistavarakaupoissa. Koska tutkimuksessa oli kaksi erillistä kyselytutkimusta, jouduttiin 

ajankäytön vuoksi tyytymään myös toisessa kyselyssä melko pieneen, mutta sekä tutkijan että 

toimeksiantajan mielestä riittävän suureen näytteeseen. Toista kyselytutkimusta varten kerättiin 

151 kyselyä kolmessa eri päivittäistavarakaupassa pääkaupunkiseudulla. Taulukossa 7.1 selviää 

kyselyajankohdat ja paikat sekä suoritettujen kyselyiden määrät.

Taulukko 5.1 Kyselyiden suorittamispaikat ja-ajankohdat

kaupunki Helsinki Espoo Vantaa

kauppa S-market (Vallila) Prisma (Iso-Omena) Prisma (Jumbo)

päivämäärä 21.8.2004 (lauantai) 14.8.2004 (lauantai) 20.8.2004 (peijantai)

kellonaika 12-17 10-17 14-20

kyselyitä 40 60 51

Kyselyn suorittamisajankohdaksi valittiin peijantai- ja lauantaipäivät, koska niiden oletettiin 

olevan otollisimpia päiviä kohderyhmän, eli oluen juojien, tavoittamiseksi. Lisäksi viikonloppuna, 

erityisesti lauantaina, ihmisillä oletettiin olevan vähemmän kiire, joten vastausprosentti ja 

vastausten luotettavuus saataisiin näin mahdollisimman suureksi.
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5.4 Kyselylomakkeen laadinta ja testaus

Kyselylomaketta laadittaessa on tiedettävä millaista tietoa tarvitaan. Asioita tulee kysyä niin 

selvästi ja yksinkertaisesti, että vastaaja pystyy vastaamaan kysymyksiin ilman vaikeuksia. 

Kysymysten muotoilu on erittäin oleellinen vaihe kyselyssä, koska yhden sanan muuttaminen voi 

muuttaa koko kysymyssisällön. Kysymykset tulee laatia sanatarkasti varmistaen, että kysymyksen 

sisältö vastaa juuri haluttua asiaa. (Rope 1992, 36) Muita huomioitavia käytännön seikkoja ovat 

muun muassa käytetäänkö avoimia vai strukturoituja kysymyksiä, millaista asteikkoa eli skaalaa 

käytetään monivalintakysymyksissä, missä jäijestyksessä kysymykset esitetään jne. Lomakkeen 

kysymyksiä suunniteltaessa tulisi myös miettiä onko vastaaja tiedoiltaan kykenevä vastaamaan 

kysymykseen, pystyykö hän muistamaan kysyttävän asian ja onko vastaus helposti muotoiltavissa 

vastaajan mielessä. (Malhotra & Birks 2003, 331-335)

Lomakkeen laatijan tulee erityisesti ottaa huomioon kysymysten vastaamiseen kuluva vaiva ja aika. 

Mitä tarkempaa tietoa halutaan saada kyselyllä, sitä enemmän tarvitaan entistä yksilöidympiä 

kysymyksiä ja samalla kysely pitenee, mikä puolestaan heikentää vastaushalukkuutta (Rope & 

Pöllänen 1994, 100). Yleensä strukturoidut kysymykset eli valmiiden vastausvaihtoehtojen 

esittäminen on vastaajalle vaivattomampi tapa vastata (Malhotra & Birks 2003, 333). 

Strukturoituja kysymyksiä laadittaessa on muutamia periaatteita, joita täytyy noudattaa. 

Ensinnäkin, kysymyksessä on esitettävä kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tarvittaessa voidaan 

käyttää kysymystä ”muu, mikä?”, jotta voidaan varmistua kaikkien vaihtoehtojen huomioimisesta. 

Lisäksi vastausvaihtoehtojen tulee olla toisensa poissulkevia ja vaihtoehto voi sisältää ainoastaan 

yhden merkityssisällön, jotta voidaan varmistua siitä, että vastauksen sisällön tulkitsemisesta ei 

tule epäselvyyksiä. (Rope 1992, 36-38)

Avoimilla kysymyksillä voidaan hankkia sellaista tietoa, jota tutkimuksen suunnittelussa ei 

välttämättä olla osattu ennakoida. Tästä syystä avoimia kysymyksiä käytetäänkin usein 

etsinnällisissä tutkimuksissa. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa avoimia kysymyksiä käytetään 

yleensä joko vaihtoehdon ”muu” täydentämiseen tai vastaajan omien mielipiteiden kartoitukseen. 

Yhtenä avointen kysymysten ongelmana on, että niihin ei monesti vaivauduta vastaamaan tai sitten 

vastaus voi olla varsin ylimalkainen, jolloin vastausten tulkinta voi muodostua hankalaksi. Lisäksi 

vastausten käsittely on vaivalloista, mikä puolestaan kasvattaa tutkimuksen kustannuksia. 

(Malhotra & Birks 2003, 330-335)
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Strukturoidut kysymykset voivat olla joko monivalintakysymyksiä, asteikollisia kysymyksiä tai 

kahtia jaettuja kysymyksiä (dichotomous questions), joissa vastausvaihtoehdot ovat joko kyllä tai 

ei. Kahtia jaetuissa kysymyksissä voi olla lisäksi vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Asteikot voidaan 

jakaa joko vertaileviin (comparative scaling techniques) tai ei-vertaileviin skaaloihin (non- 

comparative). Yksi yleisimmin käytetyistä ei-vertailevista asteikoista on Likertin skaala. 

Perinteisesti Likertin skaalassa on jokaista väittämää kohden viisi vastauskategoriaa, joiden 

ääripäät eli niin sanotut ankkurit ovat ”täysin samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. (Malhotra & 

Birks 2003, 304-306; 335-337)

Asteikkoja käytettäessä tulee lomakkeen suunnittelijan tehdä kuusi tärkeää päätöstä koskien (1) 

vastauskategorioiden määrää, (2) onko kategorioita parillinen vai pariton määrä, (3) käytetäänkö 

tasapainoista skaalaa, (4) pakotetaanko vastaaja ilmaisemaan mielipiteensä eli käytetäänkö 

vaihtoehtoa ”en osaa sanoa”, (5) skaalan sanallista muotoa, erityisesti ääripäiden nimeämisessä, ja 

(6) skaalan fyysistä muotoa eli onko skaala esimerkiksi pysty- vai vaakatasossa. 

Vastauskategorioiden lukumäärää kasvatettaessa voidaan parantaa vastausten jakaumaa, mutta 

samalla ongelmaksi saattaa muodostua, että vastaaja ei pysty käsittelemään mielekkäästi usean 

kategorian asteikkoa. Yleisesti voidaan sanoa, että kategorioiden lukumäärän tulisi olla jokin 

viiden ja yhdeksän väliltä. Mikäli neutraali vastausvaihtoehto on mahdollinen vastaajan kannalta, 

tulisi kategorioiden lukumäärän olla pariton. Asteikon tulisi olla yleisesti ottaen tasapainoinen ellei 

ole erityistä syytä painottaa toista asteikon päätä. Mikäli voidaan olettaa, ettei vastaajalla 

välttämättä ole mielipidettä, vastausten laatu saattaa parantua antamalla vastaajalle vaihtoehto ”en 

osaa sanoa”. Kategorioista voidaan nimetä kaikki tai joitakin, esimerkiksi ainoastaan ääripäät. Itse 

fyysistä muotoa kannattaa testata ja valita paras vaihtoehto. (Malhotra & Birks 2003, 307-310)

Kyselylomakkeita suunniteltiin tutkimusta varten kaksi erilaista, eli yksi kumpaakin empiriaosaa 

varten. Molemmissa lomakkeissa käytettiin pääasiassa strukturoituja kysymyksiä (monivalinta-, 

kahtia jaetut ja asteikolliset kysymykset). Muutamissa kohdissa käytettiin myös avoimia 

kysymyksiä lähinnä täydentämään vastausvaihtoehtoja. Ensimmäisen empiriaosan kyselylomake 

tehtiin olutmessujen kävijöitä varten, jolla pyrittiin tavoittamaan mahdollisia mielipidejohtajia. 

Toinen kyselylomake suunniteltiin ensimmäisen kyselylomakkeen pohjalta, mutta siihen tehtiin 

tarpeellisia muutoksia, jotta muun muassa tilannetekijöiden vaikutusta ostopäätökseen voitaisiin 

tutkia yksityiskohtaisemmin. Toisen lomakkeen suunnittelemista varten tehtiin lisäksi
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pienimuotoinen kvalitatiivinen esitutkimus, jonka tulokset huomioitiin lomakkeessa. Esitutkimusta 

käsitellään tarkemmin luvussa 5.4.2.

Molemmat lomakkeet testattiin tutkijan ystäväpiirissä, jotta voitaisiin varmistua, että lomakkeet 

olivat selkeitä ja kysymykset yksiselitteisiä. Kommenttien perusteella lomakkeiden täyttäminen oli 

helppoa, joskin joidenkin mielestä kysely oli hieman liian pitkä ja aikaa vievä. Näin ollen joitakin 

kysymyksiä karsittiin pois ja lisäksi tehtiin pieniä muutoksia, jotka olivat lähinnä muotoseikkoja 

koskien kysymysten muotoilua. Lopulliset kyselylomakkeet löytyvät liitteistä 1 ja 2. Seuraavaksi 

käymme tarkemmin läpi kuinka kyselylomakkeet laadittiin.

5.4.1 Kyselylomake 1 (Helsinki Beer Festival -olutmessut)

Kyselylomake 1 (ks. Liite 1) laadittiin olutmessujen kävijöitä varten ja tarkoituksena oli tavoittaa 

potentiaalisia mielipidejohtajayksilöitä. Lomakkeessa käytettiin perinteistä viisiportaista Likert- 

asteikkoa, jossa skaalan ankkurit nimettiin asenneväittämien / tekijöiden tärkeyksien kohdalla 

seuraavanlaisesti: 1 = täysin eri mieltä / ei lainkaan tärkeä, 5 = täysin samaa mieltä / erittäin

tärkeä. Muissa asteikollisissa kysymyksissä, joissa kysyttiin muun muassa oluen kulutuksesta, 

kaikki vastauskategoriat nimettiin erikseen, jotta ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä 

vastaajan kannalta. Avoimia kysymyksiä ei käytetty muutoin kuin täydentämään 

vastausvaihtoehtoja muutamassa kohdassa.

Kyselylomakkeen sisältöä laadittaessa käytettiin hyväksi hyvin pitkälti aikaisempien tutkimusten 

tuloksia (mm. suomalaisten juomatapatutkimus 1992; Laaksonen & Leminen 1996), joita on 

käsitelty tämän tutkielman toisessa luvussa. Niiden mukaan valittiin tutkittavat oluen 

käyttötilanteet ja tarkoitukset sekä ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. Koska kuluttajien on vaikeaa 

löytää yhteyksiä oluen ja arvomaailmansa väliltä syvällisissä kvalitatiivisissa haastatteluissa (vrt. 

Laaksonen & Leminen 1996), ei arvojen kartoitus voi olla mielekästä strukturoidun 

kyselytutkimuksen kohdalla varsinkaan, jos lomake pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä 

vastausprosentin kasvattamiseksi. Näin ollen kuluttajien arvojen tutkiminen ei ole olennainen osa 

tätä kyselytutkimusta.
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Tämän tutkimuksen kohdalla kyselyssä käytetyt ostopäätökseen vaikuttavat valintakriteerit 

valittiin sekä Laaksosen ja Lemisen (1996) tutkimuksen tulosten että tutkijan omakohtaisen 

kokemuksen ja näkemyksen perusteella. Valitut valintakriteerit käytiin lisäksi läpi 

toimeksiantajayrityksen markkinointijohtajan kanssa, mutta muutoksia tai lisäyksiä ei nähty 

tarpeellisiksi. Laaksosen ja Lemisen oluttutkimuksessa esille nousseet kuluttajan kannalta 

merkittävät attribuutit (ks. luku 2.5) on otettu huomioon haastattelulomakkeessa muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Nimen tärkeyttä ostopäätöksessä ei otettu huomioon, koska se 

periaatteessa sisältyy sekä etikettiin että tuotemerkkiin ja brändiin. Oluen väri taas jätettiin pois, 

koska olutpullot ovat yleensä ruskeita tai vihreitä, joten väriä ei voida erottaa ostopäätöstä tehdessä. 

Vaikka värin perusteella moni saattaisikin kuvitella mielessään miltä olut mahdollisesti maistuisi, 

niin oluen ollessa entuudestaan tuttu ostopäätös perustuisi uusintaostossa luultavasti hyvin pitkälti 

oluen makuun eikä sen väriin. Valmistuspaikkakunta on periaatteessa otettu huomioon kyselyssä, 

mutta kyseinen tekijä on kyselylomakkeessa oluen kotimaisuutena. Imagoa ei otettu huomioon 

kyselylomakkeessa sellaisenaan, mutta imago tulee epäsuorasti esille lomakkeen 

asennekysymyksissä. Näin ollen lopulliseen kysymyslomakkeeseen valittiin seuraavat 

valintakriteerit: hinta, maku, tietty olutmerkki, etiketti, oluen kotimaisuus, mainokset ja oluen 

näkyvyys kaupassa.

Vastaajien taustamuuttujista kysyttiin ikää, sukupuolta ja työnkuvaa. Muita kysymyksiä, joilla 

pyrittiin paremmin luonnehtimaan vastaajia ja erityisesti mahdollisia mielipidejohtajia, olivat 

harrastuksiin, matkustukseen ja eri tiedonlähteiden arvostamiseen liittyvät kysymykset.

5.4.2 Kvalitatiivinen esitutkimus

Toisen empiriaosan lomakkeen suunnittelua varten tehtiin pienimuotoinen kvalitatiivinen 

esitutkimus tutkimuksen tekijän ystäväpiirissä. Esitutkimukseen osallistui 12 miespuolista 

vastaajaa. Vastaajille lähetettiin sähköpostitse kaksi avointa kysymystä koskien ostopäätökseen 

vaikuttavia tekijöitä oluen kohdalla yleisesti ja erikseen tuontioluiden kohdalla (Liite 3). Kyselyn 

vastauksista voitiin vetää johtopäätös, että monet ostavat tuontioluita hyvin eri perustein, kuin 

oluen kohdalla yleisesti. Esimerkiksi hinnalla ja olutmerkillä vaikutti olevan selvästi enemmän 

merkitystä ostettaessa olutta yleisesti, mutta tuontioluiden kohdalla maku vaikutti olevan tärkein 

kriteeri. Kuitenkin molempien ostotilanteiden kohdalla kolme tärkeintä tekijää vaikuttivat olevan
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hinta, maku ja olutmerkki. Vastauksista tuli myös esille, että jotkut vastaajista joivat tuontioluita 

vain tietyissä erikoistilanteissa tai kokeilumielessä. Yksi vastaaja kahdestatoista ilmoitti, ettei juo 

lainkaan tuontioluita ja mainitsi muutenkin ostavansa aina muutamia samoja olutmerkkejä. Koska 

tuontioluita juodaan usein vain tietyissä tilanteissa ja ostopäätöksenteko poikkeaa yleisestä 

ostokäyttäytymisestä tuontioluiden kohdalla, nähtiin tarpeelliseksi ottaa nämä seikat huomioon 

kyselylomaketta suunniteltaessa. Esitutkimuksesta tuli esille myös yksi ostopäätökseen vaikuttava 

tekijä, jota ei oltu huomioitu ensimmäisen lomakkeen kohdalla. Tämä tekijä oli oluen saatavuus 

kylmänä kaupasta, joka otettiin huomioon toisessa kyselyssä. Esitutkimuksen tulokset on esitetty 

taulukkoina liitteessä 4.

5.4.3 Kyselylomake 2 (päivittäistavarakaupat)

Kyselylomakkeen 2 (ks. liite 2) pohjana käytettiin lomaketta 1, mutta muutoksia tehtiin melko 

paljon. Kulutuskysymyksissä otettiin käyttöön yksi vastauskategoria lisää ja tuontioluiden 

kulutusta kysyttiin suhteellisena kulutuksena koko oluenkulutukseen nähden. Myös eri 

oluttyyppien kulutusta kysyttiin asteikollisella kysymyksellä. Asteikoksi valittiin tällä kertaa 

seitsemänportainen asteikko, jotta vastauksiin saataisiin enemmän hajontaa ja näin voitiin parantaa 

tulosten tilastollista merkitsevyyttä. Samaa asteikkoa käytettiin myös muissa kyselyn kohdissa, 

joissa oli asteikollisia kysymyksiä (pois lukien kulutuskysymykset ja hintaherkkyyskysymys).

Ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden kohdalla muutokset lomakkeessa olivat melko suuria. 

Valintakriteerejä kysyttiin ensinnäkin kolmessa eri kohtaa lomaketta. Ensin kysyttiin tekijöiden 

tärkeyttä oluen kohdalla yleisesti. Kysyttävät tekijät olivat pitkälti samat kuin ensimmäisessä 

lomakkeessa, mutta tekijöiden joukkoon lisättiin vetoava brändi, korkea laatu, saatavuus kylmänä 

kaupasta ja kylkiäiset. Oluen kotimaisuus muutettiin valmistusmaaksi. Seuraavaksi kysyttiin 

käytännössä samojen tekijöiden tärkeyttä tilanteessa, jossa ostetaan tuntematonta olutta 

kokeilumielessä. Suurin muutos lomakkeeseen 1 nähden oli kuitenkin tilannetekijöiden 

merkitysten kartoittamista varten tehdyt kysymykset. Kysymyslomakkeen kohdassa 10 kysyttiin 

aikaisempien tutkimusten (vrt. suomalaisten juomatapatutkimus vuonna 1992; Laaksonen & 

Leminen 1996; edellä mainittu esitutkimus) mukaan kolmen tärkeimmän tekijän, eli hinnan, maun 

ja olutmerkin, tärkeyttä viidessä eri oluen käyttötilanteessa ja -tarkoituksessa. Tutkitut 

oluenjuontitilanteet olivat (1) humalahakuinen juominen, (2) seurustelu ystävien kanssa, (3)
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rentoutuminen kotona, (4) ruokailu ja (5) saunominen. Tämän lisäksi nähtiin tarpeellisena kysyä 

erikseen edellä mainittujen tekijöiden tärkeys (6) tuontioluiden kohdalla yleisesti. Näin ollen 

kysymyslomakkeeseen 2, joka tehdään keskivertokuluttajien keskuudessa, valittiin seuraavat 

valintakriteerit: vetoava brändi, korkea laatu, miellyttävä etiketti, hyvä näkyvyys kaupassa, 

saatavuus kylmänä, miellyttävät mainokset, kylkiäiset ja valmistusmaa sekä edullinen hinta, 

miellyttävä makuja entuudestaan tuttu olutmerkki.

5.5 Tutkimuksen luotettavuus

Mittaustulos ei ole tutkittavan kohteen todellinen arvo vaan pikemminkin sen havainto, sillä 

mittaukseen liittyy aina virheitä. Mittausvirhe muodostuu systemaattisesta virheestä ja 

satunnaisvirheestä. Systemaattisella virheellä tarkoitetaan virhettä, joka toistuu jokaisen 

mittauksen kohdalla ja vaikuttaa mittaukseen samalla tavoin joka kerta. Satunnaisvirhe nimensä 

mukaan esiintyy sattumanvaraisesti vaikuttaen mittaustuloksiin eri tavoin joka kerta. (Malhotra & 

Birks 2000, 304-305) Tutkimuksen luotettavuutta mitataan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Tutkimusaineisto on sisäisesti luotettavaa silloin kun mittaaminen on reliaabelia ja validia. 

Aineiston ulkoinen luotettavuus toteutuu puolestaan silloin, kun tutkittu näyte tai otos edustaa 

tutkittavaa perusjoukkoa. Molemmat luotettavuuden osatekijät yhdessä määrittelevät tutkimuksen 

kokonaisluotettavuuden. (Uusitalo 1991, 86)

5.5.1 Reliabiliteetti

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta eli ei-sattumanvaraisuutta. 

(Uusitalo 1991, 84) Toisin sanoen reliabiliteetti kertoo, missä määrin mittaustulokset ovat 

luotettavia, kun mittaus suoritetaan uudestaan (Malhotra & Birks 2003, 140). On tärkeää huomata, 

että systemaattinen virhe, joka tapahtuu jokaisen mittauksen kohdalla, ei vaikuta tutkimuksen 

reliabiliteettiin. Sen sijaan satunnaisvirhe alentaa mittauksen reliaabelisuutta. (Malhotra & Birks 

2000, 305)

Satunnaisvirheitä voi syntyä monesta eri syystä. Kyselytutkimuksen kohdalla satunnaisvirheitä voi 

syntyä esimerkiksi jos vastaaja muistaa asian väärin, merkitsee vastauksen väärin tai ymmärtää

esitetyn kysymyksen toisin kuin tutkija on ajatellut. Lisäksi vastausten tallennuksessa tietokoneelle
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saattaa tapahtua virheitä. Tavoitteena on luonnollisesti mahdollisimman reliaabeli mittaus, mutta 

puutteellinen reliabiliteetti ei välttämättä ole tutkimukselle tuhoisa. (Uusitalo 1991, 84)

Tämän tutkimuksen kohdalla reliabiliteettia pyrittiin parantamaan suunnittelemalla kyselylomake 

huolellisesti ja testaamalla lomake ennen varsinaista kyselyä. Palautteen perusteella tehtiin 

muutamia muutoksia, jotka olivat tosin hyvin pienimuotoisia muotoseikkoja koskien 

kysymyksenasettelua. Kaiken kaikkiaan palautteesta voitiin ymmärtää, että kysymykset olivat 

riittävän yksiselitteisiä ja lomake oli muutenkin helppo täyttää. Koska tutkija keräsi aineiston itse, 

hän sain palautetta myös tutkimukseen osallistuneilta vastaajilta. Kaiken kaikkiaan lomake oli 

vastaajien mielestä selvä ja helppo täyttää, joskin joidenkin vastaajien mielestä (erityisesti 

päivittäistavarakaupoissa tehdyn kyselyn kohdalla) lomake oli hieman liian pitkä. Siitä huolimatta 

lähes kaikki vastaajat vastasivat suorastaan äärimmäisen huolellisesti kaikkiin lomakkeen kohtiin. 

Tähän oli syynä hyvin pitkälti se, että vastaajat kokivat tutkittavan aiheen henkilökohtaisella 

tasolla erittäin mielenkiintoiseksi.

Tutkijan läsnäolo mahdollisti vastaajalle tarkentavien kysymysten esittäminen epäselvissä 

kohdissa, mikä parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Lisäksi voidaan todeta, että tällaisia 

tarkentavia kysymyksiä esitettiin molempien näytteiden osalta yhteensä ainoastaan muutama, mikä 

puhuu lomakkeen selkeyden puolesta.

Lisäksi mittausten toistettavuutta voitiin arvioida, koska tutkimuksessa suoritettiin kaksi erillistä 

kyselyä, joissa kysyttiin osittain samoja asioita. Tämän lisäksi tämän tutkielman ohella suoritettiin 

vielä erillinen kuluttajatutkimus toimeksiantajalle, jossa mitattiin myös osittain samoja asioita. 

Muun muassa valintakriteerien ja kulutustilanteiden merkitysten kohdalla voitiin todeta, että 

vastaukset vastasivat erittäin hyvin toisiaan eri kyselyiden osalta. Valintakriteerien kohdalla voitiin 

todeta lisäksi, että tämän tutkielman tulokset vastasivat hyvin pitkälle myös aikaisempien 

tutkimusten tuloksia (vrt. mm. Laaksonen & Leminen 1996).

5.5.2 Validiteetti

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Sisäisen 

validiteetin kannalta on tärkeää, että aineisto on ristiriidatonta ja loogista. Ulkoisen validiteetin
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kannalta on puolestaan oleellista, että tutkimustulokset on siirrettävissä ja yleistettävissä 

tutkittavaan perusjoukkoon. Validiutta on periaatteessa helppo laskea tai arvioida; mittaustulosta 

yksinkertaisesti verrataan todelliseen tietoon mitattavasta ilmiöstä. Käytännössä ongelma on siinä, 

että mittauksista riippumatonta todellista tietoa ei ole käytettävissä. Keskeisesti validiteettiin 

vaikuttaa se, kuinka hyvin kysyttäväksi aiottu teoreettinen määritelmä vastaa operationaalista 

määritelmää. Toisin sanottuna, kuinka hyvin lopullinen kysymys vastaa teoreettista asiaa. 

(Uusitalo 1991, 84-86)

Validius voidaan määritellä pikemminkin sen mukaan, kuinka hyvin mittauksessa havaitut erot 

kuvaavat tutkitun kohteen ominaispiirteiden todellisia eroja, eikä niinkään mittausvirheen mukaan. 

Täydellinen validius vaatii kuitenkin, että mittausvirheitä ei ole lainkaan eli että reliaabelius on 

myös täydellinen. (Malhotra & Birks 2000, 307) Validiteetin täydellinen puuttuminen tekee 

tutkimuksesta arvottoman, sillä silloinhan mitataan täysin muita asioita kuin jotka olisivat 

tutkimuksen karmalta oleellisia. Yksi mittauksen validisuutta alentava tekijä on reliabiliteetin 

puute. Sen sijaan täysin reliaabelikaan mittaus ei takaa validisuutta. Toisin sanoen reliaabelius voi 

toteutua vaikka mittaus ei olisi validi, mutta mittaus ei voi olla validi ellei se ole reliaabeli. 

(Uusitalo 1991, 86)

Kirjallisuudessa määritellään useita erilaisia validiteetin määritelmiä (ks. esim. Malhotra & Birks 

2000, 307-308). Validius voi tarkoittaa muun muassa, että tutkittavat asiat kattavat tutkimuksen 

alueen kokonaisuudessaan ilman, että joitakin merkittäviä osa-alueita jää tutkimatta. Validiudella 

voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi käytetyn mittarin toimivuutta mitattaviin muuttujiin nähden. 

(Malhotra & Birks 2000, 307-308)

Tämän tutkielman kohdalla sisäistä validiutta pyrittiin parantamaan suunnittelemalla 

yksityiskohtaisesti lomakkeen sisältö aikaisempien tutkimustulosten perusteella yhdessä alan 

ammattilaisten kanssa. Tarkoituksena oli kattaa kysymyksillä kaikki oleellinen tutkimuksen 

kannalta. Mittareina käytettiin aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleita merkittävimpiä tekijöitä, 

joiden voidaan olettaa olevan suhteellisen valideja mittareita.

Koska tutkija itse keräsi aineiston, voitiin myös varmistua, että vastaajat varmasti kuuluivat 

tutkittavaan kohderyhmään. Tutkija pyrki samalla varmistamaan, että muun muassa jokaisesta 

ikäryhmästä saataisiin jokseenkin riittävästi vastauksia, jotta ulkoinen validiteetti olisi
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hyväksyttävä. Ulkoista luotettavuutta heikentää kuitenkin se, että näyte valittiin 

mukavuusotannalla satunnaisotannan sijaan. Näytteiden sukupuolijakaumat olivat miespainotteisia 

ja ikäjakauma painottui 24-39-vuotiaisiin. Ajateltuna oluen kulutuksen todellisia määriä suhteessa 

sukupuoleen ja eri ikäryhmiin, niin näyte painottui juuri niihin ryhmiin, jotka juovat eniten olutta. 

Toimeksiantajan kannalta jakaumat olivatkin näin käytännöllisiä vaikka edustavuus ei välttämättä 

ollut paras mahdollinen verrattaessa Suomen koko olutta juovaan kansaan. Demografisten 

tekijöiden osalta voidaan todeta lisäksi, että niitä olisi voitu käyttää kyselylomakkeessa useampia, 

jotta analyysivaiheessa ei olisi jouduttu tekemään ylimääräisiä oletuksia muun muassa tulotason ja 

koulutuksen suhteen.

Päivittäistavarakaupoissa käytetyn kyselylomakkeen kohdalla kysyttäessä tuontioluiden 

suhteellista kulutusta oluen kokonaiskulutukseen nähden voitiin havaita, että valittu vastausskaala 

eli kulutuksen arvioiminen prosenttiluvun mukaan ei tuottanut luotettavia vastauksia, kun tuloksia 

verrattiin tunnettuihin kulutustilastoihin. Kuluttajien oli mitä luultavimmin vaikea arvioida 

todellista kulutuksen määrää prosentuaalisella asteikolla ja näin ollen lähes kaikki vastaajat 

tuntuivat yliarvioivan tuontioluiden kulutuksen, mikä puolestaan vähensi vastausten validiutta. 

Toinen validiutta alentava kulutuskysymyksiin liittyvä yksityiskohta oli mahdollinen 

kulutusmäärien alimitoittaminen. Oli havaittavissa, että kuluttajat helposti arvioivat oluen 

kokonaiskulutuksen hieman alakanttiin. Kummankin havaitun ongelman kohdalla arviointivirheet 

tuntuivat toistuvan kuitenkin suhteellisen systemaattisesti jokaisen vastaajan kohdalla. Näin ollen 

validiuden hieman kärsiessä reliabiliteetti ei mitä luultavimmin kärsinyt samoissa mitoissa.
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6 ENSIMMÄISEN EMPIRIAOSAN TULOKSET

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen ensimmäisen empiriaosan eli olutmessuilla jäljestetyn 

kyselytutkimuksen tulokset. Tarkoituksena oli pystyä tunnistamaan mahdolliset mielipidejohtajat 

ja edelläkävijäyksilöt messuilla kävijöiden joukosta klusterianalyysiä hyödyntäen. Samalla 

selvitettiin ostopäätökseen vaikuttavien tuotekohtaisten tekijöiden merkityksiä ja eri 

kulutustilanteiden tärkeyttä kuluttajille. Analyysit suoritettiin SPSS for Windows -ohjelmalla.

6.1 Näytteen taustamuuttujien tarkastelua

Demografisten tekijöiden osalta tutkimusnäyte on suhteellisen edustava. Ikäjakauma vastaa 

tutkijan silmämääräisen arvion mukaan melko hyvin messuvieraiden ikäjakaumaa. Tarkkaa 

jakaumaa ei ollut tiedossa tätä tutkimusta tehtäessä. Ikäjakauma, joka on esitetty kuvassa 6.1, 

painottuu jonkin verran 25-39-vuotiaisiin.

Kuva 6.1 Näytteen ikäjakauma

Ikäjakauma (n = 100)

18-24 25-30 31-39 40-49 50-

Sukupuolijakauma painottuu selvästi miehiin, joita oli 72 prosenttia näytteestä. Myös 

sukupuolijakauma vastasi tutkijan arvion mukaan messuvieraiden sukupuolijakaumaa. 

Työntehtävän puolesta näyte painottuu puolestaan jonkin verran johto- ja asiantuntijatehtäviin, 

mutta käytännössä katsoen jakauma on melko tasainen. Koko Suomen väestöön nähden
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työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuus on aliedustettu, mutta messuvieraiden kohdalla vastaavaa 

johtopäätöstä ei voida tehdä, sillä jakauma ei ollut tiedossa messuvieraiden osalta.

6.2 Segmentointi ja klusterianalyysi

Markkinoiden segmentoimisella tarkoitetaan yleisesti kuluttajien ryhmittelyä tiettyjen 

ominaispiirteiden perusteella samankaltaisiin ryhmiin. Tarkoituksena on löytää toisistaan 

poikkeavia kuluttajaryhmiä, joiden sisällä kuluttajat ovat keskenään samankaltaisia tiettyjen 

ominaispiirteiden mukaan. Yritykset hyödyntävät segmentointia markkinoinnissaan ja pyrkivät 

löytämään houkuttelevia kohderyhmiä, joihin he keskittävät markkinointipanostuksensa. (Peter & 

Olson 2002, 378; Solomon ym. 1999, 10-11)

Perinteisesti segmentoinnissa on lähdetty liikkeelle kuluttajien asenteista ja tuotteeseen liitettävien 

ominaisuuksien arvostamisesta. Myös kuluttajien sitoutumista voidaan käyttää 

segmentointiperusteena (Solomon ym. 1999, 104). Pelkästään tuotteen ominaisuuksien

arvostamisesta on kuitenkin usein ongelmallista vetää johtopäätöksiä kuluttajan käyttäytymisestä 

tulevaisuudessa. Näin ollen kuluttajien tavoittelemien hyötyjen eli toivottujen seurausten 

käyttämistä segmentointiperusteena (benefit segmentation) voidaan pitää perusteltuna. 

Hyötysegmenttejä muodostettaessa keinot-tavoite -ketju (ks. luku 3.5.3) on todettu hyväksi 

työvälineeksi toivottujen tuoteominaisuuksien ja tavoiteltujen hyötyjen kartoittamisessa. (Botschen 

ym. 1999)

Tilannekohtainen segmentointi (situational segmentation) pyrkii puolestaan määrittelemään 

markkinat eri kulutustilanteiden perusteella. Segmentointi voidaan tässä tapauksessa tehdä myös 

tuotteiden kesken, jolloin tarkemmin ottaen on kyse tuotteen asemoitumisen selvittämisestä 

markkinoilla. Eri tuoteryhmien välisten tuotteiden kilpailukykyä eri kulutustilanteissa on yleisesti 

ottaen vaikea hahmottaa. Tilannekohtaisessa segmentoinnissa pyritäänkin ottamaan huomioon 

kaikki kyseisessä tilanteessa kilpailevat tuotteet eikä vain tuotteita yhden tuoteryhmän sisällä. Sen 

avulla voidaan selvittää kulutustilanteet (tilannekohtaiset segmentit), joissa on ylitarjontaa 

tuotteista ja kilpailu on kovaa sekä vastaavasti vähemmän kilpailua omaavat tilanteet. (Gehrt & 

Shim 2002)
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Segmentoinnin lähtökohtana on, että tunnetaan kaikki merkittävät segmentointiperusteet, olivat ne 

sitten tuotteen ominaisuuksia, kulutustilanteita, kuluttajien asenteita tai heidän tavoittelemia 

hyötyjä. Jos näitä tietoja ei ole tiedossa, ne tulee selvittää. Yleisesti ottaen kvalitatiiviset 

syvähaastattelut ovat tehokkaita keinoja selvittää kyseisiä tekijöitä. Segmentointi itsessään vaatii 

kvantitatiivisen menetelmän ja klusterianalyysi on juuri siihen soveltuva menetelmä.

Klusteri- eli ryhmittelyanalyysi on tilastollinen monimuuttujamenetelmä, jolla pyritään 

muodostamaan tutkimusaineistosta suhteellisen homogeenisia ryhmiä eli klustereita. Analyysissä 

pyritään siihen, että klusterit poikkeaisivat toisistaan ominaisuuksien perusteella mahdollisimman 

paljon, mutta klusterin sisällä poikkeamat olisivat mahdollisimman pieniä. (Malhotra & Birks 

2003, 597) Tämän tutkimuksen analyysit suoritettiin SPSS for Windows -ohjelmalla. Ohjelman 

muodostettua klusterit annettujen tekijöiden suhteen, jää klustereiden tulkitseminen ja nimeäminen 

tutkijan tehtäväksi.

Tässä tutkimuksessa käytettiin ei-hierarkista klusterointimenetelmää, jota kutsutaan usein myös k- 

means -klusteroinniksi. Kyseisessä ryhmittelymenetelmässä määritellään etukäteen kuinka monta 

klusteria muodostetaan ja klustereiden keskipisteet määritellään sattumanvaraisesti. (Malhotra & 

Birks 2003, 603) Ryhmien homogeenisyyttä pyritään parantamaan siirtelemällä aineiston tapauksia 

ryhmästä toiseen. Lopullinen ryhmittelyratkaisu saadaan, kun tapausten siirtäminen ei enää 

paranna ryhmien homogeenisyyttä. (Mustonen 1995, 140) Klustereiden mielekkyyden määrittelee 

analyysin tekijä tulkitsemalla klustereiden ominaispiirteitä. Klustereita voidaan tulkita analyysissä 

käytettyjen muuttujien lisäksi ristiintaulukoimalla klustereita analyysissä käyttämättä jätetyn 

aineiston kanssa, kuten esimerkiksi demografisten tekijöiden kanssa.

Klustereiden lukumäärän päättämiseksi ei ole olemassa yksiselitteistä sääntöä. Klustereiden määrä 

voi perustua teorian tai käytännön tuntemiseen. Myös klusterin suhteellinen koko tulisi ottaa 

huomioon niin, että kaikissa klustereissa on edustavuuden kannalta mielekäs määrä tapauksia. 

(Malhotra & Birks 2003, 606) Mikäli muodostettujen ryhmien määrästä ei ole tietoa, tulee analyysi 

suorittaa vaihtelemalla klustereiden määrää ja pyrkiä löytämään mielekkäin klustereiden määrä 

(Mustonen 1995, 141). Tämän tutkimuksen analyysissä oli tarkoitus lähteä liikkeelle kolmesta 

klusterista ja lisätä klustereiden määrää yksi kerrallaan samalla verraten klustereiden 

ominaispiirteitä aikaisemmin muodostettuihin klustereihin. Klustereiden määrää lisätään siihen 

saakka, kunnes klustereiden nimeäminen sen ominaispiirteiden mukaan on mahdollisimman
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mielekästä tai kunnes klusterien määrän lisäys ei tuota selvästi toisista klustereista poikkeavaa 

klusteria. Tässä tapauksessa klustereiden määrä päätettiin jättää kolmeen sekä näytteen pienen 

koon vuoksi että klustereiden tulkinnan mielekkyyden kannalta. Klusterit muodostettiin 

kulutuskysymysten ja asenneväittämien perusteella. Analyysin tulokset on esitetty liitteessä 5, 

jossa näkyy analyysissä käytettyjen muuttujien keskiarvot klustereittani.

Klustereita verrattiin keskenään ja tulkittiin ristiintaulukointien ja keskiarvotestien avulla. 

Tilastollisessa mielessä ainoastaan tilastollisesti merkitsevät erot ovat tärkeitä. Tilastollinen 

merkitsevyys ei kuitenkaan kerro onko havaittu ero suuri vai pieni vaan se tarkoittaa, että ero ei 

johdu sattumasta. Usein käytetty tilastollisen merkitsevyyden raja on 95 prosentin 

merkitsevyystaso eli riskitaso, joka toteutuessaan tarkoittaa, että 95 prosentin todennäköisyydellä 

havaittu ero ei johdu sattumasta. Mitä suurempi merkitsevyystaso on, sitä tiukemmin pidetään 

kiinni hypoteesista, että keskiarvot tai jakaumat (ristiintaulukoinnin yhteydessä) eivät poikkea 

toisistaan klustereiden kesken. Keskiarvoja testattaessa kahden klusterin välillä lasketaan testisuure 

t, jonka avulla saadaan selville onko havaittu ero klusterien välillä tilastollisesti merkitsevä. Jos 

samalla kerralla verrataan useampia klusteria toisiinsa, käytetään varianssianalyysiä, jossa 

testisuureena on puolestaan F. Ristiintaulukoinnin yhteydessä voidaan tilastollista merkitsevyyttä 

tarkastella esimerkiksi Pearsonin Chiin neliön avulla. SPSS-ohjelma laskee testisuureet testien 

yhteydessä ja ilmoittaa tilastollisen merkitsevyys asteen sarakkeessa ”sig”. Mikäli ”sig”-arvo on 

0,05 tai pienempi, voidaan eroa pitää tilastollisesti merkitsevänä, kun on valittu 95 prosentin 

merkitsevyysaste. Tässä tutkimuksessa pidämme 95 prosentin merkitsevyysastetta riittävänä.

Muodostettujen klustereiden väliltä onnistuttiin helposti löytämään mahdollisten aikaisten 

omaksujien ja mielipidejohtajien ryhmä. Kaksi muutakin ryhmää onnistuttiin tulkitsemaan ja 

nimeämään suhteellisen vaivattomasti. Messuväki koostui pääosin oluista kiinnostuneista ihmisistä, 

alan ammattilaisista ja lehdistön edustajista. Mukaan mahtui luonnollisesti vähemmän oluista 

kiinnostuneita ihmisiä kuten messuvieraiden seuralaisia. Myös ammattilaisten joukosta löytyi 

yksilöitä, jotka eivät varsinaisesti juoneet oluita. Kun klustereita verrattiin harrastelijatuntien ja 

ammattilaistuntien aikana tehtyjen kyselyiden osuuksien suhteen, niin eroja klustereiden välillä ei 

voitu tehdä. Tämä puoltaa, että sekä alan ammattilaisten että muun messuväen joukosta löytyi 

yksilöitä, jotka eivät varsinaisesti juo olutta. Seuraavaksi käymme läpi muodostetut klusterit ja 

kuvailemme ryhmien ominaispiirteitä tehtyjen keskiarvotestien ja ristiintaulukoiden valossa.
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6.3 Valintakriteerit

Kyselylomakkeessa kysyttiin eri tekijöiden merkitystä ostopäätöksenteon kannalta. Kysytyt 

valintakriteerit ja niiden keskiarvot koko näytteen osalta on esitetty kuvassa 6.2. Kuvasta voidaan 

havaita, että maku on selvästi tärkein valintakriteeri. Toiseksi tärkein ostopäätökseen vaikuttava 

tekijä on olutmerkki ja hinta on vasta kolmanneksi merkittävin tekijä. Tulokset vastasivat hyvin 

muun muassa Laaksosen ja Lemisen (1996) tutkimustuloksia ostopäätökseen vaikuttavien 

tekijöiden osalta. Tosin heidän tutkimuksessa ei hintaa käsitelty lainkaan, koska kotimaisten 

oluiden kohdalla ei ollut eroja hinnoittelussa tutkimusta tehtäessä vuonna 1996.

Kuva 6.2 Ostopäätökseen vaikuttavien valintakriteerien keskiarvot

Valintakriteerien tärkeys 
(1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä)

Hinta Maku Tietty Etiketti Oluen Mainokset Oluen
olutmerkki kotimaisuus näkyvyys

kaupassa

Kun valintakriteereiden merkityksiä verrattiin eri klustereiden välillä, löytyi tilastollisesti 

merkittäviä eroja hinnan ja oluen kotimaisuuden tapauksissa. Oluen hinta ja kotimaisuus oli 

klusterille 3 tilastollisesti merkittävästi tärkeämpiä tekijöitä ostopäätöksenteossa kuin kahdelle 

muulle klusterille. Klusteri 2 puolestaan vaikuttaa arvostavan makua muita klustereita enemmän, 

mutta ero ei ole aivan tilastollisesti merkittävä (95% merkitsevyystasolla), joskin ero on muuten 

havaittavissa. Kuitenkin, kun katsotaan mitkä ovat tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät, 

niin jokaisen klusterin kohdalla maku on tärkein tekijä ja olutmerkki on toiseksi tärkein tekijä. 

Valintakriteerien keskiarvot ja keskiarvotestit ovat esitetty klustereittain liitteessä 6.
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6.4 Kulutustilanteiden tärkeys ja tilannekohtainen sitoutuminen

Kyselylomakkeen kohdassa 6 selvitettiin oluen suhteellisen paremmuuden merkitystä eri 

kulutustilanteissa kysymällä, kuinka tärkeää on, että olut on juuri tietynlainen tietyissä tilanteissa. 

Tarkoituksena oli selvittää kuluttajien tilannekohtaista sitoutumista ostokseen. Tärkeiksi 

luokitelluissa tilanteissa kuluttajien voitiin olettaa olevan valmiimpia käyttämään enemmän aikaa 

ja vaivaa sekä mahdollisesti rahaa saadakseen juuri oikeanlaisen oluen. Näin ollen tärkeimmät 

tilanteet olisivat suuren sitoutuneisuuden tilanteita. Kuvassa 6.3 on esitetty eri kulutustilanteiden 

saamat keskiarvot koko näytteen osalta.

Kuva 6.3 Oluen kulutustilanteiden tärkeys

Oluen kulutustilanteen tärkeys 
(1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä)

Humalahakuinen Seurustelutilanne Rentoutuminen Makunautinto Janojuoma Ruokajuoma 
juominen kotona

Kuten kuvasta nähdään, niin yleisellä tasolla makunautintoa ja seurustelutilannetta pidettiin 

tärkeimpinä kulutustilanteina oluen ominaisuuksien suhteen. On kuitenkin tärkeää huomata, että 

tilanteen tärkeydestä ei voida päätellä mitään todellisesta oluen kulutuksesta. Se, että 

humalahakuista juomista pidetään vähiten tärkeänä kulutustilanteena, ei tarkoita, että olutta 

juotaisiin humalahakuisesti vähemmän kuin esimerkiksi ruokajuomana. Humalahakuisessa 

juomisessa oluen maulla ym. ominaisuuksilla ei vain ole niin paljon merkitystä vastaajien mielestä, 

kuin esimerkiksi seurustelutilanteessa. Kuten jo aikaisemmin teoriaosassa olemme 

sitoutuneisuuden osalla todenneet, niin suuren sidonnaisuuden tilanteessa ollaan valmiita 

kuluttamaan enemmän aikaa ja harkintaa ja yleensä myös rahaa kuin pienen sidonnaisuuden
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tilanteissa. Näin ollen voidaan väittää, että juuri makunautinto ja seurusteluinanne ovat suuren 

sitoutuneisuuden tilanteita.

Kun muodostettuja klustereita verrattiin toisiinsa eri tilanteiden arvostusten perusteella, havaittiin 

klustereiden välillä tilastollisesti merkittäviä eroja humalahakuisen juomisen, makunautinnon ja 

ruokajuoman tapauksissa. Klusteri 3 arvostaa humalahakuista juomista muita enemmän, mutta 

makunautintona ja ruokajuomana olut ei ole kovinkaan tärkeä tälle ryhmälle. Klusteri 2 puolestaan 

arvostaa oluen juomista makunautinnoksi selvästi muita enemmän. Myös olut ruokajuomana on 

klusterille 2 tärkeämpi kuin kahdelle muulle klusterille. Kahden tärkeimmän kulutustilanteen 

keskiarvot on esitetty klustereittain taulukossa 6.1. Kaikkien tilanteiden merkitysten keskiarvot ja 

keskiarvotestit löytyvät puolestaan liitteestä 7.

Taulukko 6.1 Tärkeimmät kulutustilanteet klustereittain

Tärkein tilanne keskiarvo 2. tärkein tilanne keskiarvo

Klusteri 1 Seurustelutilanne 3,85 Makunautinto 3,82

Klusteri 2 Makunautinto 4,59 Seurustelutilanne 4,08

Klusteri 3 Seurustelutilanne 3,93 Rentoutuminen kotona 3,80

Kun katsotaan mitkä tilanteet ovat kullekin klusterille tärkeimpiä, niin seurustelutilanne on 

jokaisen klusterin kohdalla joko tärkein tai toiseksi tärkein tilanne. Ainoastaan klusteri 2 arvostaa 

oluen juomista makunautintona selvästi tärkeimpänä kulutustilanteena. Tämä viittaa siihen, että 

kyseisen klusterin jäsenet ovat suuria oluen ystäviä, jotka näkevät oluen ennen kaikkea 

nautintoaineena. Tämä puolestaan saattaa viitata siihen, että ryhmän jäsenet ovat myös 

potentiaalisia mielipidejohtajia.

6.5 Klusterien kuvaukset ja nimeäminen

Klustereita tulkittiin ja kuvattiin itse klusterianalyysissä käytettyjen muuttujien ja kahdessa 

edellisessä luvussa esitettyjen tekijöiden lisäksi demografisten tekijöiden ja muiden 

kyselylomakkeessa kysyttyjen tekijöiden suhteen. Klustereiden tulkinnassa käytettyjä muita 

merkittäviä tekijöitä en esitetty liitteessä 8 ristiintaulukointien ja keskiarvotestien muodossa.

Seuraavaksi esittelemme muodostetut klusterit lyhyiden kuvausten kera.
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Klusteri 1 - ”Satunnaiset oluen juojat”

”Satunnaisten oluen juojien” ryhmässä on selvästi enemmän naisia kuin toisissa klustereissa. 

Naisten osuus koko ryhmästä on noin puolet. Iältään ryhmän jäsenet painottuvat lievästi 18-30 

vuotiaisiin, mutta selvää ikäjakaumaa ei voida todeta olevan. Myöskään työnkuvan osalta tämä 

ryhmä ei eroa juurikaan koko näytteen jakaumasta.

”Satunnaiset oluen juojat” juovat kaikista klustereista vähiten olutta. Olut ei ole tälle ryhmälle 

henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote. Olutta ei mainittukaan harrastuksena tai mielenkiinnon 

kohteena suurimmassa osassa tapauksista eivätkä ”satunnaiset oluen juojat” juurikaan keskustele 

oluesta ystäviensä kesken. Voidaankin olettaa, että tämän ryhmän jäsenissä on paljon yksilöitä, 

jotka eivät varsinaisesti juo olutta. Useiden naisten kohdalla kyselyitä kerättäessä ilmenikin, että he 

juovat yleensä siidereitä oluen sijasta ja olivat tulleet messuille lähinnä toisen ihmisen 

seuralaisena. ”Satunnaiset oluen juojat” arvostavat kuitenkin ulkomaisia oluita hieman kotimaisia 

enemmän ja tämä ryhmä juokin erityyppisiä oluita (ts. muita kuin kotimaisia lager-oluita) toiseksi 

yleisimmin. Erityyppisten oluiden kulutusta kuvattiin ryhmän keskuudessa sanalla joskus ryhmän 

keskiarvon ollessa erityyppisten oluiden kulutuksen kohdalla 3,03 ja arvon kolme 

tarkoittaessa ”joskus” asteikolla yhdestä viiteen.

Oluen hinnalla ei ole heille suurta merkitystä ostopäätöstä tehtäessä. Hinnan tärkeys 

valintakriteerinä poikkesikin tilastollisesti merkitsevästi klusterista 3, joka arvosti hintaa 

klustereista eniten. Hinnan vähäinen merkitys saattaa johtua siitä, että olutta kulutetaan yleisesti 

ottaen niin vähän, ettei hinnalla ole merkitystä. Kuten kaikkien klustereiden kohdalla, tärkeimmät 

ostopäätökseen vaikuttavat tekijät olivat maku ja olutmerkki. Tärkeimmät oluen kulutustilanteet 

olivat vastaavasti tälle ryhmälle seurusteluinanne ja oluen juominen makunautintona.

Klusteri 2 - ”Oluen ystävät” (aikaiset omaksujat & mielipidejohtajat)

”Oluen ystävät” ovat pääsääntöisesti miehiä, mutta myös muutamia naisia löytyi heidän joukostaan. 

Työnkuvaltaan he ovat usein joko johtotehtävissä tai asiantuntijoina, joten heidän voidaan olettaa 

olevan keskimääräistä korkeammin koulutettuja. Ikänsä puolesta he ovat hieman keskimääräistä 

useammin 30-49-vuotiaita, mutta kuten jo edellisen klusterin kohdalla totesimme, niin 

ikäjakauman kohdalla ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja klustereiden väliltä.
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”Oluen ystävät” juovat määrällisesti olutta hieman keskiarvoa enemmän. Myös yleisin kerta-annos 

ja oluen nauttimiskerrat kuukaudessa on hieman keskiarvon yläpuolella. Tämän ryhmän jäsenet 

juovat erityisesti erityyppisiä oluita. ”Oluen ystävät” arvioivat itse juovansa erityyppisiä oluita 

usein ryhmän keskiarvon ollessa 4,08 ja arvon neljä tarkoittaessa ”usein" asteikolla yhdestä viiteen. 

Heidän joukossaan olikin tilastollisesti merkittävästi enemmän yksilöitä, jotka olivat juoneet 

kyselyssä kysyttyjä oluttyyppejä. Olut on heille henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote, josta 

keskustellaan mielellään tuttavien kesken. He mainitsivatkin oluen harrastuksena tai mielenkiinnon 

kohteena lähes poikkeuksetta. ”Oluen ystävät” mieltävät oman oluttietämyksensä keskimääräistä 

paremmaksi ja he pitävätkin itseään mielipidejohtajina, sillä tämä oli ainoa ryhmä, joka oli 

vakuuttunut tuttaviensa olevan valmiita kokeilemaan oluita, joita he suosittelevat.

Suurimman sitoutuneisuuden kulutustilanteita ”oluen ystäville” olivat oluen juominen 

makunautinnoksi ja seurustelutilanne. Ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä oluen maku olikin 

ryhmälle selvästi ylitse muiden; hinnalla puolestaan ei ollut juurikaan merkitystä. Selvitettäessä 

vastaajien hintaherkkyyttä kysyttiin oluen maksimihintaa, jonka vastaaja olisi valmis maksamaan 

tavanomaisten olutostostensa kohdalla, kun tarjolla on selvästi paremman makuinen olut. Näiden 

vastausten perusteella kyseinen ryhmä oli selvästi vähiten hintaherkkä ryhmä.

”Oluen ystävät” näkivät uusien oluiden kokeilemisen kannalta tärkeimpänä tiedonlähteenä 

asiantuntijat, joita ovat muun muassa ravintolatyöntekijät. Muihin klustereihin verrattuna he 

arvostavat tilastollisesti merkittävästi enemmän tiedonlähteinä myös ammattiin tai harrastuksiin 

liittyviä erikoislehtiä ja Internetiä, kun taas television katsotaan olevan vähemmän tärkeä 

tiedonlähde. On kuitenkin tärkeää huomata, että kysymys oli asetettu kyselylomakkeeseen siten, 

että kysyttiin mistä vastaajat kokevat saavansa tietoa oluista. Näin ollen vastauksista ei voida 

suoraan päätellä kuinka paljon kukin ryhmä varsinaisesti seuraa eri tiedonlähteitä. On kuitenkin 

selvää, että mikäli vastaaja pitää jotakin tiedonlähdettä tärkeänä, niin hän myös seuraa kyseistä 

mediaa ainakin jossain määrin.

Harrastusten osalta ei voitu tehdä eroja klustereiden välillä, pois lukien olut harrastuksena, jonka 

mainitsi suurin osa ”oluen ystävistä”. Näin ollen mielipidejohtajan ominaispiirteiden 

tunnistaminen jää tämän tutkimuksen osalta varsinaisesti kulutuskäyttäytymisen varaan. Kaiken 

kaikkiaan ”oluen ystävät” vaikuttavat olevan juuri niitä yksilöitä, jotka arvostavat olutta juomana 

ja jotka toimivat mahdollisina mielipidejohtajina muille kuluttajille oluen kohdalla.
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Klusteri 3 - ”Kotimaisten suosijat” (myöhäiset omaksujat ja ei-omaksujat)

"Kotimaisten suosijat” on ryhmistä maskuliinein ja heidän joukkoon mahtuikin vain muutama 

nainen. He toimivat hieman keskimääräistä useammin työntekijöinä tai toimihenkilöinä. 

Ikäjakauma, joka ei tilastollisesti merkittävästi eronnut klustereiden välillä, vaikutti painottuvan 

tämän ryhmän kohdalla hieman sekä näytteen nuorimpiin että vanhimpiin yksilöihin.

”Kotimaisten suosijat” juovat muodostetuista ryhmistä eniten olutta. Ryhmän oluen kulutus 

kuitenkin painottuu kotimaisiin lagereihin ja erityyppisiä oluita juodaan harvemmin (ryhmän 

keskiarvon ollessa 2,73 ja arvon kaksi tarkoittaessa ”harvoin” asteikolla yhdestä viiteen). Ryhmän 

jäsenet juovatkin mieluummin kotimaisia oluita toisin kuin kahden muun klusterin jäsenet. 

Lisäksi ”kotimaisten suosijat” ostavat usein samaa olutmerkkiä toisin kuin muut klusterit. Tämä 

puolestaan vaikuttaa enemmänkin tapaostamiselta kuin merkkiuskollisuudelta, sillä he perustavat 

ostopäätöksensä ainakin jossain määrin enemmän oluen hintaan kuin oluen laatuun ja makuun.

Olut on "kotimaisten suosijoille" kuitenkin henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote. 

Kulutustilanteista tärkeimmät tilanteet ovat seurustelutilanne ja kotona rentoutuminen. He 

arvostavat myös humalahakuista juomista tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin toiset 

klusterit. Ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä he arvostivat tilastollisesti merkittävästi enemmän 

hintaa ja oluen kotimaisuutta. Edullisen hinnan arvostaminen saattaa osittain johtua siitä, että 

ryhmä juo olutta määrällisesti muita klustereita enemmän.

6.6 Ensimmäisen empiriaosan yhteenveto

Ensimmäisen empiriaosan aineisto kerättiin Helsinki Beer Festival -olutmessuilla. Tavoitteena oli 

tavoittaa oluenkulutuksen karmalta mahdolliset mielipidejohtajat pyrkiä tunnistamaan heidän 

ominaispiirteitään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää oluen ostamisen kannalta tuotekohtaisten 

tekijöiden eli valintakriteerien merkityksiä sekä kuluttajien tilannekohtaista sitoutumista eri 

kulutustilanteisiin.

Potentiaalisten mielipidejohtajien löytämiseksi suoritettiin aineistolle klusterianalyysi, jossa 

muodostettiin kolme klusteria. Klustereita tulkittiin sekä analyysissä käytettyjen muuttujien
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suhteen että muiden tekijöiden, kuten demografisten tekijöiden suhteen. Klustereiden väliltä löytyi 

tilastollisesti merkittäviä eroja valintakriteerien kohdalla hinnan ja oluen kotimaisuuden 

arvostamisessa. Eri kulutustilanteiden kohdalla tilastollisesti merkittäviä eroja klustereiden välillä 

havaittiin humalahakuisen juomisen, makunautinnon ja ruokajuoman tapauksissa.

Muodostetut klusterit nimettiin seuraavasti:

Klusteri 1: Satunnaiset oluen juojat

Klusteri 2: Oluen ystävät (potentiaaliset mielipidejohtajat)

Klusteri 3: Kotimaisten oluiden suosijat

"Satunnaiset oluen juojat” eivät ole varsinaisia oluen harrastajia ja osa heistä ei välttämättä juo 

käytännössä lainkaan oluita. Ryhmässä olikin noin puolet naisia ja koko näytteen osalta yli puolet 

naisista sijoittuikin tähän ryhmään.

”Kotimaisten oluiden suosijat” ovat puolestaan pääasiassa miehiä ja juovat olutta muodostetuista 

ryhmistä eniten. Oluen kulutus painottuu kuitenkin pääasiassa kotimaisiin lager-oluihin ja heidän 

asennoituminen ulkomaisia oluita kohtaan on selvästi negatiivisempi, kuin kahden muun klusterin 

kohdalla.

"Oluen ystävät” ovat puolestaan juuri tämän kyselytutkimuksen tavoittelema ryhmä, jotka toimivat 

muille kuluttajille mielipidejohtajina. He juovat suhteellisen usein ulkomaisia ja erityyppisiä oluita. 

He tietävät oluista muita kuluttajia enemmän, keskustelevatkin mielellään oluista ja omasta 

mielestään heidän tuttavansa ovat valmiita kokeilemaan heidän suosittelemiaan oluita. ”Oluen 

ystävät” arvostavat työhön tai harrastuksiin liittyviä erikoislehtiä, internetiä ja asiantuntijoita 

tiedonlähteinä muita klustereita enemmän. Televisiota he puolestaan pitävät vähemmän tärkeänä 

tiedonlähteenä uusien oluiden kokeilemista silmällä pitäen. Mikäli oluen markkinoijat pyrkivät 

tavoittamaan mielipidejohtajia ja hyödyntämään heidän henkilökohtaista vaikuttamista 

markkinoinnissaan, niin edellä mainitut mediat tulisi ottaa huomioon markkinointia suunniteltaessa.
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7 TOISEN EMPIRIAOSAN TULOKSET

Tässä luvussa syvennytään päivittäistavarakaupoissa suoritetun kuluttajatutkimuksen tulosten 

analysointiin. Analyysit suoritettiin SPSS for Windows -ohjelman avulla. Tarkoituksena oli tutkia 

kuluttajien oluen kulutusta pääkaupunkiseudulla, ostopäätöksen kannalta merkittävien 

valintakriteerien merkityksiä kuluttajalle sekä oluen käyttötilanteen vaikutusta kuluttajan 

käyttäytymiseen. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää kuinka tärkeitä tietyt valintaan vaikuttavat 

tekijät ovat kuluttajille ja kuinka oluen käyttötilanteet vaikuttavat kuluttajan valintakriteerien 

preferoimiseen. Toisena tavoitteena oli pyrkiä tunnistamaan oluen maahantuojan kannalta 

houkuttelevat kohderyhmät (segmentit) eli yksilöt, jotka ovat jo omaksuneet tuontioluet ja juovat 

niitä sekä yksilöt, jotka olisivat valmiita ostamaan tuontioluita, mutta syystä tai toisesta eivät vielä 

ole täysin omaksuneet tuontioluita. Eri segmenttien muodostamisessa hyödynnettiin 

ryhmittelyanalyysia eli klusterianalyysiä, joka on tilastollinen monimuuttujamenetelmä.

7.1 Tutkimusaineiston kuvailua

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kyselylomakkeessa kysytyt demografiset tekijät, kulutukseen 

liittyvät kysymykset, ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja kulutuskäyttäytymistä koskevat 

väittämät. Tulokset kuvataan koko näytteen osalta jakaumien ja keskiarvojen valossa.

7.1.1 Demografiset tekijät

Näytteen sukupuolijakauma painottuu hyvin voimakkaasti miehiin, joita on näytteestä 80 

prosenttia. Tarkoituksena oli, että miehiä olisi näytteessä naisia enemmän, koska oluen juonti 

painottuu muutenkin selvästi miehiin. Naisten poisvalikoituminen näytteestä tapahtui kuitenkin 

enemmän automaattisesti kuin tahallisesti. Naisten vastaamatta jättämis-prosentti oli tutkijan 

(näytteenkerääjän) omakohtaisen arvion mukaan selvästi miehiä suurempi. Suuri osa naisista 

ilmoitti juovansa joko pelkästään siideriä (erityisesti nuoret naiset) tai etteivät juo olutta lainkaan 

tai ainoastaan hyvin satunnaisesti (vanhemmat naiset).
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Näytteen ikäjakauma (ks. kuva 7.1) painottuu 24-39-vuotiaisiin kuluttajiin, joiden osuus näytteestä 

on yli puolet. Toimeksiantajan kannalta ikäjakauma on varsin toimiva, sillä juuri tämän ikäiset 

miehet ovat tärkeintä kohderyhmää oluen maahantuojien kannalta.

Kuva 7.1 Ikäjakauma näytteessä

Näytteen ikäjakauma
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Asuinpaikan suhteen helsinkiläiset ovat lievänä enemmistönä, vaikka Helsingissä itse asiassa 

tehtiin vähiten kyselyitä. Espoolaisten osuus on toiseksi suurin ja vantaalaisten osuus kolmanneksi 

suurin. Vastaajien asuinpaikkojen jakautuminen on esitetty kuvassa 7.2.

Kuva 7.2 Vastaajien asuinpaikan jakautuminen näytteessä (n = 151)

Asuinpaikan jakauma
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Asuinpaikan jakaumasta voidaan todeta sen verran, että helsinkiläisten ja vantaalaisten osuus on 

jonkin verran aliedustettu ja espoolaisten osuus on puolestaan yliedustettu, kun verrataan
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paikkakuntien todellisia väkilukuja keskenään. Koska kyselyt tehtiin pääosin suurissa 

kauppakeskuksissa, on muiden paikkakuntien osuus myös suhteellisen suuri. Aikaisempiin 

tutkimustuloksiin vedoten (vit. luku 2.3) voimme olettaa, ettei kulutuskäyttäytyminen oluen 

kohdalla poikkea niin paljon paikkakuntien välillä, että jakauman epätasapaino vääristäisi 

oleellisesti tuloksia.

7.1.2 Oluen kulutus

Kyselylomakkeessa kysyttiin oluen kuukausittaista kulutusmäärää, yleisintä kerta-annosta ja 

käyttökertojen useutta. Keskiarvo oluen kulutukselle oli 2,14 (asteikolla 1-6) mikä tarkoittaa noin 

koria olutta kuukaudessa. Mediaani ja moodi olivat molemmat 2, mikä tarkoittaa 12-24 pulloa 

olutta kuukaudessa. Yleisin kerta-annos oli 2-3 pulloa olutta (41,7 % vastaajista). Oluen 

nautintakerrat jakautuivat yleisimmin 2-4 kertaan kuukaudessa (37,7% vastaajista) ja 5-9 kertaan 

kuukaudessa (37,7%).

Miesten keskiarvot olivat kulutukselle 2,23 joka tarkoittaa yli koria olutta kuukaudessa. Naisten 

vastaava keskiarvo oli 1,77 eli kulutus jää selvästi alle koriin kuukaudessa. Kerta-annoksissa 

miesten keskiarvo oli 2,62 ja naisten 2,00. Oluen juontikerroissa sen sijaan ei ollut eroja miesten ja 

naisten välillä. Miehet juovat olutta määrällisesti naisia enemmän, mutta eivät useammin.

Kuva 7.3 Oluen kulutus kuukaudessa pulloina tai koreina

Oluen kulutus

alle 12 12-24 1-2 koria 2-3 koria 3-4 koria yli 4 koria
pulloa pulloa
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Yleisesti voidaan sanoa, että tutkimusnäytteen keskimääräinen oluen kulutus vastaa keskimääräistä 

oluen kulutusta Suomessa eli noin 80 litraa olutta vuodessa, mikä tekee noin kaksikymmentä 0,33 

litran pulloa olutta kuukaudessa. Tämä keskiarvo on kuitenkin kaikkien suomalaisten keskiarvo, 

jossa on mukana myös ne yksilöt, jotka eivät juo lainkaan olutta. Tutkimuksen näytteeseen otettiin 

sen sijaan vain yksilöt, jotka juovat olutta. Näin ollen vaikuttaa siltä, että kuluttajat kaunistelevat 

kuvaa omasta oluen juomisestaan ja vastaavat hieman alakanttiin kulutuskysymyksissä.

7.1.3 Tuontioluiden kulutus

Lomakkeen kohdassa 20 kysyttiin tuontioluiden suhteellista kulutusta oluen kokonaiskulutukseen 

verrattuna. Tuontioluiden suhteellisen kulutuksen keskiarvo oli näytteen osalta 21,2 prosenttia 

koko oluen kulutuksesta. Tämä poikkeaa hyvin paljon todellisesta tuontioluiden kulutuksesta 

Suomessa, joka on noin kahden prosentin luokkaa oluen kokonaiskulutuksesta. Kuluttajat 

vaikuttavatkin yliarvioivan selvästi oman tuontioluiden suhteellisen kulutuksen. Yhtenä syynä 

tähän saattaa olla kysymyksen mittari; ilmeisesti kuluttajien on vaikeaa arvioida omaa kulutustaan 

prosentuaalisesti. Tutkijan kysyttyä muutamilta vastaajilta tarkennusta tuontioluiden arvioituun 

kulutukseen, lyhyen keskustelun jälkeen lähes jokainen vastaajista tuli tulokseen, että oli 

yliarvioinut oman tuontioluiden kulutuksensa. Sukupuolten välillä ei voitu havaita olevan 

merkittäviä eroja tuontioluiden suhteellisessa kulutuksessa.

Kuva 7.4 Tuontioluiden suhteellinen kulutus
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Koska suuri osa vastaajista tuntui yliarvioivan tuontioluiden kulutuksensa, niin voidaan kuitenkin 

olettaa, että tällä ei ole loppujen lopuksi vaikutusta itse tulosten kanssa, jos kaikki vastaajat ovat 

tehneet vastaavanlaisen arviointivirheen. Näin ollen tuontioluiden kulutusta onkin tarkasteltu siten, 

että kolme ensimäistä luokkaa (0-15 %) ovat kuluttajia, jotka juovat harvoin tuontioluita. Neljäs 

luokka (15,1-30 %) on kuluttajat, jotka juovat silloin tällöin tuontioluita. Viides ja kuudes luokka 

(30,1-80 %) ovat kuluttajia, jotka ovat niin sanottuja tuontioluiden todellisia kuluttajia. 

Viimeisessä luokassa ovat lähinnä todelliset ”tuontiolut-friikit” ja muut erityistapaukset, jotka 

juovat jostain erityisestä syystä lähes pelkästään tuontioluita. Tällaisia erityistapauksia tuli esille 

kyselyitä tehdessä muutamia, kuten alkoholittoman oluen kuluttaja ja vilja-allergikko, joille oli 

heidän kertomansa mukaan taijolla ainoastaan yksi olutmerkki, joka sattui olemaan tuontiolut.

Tuontioluiden käyttötilanteet

Kyselylomakkeessa (lomakkeen kohta 22) selvitettiin missä tilanteissa kuluttajat käyttävät 

tuontioluita. Yleisin tuontioluiden kulutustilanne oli seurustelu ravintolassa. Makunautinto oli 

seuraavaksi yleisin tuontioluiden käyttötarkoitus, jota seurasivat rentoutuminen ja seurustelu 

kotona. Näin ollen voidaankin päätellä, että ravintola vaikuttaisi olevan kuluttajille ensisijainen 

tuontioluiden ostopaikka. Tosin tuloksista ei voida päätellä kuinka paljon tuontioluita 

todellisuudessa ostetaan ravintolasta ja kuinka paljon kaupasta kotona juotavaksi. Näin ollen ei 

voida väittää, että tuontioluita ostettaisiin enemmän ravintolasta kuin kaupasta.

Kuva 7.5 Tuontioluiden käyttötilanteet

Tuontioluiden käyttötilanteita 
(% vastaajista)

Muu tilanneRentoutuminen Makunautinto Ruokajuoma Saunajuoma 
kotona

Itsensä
palkitseminen

Seurustelu
kotona

Humalahakuinen Seurustelu 
juhlinta ravintolassa
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Kuvassa 7.5 on esitetty tuontioluiden käyttötilanteiden esiintymisen yleisyys vastausten joukossa. 

Vastausvaihtoehdoissa oli myös avoin kohta ”muu, mikä?”, johon useimmiten mainittu vastaus oli 

kokeilu. Kaikista vastaajista peräti yhdeksän prosenttia mainitsi spontaanisti kokeilemisen syyksi 

ostaa tuontioluita.

Lomakkeessa (kohta 23) kysyttiin erikseen, mistä vastaaja oli saanut virikkeen kokeilla 

tuontioluita. Vastaaja sai merkitä useamman vaihtoehdon näin halutessaan. Yleisin 

kokeiluvirikkeen lähde oli vierailu ulkomailla, jonka mainitsi 61 prosenttia vastaajista. 

Seuraavaksi yleisin lähde oli tuttavat (49 %) ja kolmanneksi yleisin ravintola (45 %). Ravintolaa 

pidettiin selvästi suurempana kokeilun lähteenä kuin kauppaa, joka mainittiin vain 21 prosentissa 

tapauksista. Muut vaihtoehdot, joita olivat mainokset, työ, harrastus ja vapaasti valittava ”muu, 

mikä?” -vaihtoehto, mainittiin alle 10% tapauksista.

7.1.4 Eri oluttyyppien kulutus

Kysymyslomakkeen kohdassa 5 kysyttiin eri oluttyyppien kulutuksesta. Eri oluttyyppien 

kulutuksesta voidaan sanoa, että vaalea lager odotetusti dominoi kulutusta. Tummaa lageria juotiin 

hieman enemmän kuin alea, stoutteja tai vehnäoluita. Sukupuolten välillä oli tilastollisesti 

merkittävä (95% merkitsevyysaste) ero tumman lagerin kohdalla, jota naiset joivat vähemmän. 

Myös alen ja stoutin kulutus vaikutti alhaisemmalta naisten kohdalla, mutta ero ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä.

Kuva 7.6 Eri oluttyyppien kulutus

Eri oluttyyppien kulutus 
(1 = ei lainkaan, 7 = pääsääntöisesti)

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

Lager (vaalea) Lager (tumma) Ale Stout Vehnäolut

□ Koko näyte (N = 151) ■ Miehet □ Naiset
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7.1.5 Valintakriteerit ja kulutustilanteet

Kyselylomakkeessa kysyttiin tiettyjen tekijöiden tärkeyttä ostettaessa tavallisesti olutta kaupasta 

(kyselylomakkeen kohta 8) sekä kokeilumielessä tuntematonta olutta (kohta 9). Tämän lisäksi 

kysyttiin kolmen valintakriteerin tärkeyttä viidessä eri tilanteessa (kohta 10 а-f). Valintakriteerit 

olivat maku, olutmerkin tuttuus ja hinta. Verrattavat tilanteet olivat puolestaan humalahakuinen 

juominen, seurustelu ystävien kanssa, rentoutuminen kotona, ruokajuoma ja saunajuoma sekä 

lisäksi kysyttiin erikseen tuontioluiden kohdalla vastaavat kriteerit. Valintakriteereitä arvioitiin 

seitsemänportaisella asteikolla, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 7 = erittäin tärkeä.

Kuvassa 7.7 on esitetty valintakriteerien keskiarvot pylväsdiagrammina ostettaessa olutta 

tavanomaisesti. Diagrammissa on mukana myös keskiarvo-muuttujat ”edullinen 

hinta”, ”miellyttävä maku” ja ”tuttu olutmerkki”, jotka on laskettu kysymyslomakkeen kohdasta 

10. Hinnan, maun ja olutmerkin tuttuuden tärkeyttä ei siis kysytty erikseen kyselylomakkeen 

kohdassa 8, vaan tavanomaista oluen ostamista varten laskettiin eri tilanteissa (pois 

lukien ”tuontioluet yleisesti”) annettujen valintakriteerien arvojen kuluttajakohtaiset keskiarvot, 

joita käytettiin jatkossa valintakriteereinä ”edullinen hinta”, ”miellyttävä maku” ja ”tuttu 

olutmerkki” kyselylomakkeen kohdan 8 valintakriteerien rinnalla.

Kuva 7.7 Ostopäätökseen vaikuttavien valintakriteerien keskiarvot

Valintakriteerien tärkeys ostettaessa olutta tavallisesti
(l=ei lainkaan tärkeä, 7=erittäin tärkeä)

y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6,17

5,686

-4,714,665

3,89 3,883^584
3,022,99

2Л53

1,94
2

1
vetoava brändl korkea laatu etiketti näkyvyys saatavuus mainokset kylkiäiset valmistusmaa edullinen hinta miellyttävä tuttu

kylmänä maku olutmerkki
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Valintakriteereistä muiden yläpuolelle nousivat selvästi miellyttävä maku ja korkea laatu 

ostettaessa tavallisesti olutta kaupasta. Entuudestaan tuttu olutmerkki ja oluen saatavuus kylmänä 

kaupasta olivat seuraavaksi tärkeimmät valintakriteerit. Näiden jälkeen tulee edullinen hinta yhtä 

tärkeänä valmistusmaan kanssa. Mainoksilla ja pullon etiketillä ei nähty olevan kovin suurta 

merkitystä. Vähiten merkittävä valintakriteeri oli kylkiäiset. Tulokset vastaavat erinomaisesti 

muun muassa maun, hinnan ja olutmerkin suhteen ensimmäisen empiriaosan tuloksia, joten 

tulokset ovat varsin luotettavia toistettavuuden osalta.

Sukupuolten välillä ei ollut kovin suuria eroja valintakriteerien kohdalla. Ainoastaan ”etiketti” oli 

tilastollisesti merkittävästi (99 prosentin merkitsevyystasolla) tärkeämpi naisille kuin miehille. 

Etiketin keskiarvo naisilla oli 3,77, mikä voidaan tulkita jokseenkin tärkeäksi tekijäksi, kun taas 

miehillä etiketti sai keskiarvon 2,79. Tämä tulos puoltaa aikaisemmin tehdyn oluttutkimuksen 

(Laaksonen & Leminen 1996) tuloksia. Jos merkitsevyystasoa lasketaan 90 prosenttiin eli emme 

puhu enää tilastollisesti merkitsevästä erosta, niin naiset arvostavat myös enemmän ”vetoavaa 

brändiä” ja hyvää ”näkyvyyttä kaupassa”.

Valintakriteerien tärkeys ostettaessa tuntematonta olutta kokeilumielessä

Kyselylomakkeen kohdassa 9 kysyttiin tiettyjen tekijöiden tärkeyttä kuluttajan kokeillessa itselleen 

tuntematonta olutta. Tekijät poikkeavat kohdan 8 valintakriteereistä muutamassa tapauksessa. 

Koska kyseessä on tuntematon merkki, niin ”miellyttävää makua” ei kysytty, koska kuluttaja ei 

sitä luonnollisesti voi tietää. Olutmerkkiä kysyttiin hieman eri muodossa eli ”tunnettuna merkkinä” 

eikä siis ”vetoavana brändinä” tai ”entuudestaan tuttuna olutmerkkinä”. Lisäksi ”tuttavien 

mielipiteet” lisättiin ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä valintakriteereihin.

Tuttavien mielipiteet nousivat ylitse muiden valintakriteerien, kun kuluttaja kokeilee itselleen 

tuntematonta olutta. Tunnettu merkki, valmistusmaa ja edullinen hinta ovat seuraavaksi 

tärkeimmät valintakriteerit. Kylkiäiset olivat myös tällä kertaa lähes merkityksetön, kuten se oli 

tavanomaisen olutoston yhteydessä. Valintakriteerien merkitysten keskiarvot tuntematonta olutta 

kokeiltaessa on esitetty kuvassa 7.8.
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Kuva 7.8 Kokeilutilanteessa ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden keskiarvot

kokeilumielessä

2----

kylkiäiset valmistusmaa tuttavien 
mielipiteet

näky/yys mainontaetikettiedullinen hinta tunnettu 
merkki

Sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja ”edullisen hinnan”, ”tunnetun olutmerkin” 

ja ”näkyvyyden” kohdalla, mistä jokainen kriteeri oli keskimäärin hieman tärkeämpi naisille kuin 

miehille. Myös ”etiketti” oli tärkeämpi naisille kuin miehille, jos keskiarvoja tarkastellaan 90% 

merkitsevyystasolla.

Kun verrataan valintakriteerien tärkeyttä tavanomaisen oston ja kokeilun välillä, niin merkittäviä 

eroja ei voida havaita. Mainokset ja hyvä näkyvyys vaikuttaisi olevan hieman tärkeämpiä 

kokeiltaessa tuntematonta olutta.

Kuva 7.9 Valintakriteerien tärkeyksien vertailu tavanomaisen ostoksen ja kokeilun välillä

Valintakriteerit - tavanomainen ostos vs. kokeilu

etiketti näkyvyys mainokset kylkiäiset valmistusmaa olutmerkki edullinen
hinta

В tavanomainen ostos ■ kokeilu
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Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri oluenjuontitilanteissa

Edullisen hinnan, miellyttävän maun ja entuudestaan tutun olutmerkin merkitystä eri 

kulutustilanteissa kysyttiin kyselylomakkeen kohdassa 10. Verrattavat tilanteet/käyttötarkoitukset 

olivat humalahakuinen juominen, seurustelu ystävien kanssa, rentoutuminen kotona, ruokajuoma 

ja saunajuoma. Näiden lisäksi kysyttiin valintakriteerien tärkeyttä tuontioluiden kohdalla yleisesti.

Vastausten keskiarvoja verrattiin parittaisella t-testillä, jossa verrataan saman vastaajan kahta eri 

vastausta keskenään. Testissä verrattiin siis yksilön tilannekohtaisia valintakriteeriarvoja kyseisen 

valintakriteerin yksilökohtaiseen keskiarvoon. Eli esimerkiksi verrataan hinnan tärkeyttä 

seurustelutilanteessa saman yksilön kaikkien tilanteiden hinnan keskiarvoon. Näin saadaan selville 

eroavatko valintakriteereiden merkitykset eri tilanteissa kuluttajakohtaisesta keskiarvosta.

T-testin mukaan hinnan merkitys poikkeaa keskiarvosta tilastollisesti merkitsevästi (99%:n 

merkitsevyystasolla) siten, että humalahakuisessa juomisessa edullinen hinta on keskimääräistä 

tärkeämpi, mutta ruokailussa ja seurustelussa edullisella hinnalla on vähiten merkitystä. Maun 

tärkeys puolestaan eroaa siten, että humalahakuisessa juomisessa miellyttävällä maulla on vähiten 

merkitystä ja seurustelussa ja kotona rentoutumisessa maulla on eniten merkitystä. Entuudestaan 

tuttu olutmerkki on keskimääräistä tärkeämpi humalahakuisessa juomisessa.

Kuva 7.10 Hinnan, maun ja olutmerkin tuttuuden tärkeys eri tilanteissa

Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri 
käyttötilanteissa

saunominen tuontioluetseurustelu

D edullinen hinta ■ miellyttävä maku □ tuttu olutmerkki
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Tuontioluiden kohdalla tutulla olutmerkillä oli selvästi vähiten merkitystä. Tämä voi johtua syystä, 

että tuontioluita juodaan usein kokeillakseen jotain uutta, jolloin luonnollisesti entuudestaan tutut 

merkit eivät pääse edes harkintajoukkoon. Noin joka kymmenes vastanneista ilmoittikin 

spontaanisti juovansa tuontioluita kokeillakseen jotain uutta. Tilastollisesti merkitsevästi eroavat 

keskiarvot on merkitty luvuin kuvaan 7.10, jossa hinnan, maun ja olutmerkin tärkeyttä kuvataan eri 

kulutustilanteissa pylväsdiagrammin avulla. Keskiarvotestit löytyvät liitteestä 9.

Tarkoituksena oli myös yrittää päätellä mitkä tilanteet ovat kuluttajalle tärkeitä 

oluenjuonti tilanteita ja mitkä vähemmän tärkeitä. Tilanteiden tärkeydellä pyritään selittämään 

kuluttajan tilannekohtaista sitoutumista oluenostamisessa. Voidaan olettaa, että mitä tärkeämpi 

tekijä entuudestaan tuttu olutmerkki on, sitä vähemmän ollaan valmiita riskeeraamaan valitsemalla 

tuntematon olut. Tämä puolestaan viittaa joko tilanteen tärkeyteen, eli suureen tilannekohtaiseen 

sitoutumiseen, tai ns. tapaostamiseen kyseisessä tilanteessa. Entuudestaan tutulla olutmerkillä oli 

suurin merkitys humalahakuisessa juomisessa, joten humalahakuinen juominen voitaneen 

luokitella sen perusteella kuluttajalle tärkeäksi tilanteeksi. Yhtenä syynä riskien välttämiseen on 

luultavasti se, että humalajuomisessa juodaan suuria määriä olutta. Riskinä voidaan nähdä 

esimerkiksi, että olut maistuu pahalta (toiminnallinen riski), jolloin oluet saattavat jäädä juomatta 

ja tavoite (humaltuminen) saavuttamatta.

Teimme myös oletuksen, että mitä tärkeämpi tekijä miellyttävä maku on tietyssä tilanteessa 

kuluttajalle ja mitä vähemmän tärkeä on edullinen hinta samassa tilanteessa, niin sitä tärkeämpi 

tilanne on ja sitä enemmän kuluttaja on mahdollisesti myös valmis käyttämään harkintaa 

kyseisessä oluennautintatilanteessa eli kuluttajan sitoutumisaste on tällöin suurempi. Tekemämme 

oletuksen perusteella voimme päätellä, että seurustelutilannetta pidetään yleisesti ottaen 

tärkeimpänä eli suuren sitoutumisen oluennauttimistilanteena. Humalanhakuista juomista voitaisiin 

puolestaan pitää kyseisen oletuksen mukaan pienen sitoutumisen tilanteena. Vastaaviin tuloksiin 

päädyttiin myös tämän tutkielman ensimmäisessä empiriaosassa. Kuten kuitenkin edellisessä 

kappaleessa jo totesimme, niin humalahakuisessa juomisessa ei ilmeisesti haluta ottaa riskejä (eli 

tilanne on luultavasti ainakin jossain määrin tärkeä) vaikka itse oluen maulla ei ole kovin suurta 

merkitystä. Myös rentoutuminen kotona ja ruokailu vaikuttavat oletuksemme perusteella tärkeiltä 

oluennauttimistilanteilta. On tärkeää huomata, että tilanteen tärkeydellä viitataan kuluttajan 

sitoutumiseen oluen ostamiseen eikä siitä voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä missä määrin 

kuluttaja käytännössä juo olutta kyseisissä tilanteissa.
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7.1.6 Asenneväittämät

Kysymyslomakkeen kohdat 11-19 olivat väittämiä, joihin vastaaja vastasi asteikolla 1 - 7 

(1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä). Kun verrataan väittämien keskiarvoja koko 

aineiston tasolla, ei väittämien välillä ole kovinkaan suuria eroja ja keskiarvot pyörivät neutraalin 

vastauksen eli arvon 4 tuntumassa. Löytyi kuitenkin yksi väittämä, jonka kanssa koko aineisto 

tuntui olevan keskimäärin eri mieltä. Tämä oli väittämä 16 ”En kokeile minulle tuntemattomia 

oluita, koska en halua pettyä”, joka sai keskiarvokseen 2,38. Väittämän 14 ”Ostan suosikkioluttani 

vaikka saisin toista olutmerkkiä halvemmalla” (ka 4,79) ja väittämän 17 ”Ostaisin tuontioluita 

enemmän, jos ne olisivat edullisempia” (ka 4,74) kanssa vastaajat tuntuivat olevan keskimäärin 

jonkin verran samaa mieltä. Väittämien keskiarvot on kuvattu alla olevassa kuvassa 7.11.

Kuva 7.11 Väittämien keskiarvot

Väittämien 11-19 keskiarvot 
(koko näyte, N = 151)

V11 Ostaa aina V12 0lut V13 Ostaa olutta V14 Ei vaihda V15Juo V16 Ei kokeile V17 Ostaisi V18 Ostaa V19 Ostaa 
samaa meikkiä henkilökohtaisesti impulsiivisesti meikkiä hinnan mieluummin tuntemattomia enemmän tuontioluita erityisesti

täikeä petissä kotimaista kuin oluita, koska tuontioluita, jos useammin tsekkiläisiä oluita,
ulkomaista pelkää pettyvänsä saisi halvemmalla ravintolasta kuin jos ostaa

kaupasta tuontioluita

Sukupuolten välillä ei ollut juurikaan eroja väittämien kohdalla. Ainoastaan väittämän 17 

(”Ostaisin enemmän tuontioluita, jos ne olisivat edullisempia”) kohdalla naiset olivat tilastollisesti 

merkitsevästi vähemmän samaa mieltä väittämän kanssa kuin miehet. Naisten keskiarvo oli 4,07 

(neutraali vastaus), kun miesten keskiarvo oli 4,91 eli jonkin verran samaa mieltä. Tähän voi 

vaikuttaa se, että naiset juovat yleensä vähemmän oluita.
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7.2 Klusterianalyysi

Kyselylomakkeilla kerätystä aineistosta pyrittiin muodostaa klusteri- eli ryhmittelyanalyysillä 

ryhmiä, jotka poikkeaisivat toisistaan vastausten perusteella mahdollisimman paljon, mutta 

klusterin sisällä poikkeamat olisivat mahdollisimman pieniä (klusterianalyysista tarkemmin ks. 

luku 6.2). Ryhmittelyä kokeiltiin useilla eri kyselylomakkeen kysymyskombinaatioilla, joissa 

käytettiin valintakriteereitä, väittämiä ja kulutuskysymyksiä. Useiden ristiintaulukointien 

perusteella päädyttiin lopulta analyysiin, jossa ryhmittelyssä käytettiin sekä kulutuskysymyksiä 

että väittämiä. Analyysissä muodostettiin lopulta kuusi klusteria, jotka onnistuttiin nimeämään 

suhteellisen hyvin. Kuusi klusteria klusterianalyysistä on yleisesti ottaen melko suuri määrä 

varsinkin tutkimusnäytteen ollessa suhteellisen pieni. Näin suureen klusterien määrään päädyttiin, 

koska viiden klusterin analyysissä löydettiin yksi merkittävä ryhmä, jota ei neljän klusterin 

analyysissä voitu havaita. Viiden klusterin tapauksessa yhtä klusteria ei kuitenkaan onnistuttu 

tulkitsemaan ja nimeämään mielekkäästi, joten analyysiin päätettiin lisätä vielä yksi klusteri, mikä 

puolestaan helpotti klustereiden nimeämistä. Muodostettujen klustereiden koot on esitetty 

taulukossa 7.1

Taulukko 7.1 Klustereiden koot ja suhteelliset osuudet koko näytteestä (N = 151)

Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteri 5 Klusteri 6 Yhteensä

36 33 18 16 28 20 151
23,8 % 21,9% 11,9% 10,6% 18,5% 13,2% 100,0%

Itse klusterianalyysin tulos eli klusterianalyysissa käytettyjen muuttujien keskiarvot on esitetty 

liitteessä 10. Klustereita tulkittiin sekä analyysissa käytettyjen muuttujien keskiarvojen perusteella 

että suorittamalla useita ristiintaulukointeja ja keskiarvotestejä. Kuuden klusterin tapauksessa kaksi 

klusteriparia muistuttivat monilta osin toisiaan, mutta klustereiden väliltä löytyi kuitenkin 

verrattain merkittäviä eroja, joten klusterit oli mielekästä käsitellä omina klustereinaan. Toisiaan 

muistuttavat klusterit olivat klusterit 1 ja 3 sekä klusterit 2 ja 6. Tulkinnan seurauksena klusterit 

nimettiin seuraavasti:
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Klusteri 1 - ”Pub-ihmiset” (potentiaaliset tuontioluiden suurkuluttajat)

Klusteri 2 - ”Kotimaisten suosijat” (oluen suurkuluttajat)

Klusteri 3 - ”Oluen ystävät” (tuontioluiden nykyiset suurkuluttajat)

Klusteri 4 - ”Satunnaiset oluen juojat" (erikoistapaukset)

Klusteri 5 - ”Humalahakuiset ravintolabailaajat”

Klusteri 6 - ”Tummien oluiden ystävät"

Seuraavissa luvuissa käymme läpi klustereittain muun muassa valintakriteerien merkitykset, 

tilannekohtaisen sitoutumisen ja hintaherkkyyden. Lopuksi muodostetut klusterit esitellään 

tarkemmin lyhyiden kuvausten kera.

7.2.1 Valintakriteerien merkitykset klustereittain

Klustereita vertailtiin keskenään ostopäätökseen vaikuttavien valintakriteerien merkitysten suhteen. 

Valintakriteerien väliset keskiarvotestit on esitetty liitteessä 11. Taulukossa 7.2 kuvataan kuuden 

eniten ostopäätökseen vaikuttavan tekijän merkityksiä eri klustereille suhteessa toisiinsa. Plus

merkkien määrä kertoo mitä tärkeämpi tekijä on. Tyhjä kohta tarkoittaa, että kyseinen tekijä on 

tärkeydeltään keskitasoa klusterille. Miinus-merkki tarkoittaa, että tekijällä on keskimääräistä 

vähemmän merkitystä klusterille. Vertailuissa on otettu huomioon sekä tekijöiden absoluuttinen 

tärkeys klusterille että tekijöiden suhteellinen tärkeys verrattuna toisiin klustereihin. Vertailussa on 

käytetty hyväksi liitteessä 12 esitettyjä pylväsdiagrammeja, joissa kuvataan tärkeimpien 

valintakriteerien keskiarvot klustereittain.

Taulukko 7.2 Klustereiden vertaamista tärkeimpien valintakriteerien suhteen

Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteri 5 Klusteri 6

maku -H- -H- +++ +++ + ++

laatu -H- ++ •H-+ ++ + ++

saatavuus kylmänä + -H- + +

tuttu olutmerkki ++ + -
__________

+

edullinen hinta - + - - ++ +

valmistusmaa + - +
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Taulukosta 7.2 voidaan vetää johtopäätös, että maun ja laadun korostaminen markkinoinnissa on 

tärkeää lähestyttäessä mitä tahansa ryhmää, tosin klusteri 5 arvostaa makua ja laatua muita 

klustereita tilastollisesti merkitsevästi vähemmän (95% merkitsevyystaso). Vastaavasti hinnan 

kohdalla klusteri 5 arvostaa edullista hintaa kaikkia klustereita enemmän; tilastollisesti 

merkitsevästi enemmän 99 prosentin merkitsevyysasteella klustereiden 1, 3 ja 4 kohdalla sekä 

melkein tilastollisesti merkitsevästi enemmän klustereiden 2 ja 6 kohdalla.

Klusterin 1 kohdalla tulisi markkinointi viestinnässä painottaa maun ja laadun ohella saatavuutta 

kylmänä. Klusterin 2 kohdalla vastaavasti tulisi pyrkiä saamaan olutmerkki tunnetuksi. Myös 

edullinen hinnoittelu tulisi ottaa huomioon tämän klusterin kohdalla. Klusteria 3 tavoiteltaessa 

tulisi ensisijaisesti painottaa makua ja laatua. Myös olutmerkin tunnettuuteen kannattaisi panostaa. 

Klusteria 4 ei kiinnosta juurikaan muu kuin maku. Klusteri 5 sen sijaan poikkeaa muista 

klustereista paljon valintakriteerien arvostuksen suhteen; tälle klusterille hinta on suhteellisesti 

tärkeämpi tekijä kuin muille ryhmille. Humalahakuisessa juomisessa hinta oli lisäksi kaikista 

tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Voidaankin olettaa, että hinta saattaa olla klusterille 5 

ostopäätöksen kannalta tärkein yksittäinen tekijä. Klusterille 6 hinta ja valmistusmaa ovat tutun 

olutmerkin ja kylmästä saatavuuden ohella huomioitavia tekijöitä.

7.2.2 Oluiden kulutustilanteet klustereittain

Valintakriteerien edullinen hinta, miellyttävä maku ja entuudestaan tuttu olutmerkki preferointia 

kysyttiin eri tilanteissa, jotta kuluttajien tilannekohtaista sitoutumista ostokseen voitaisiin tutkia. 

Valintakriteerien merkitykset klustereittain on kuvattu kuvissa, jotka löytyvät liitteistä 13. Jotta 

voitaisiin päätellä mitkä oluen kulutustilanteet ovat kuluttajalle tärkeitä eli suuren sitoutumisen 

tilanteita, jouduttiin tekemään kaksi oletusta:

1) Mitä tärkeämpi tekijä entuudestaan tuttu olutmerkki on, sitä vähemmän ollaan valmiita 

riskeeraamaan valitsemalla tuntematon olut, mikä puolestaan viittaa tilanteen tärkeyteen.

2) Oluen juontitilanne on sitä tärkeämpi mitä enemmän miellyttävällä maulla on merkitystä ja mitä 

vähemmän edullisella hinnalla on merkitystä.
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Edellä mainittuihin oletuksiin vedoten, liitteen 13 kuvien perusteella voidaan päätellä mitkä oluen 

kulutustilanteet ovat tärkeimpiä eri klustereille. Seuraavaksi esittelemme klustereittain suuren 

sidonnaisuuden kulutustilanteet sekä lisäksi yleisimmät tuontioluiden käyttötilanteet, jotka saatiin 

selvitettyä kyselylomakkeen kohdasta 22.

Klusteri 1

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 1 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• seurustelullanne
• rentoutuminen kotona
• humalahakuinen juominen

Seurustelutilanteessa ja kotona rentoutumisessa on maulla suuri merkitys ja hinnalla puolestaan 

vähäinen merkitys. Humalahakuisessa juomisessa vältetään riskejä valitsemalla tuttu merkki.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 1 kohdalla ovat vastaavasti

■ ensisijaisesti: seurustelu ravintolassa (94,4% klusterin jäsenistä), makunautinto (77,8%)

• toissijaisesti: seurustelu kotona (47,2%), itsensä palkitseminen (44,4%)

■ EIjuo tuontioluita juurikaan seuraavissa tilanteissa: humalahakuisesti (97,2%)

Klusteri 2

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 2 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• rentoutuminen kotona
• humalahakuinen juominen

Kotona rentoutumisessa vältetään riskiä valitsemalla entuudestaan tuttu olutmerkki ja lisäksi maku 

on tärkeä valintakriteeri ja hinta puolestaan ei. Humalahakuisessa juomisessa vältetään riskejä.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 2 kohdalla ovat vastaavasti

■ ensisijaisesti: seurustelu ravintolassa (41,9%)

■ EI juo tuontioluita juurikaan seuraavissa tilanteissa: humalahakuisesti (83,9%), seurustelu 

kotona (77,4%), itsensä palkitseminen (90,3%) rentoutuminen kotona (77,4%), 

makunautinto (74,2%)
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Klusteri 3

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 3 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• seurusteluinanne

• rentoutuminen kotona

• humalahakuinen juominen

Seurustelutilanteessa ja kotona rentoutumisessa maulla suuri merkitys ja hinnalla puolestaan ei. 

Humalahakuisessa juomisessa vältetään riskiä valitsemalla tuttu olutmerkki.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 3 kohdalla ovat vastaavasti

■ ensisijaisesti: makunautinto (77,8 %), seurustelu ravintolassa (61,1 %)

■ toissijaisesti: seurustelu kotona (50,0 %), itsensä palkitseminen (44,4 %)

■ EI juo tuontioluita juurikaan seuraavissa tilanteissa: humalahakuisesti (83,3%)

Klusteri 4

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 4 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• saunominen

• ruokailu

• tuontioluiden juominen

Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa maku on tärkeä tekijä ja hinta puolestaan ei.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 4 kohdalla ovat vastaavasti

■ saunajuoma (86,7 %), rentoutuminen kotona (80,0 %), makunautinto (60,0 %)

■ EI juo tuontioluita juurikaan ravintoloissa: humalahakuisesti (93,3%), seurustelu 

ravintolassa (73,3%)

105



Klusteri 5

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 5 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• humalahakuinen juominen

• seurusteluillanne

• ruokailu

Humalahakuisessa juomisessa vältetään riskejä valitsemalla tuttu merkki. Lisäksi hinta on erittäin 

tärkeä tekijä, mikä viittaa siihen että humaltuminen on luultavasti pääasiallinen oluen 

juontitarkoitus. Seurustelu-ja ruokailutilanteessa maku on tärkeä ja hinta puolestaan ei.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 5 kohdalla ovat vastaavasti

■ seurustelu ravintolassa (71,4%)

■ El juo tuontioluita juurikaan kotona: humalahakuisesti (92,9%), seurustelu kotona (67,9%), 

rentoutuminen kotona (82,1%)

Klusteri 6

Suuren sidonnaisuuden oluen kulutustilanteet klusterin 6 kohdalla vaikuttaisivat olevan

• rentoutuminen kotona

• tuontioluiden ostaminen

• toissijaisesti: saunominen & seurusteluillanne

Kotona rentoutumisessa maku on erittäin tärkeä tekijä ja lisäksi entuudestaan tutulla merkillä on 

melko suuri merkitys. Tuontioluiden kohdalla yleisesti hinnalla on ainoastaan vähäinen merkitys ja 

maku on puolestaan tärkeä. Entuudestaan tuttu olutmerkki on tärkein seurustelutilanteessa. 

Saunomisessa maulla ja entuudestaan tutulla merkillä on suhteellisen suuri merkitys.

Yleisimmät tuontioluiden kulutustilanteet klusterin 6 kohdalla ovat vastaavasti

■ makunautinto (85%), seurustelu ravintolassa (65%)

■ El juo tuontioluita juurikaan: humalahakuisesti (100%), seurustelutilanteissa kotona (75%)
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Kuvassa 7.12 on esitetty tuontioluiden suhteellinen kulutus klustereissa. Kuten kuvasta voimme 

havaita, niin suhteellisesti eniten tuontioluita juovat klusterit 1, 3 ja 4. Huomattavaa on, että 

kyseisten klustereiden kohdalla suuren sidonnaisuuden kulutustilanne on sama kuin yleisin 

tuontioluiden käyttötilanne.

Kuva 7.12 Tuontioluiden suhteellinen kulutus (%) koko oluen kulutuksesta klustereittani

Tuontioluiden suhteellinen kulutus klusterelttaln

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Klust 1 Klust 2 Klust 3 Klust 4 Klust 5 Klust 6 KA

41,8%
38,1 % —

Näin ollen voidaankin olettaa, että erityisesti ne kuluttajat, jotka ovat omaksuneet tuontioluet ja 

pitävät niitä kotimaisia oluita parempina vaihtoehtoina, juovat niitä nimenomaan heidän 

näkökulmastaan suuren sidonnaisuuden kulutustilanteissa. Tässä tapauksessa kyseiset kuluttajat 

kuuluvat luultavimmin johonkin aikaisemmin mainittuun kolmeen klusteriin. Myös klustereiden 5 

ja 6 kohdalla tuontioluita nautittiin yleisimmin suhteellisen suuren sidonnaisuuden tilanteissa. 

Ainoastaan klusterin 2 kohdalla vastaavaa ei voitu havaita. Koska klusteri 2 juo suhteellisesti 

vähiten tuontioluita, niin voidaankin olettaa, että kyseisen ryhmän jäsenten asenteet eivät ole yhtä 

myönteisiä tuontioluita kohtaan kuin muiden klustereiden tapauksissa.

7.2.3 Hintaherkkyys

Klustereiden hintaherkkyyttä tutkittiin kyselylomakkeessa kohdassa 5, jossa kysyttiin kuinka 

paljon selvästi paremman makuinen olut saisi enintään maksaa, jotta kuluttaja alkaisi ostamaan 

kyseistä olutta säännöllisesti tällä hetkellä ostamiensa oluiden tilalle. Verrattavana olevan oluen
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hinnaksi määriteltiin 1 euro, koska kotimaiset oluet maksoivat kyselyä tehtäessä keskimäärin sen 

verran. Hintaherkkyyttä kuvataan kuvassa 7.13 prosentuaalisella määreellä, joka on nimetty 

hintajoustoksi. Kyseinen hintajousto ei kuitenkaan ole sama asia, mitä hintajoustolla yleisesti 

ymmärretään (vrt. luku 4.4), vaan kyseisellä suureella pyrittiin selvittämään kuluttajan 

maksuhalukkuutta ja hyväksyttävää hinta-aluetta. Lisäksi hinnan merkitystä kysyttiin 

tilannekohtaisesti kohdassa 10, josta laskettiin hinnan merkitykselle keskiarvo vastaajakohtaisesti. 

Myös väitteellä 14 pyrittiin selvittämään kuluttajan suhtautumista hintaan. Kuvassa 7.13 on 

kuvattuna edellä mainitut vastaukset klustereittani.

Kuva 7.13 Hintaherkkyyden tarkastelua klustereittain

Hintaherkkyyden vertailua klustereittain

edullinen hinta 
(KA)

i V14 Ei vaihda 
merkkiä 
hinnan 
perässä

- • -O— Hintajousto 
(%)

Klusteri Klusteri Klusteri Klusteri Klusteri Klusteri Näytteen

Yllä olevasta kuvasta voidaan todeta, että hintaherkimmät klusterit ovat klusterit 2 ja 5. Klusterille 

3 hinnalla on hyvin vähän merkitystä. Myös klusterille 4 hinnalla on suhteellisen vähän merkitystä. 

Klusterit 1 ja 6 ovat puolestaan hintaherkkyydeltään keskitasoa. Huomattavaa on, että hintajousto 

vaikuttaa korreloivan positiivisesti väittämän 14 kanssa ja negatiivisesti edullisen hinnan tärkeyden 

kanssa, mikä olikin odotettavaa. Ainoana ristiriitana voidaan nähdä klusterin 2 kohdalla 

hintajouston ja väittämän 14 välinen suhde. Klusterin 2 jäsenille hinta vaikuttaa olevan tärkeä 

tekijä, mutta silti he eivät omasta mielestään olisi valmiita vaihtamaan merkkiä hinnan perässä. 

Tämä saattaa viitata näennäiseen merkkiuskollisuuteen eli tapaostamiseen.
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7.2.4 Merkkiuskollisin«

Vastaajien merkkiuskollisuutta pyrittiin selvittämään kysymyslomakkeen väittämien 11 ja 14 

avulla. Peruslähtökohta merkkiuskollisuudelle on, että asenne merkkiä kohtaan on voimakas ja 

uusintaostojen tiheys on suuri (ks. tarkemmin luku 4.5). Kyselylomakkeessa ei kuitenkaan voitu 

kysyä uusintaostojen tiheyttä, koska kysymyksiä ei oltu laadittu merkkikohtaisesti. Ongelmaksi 

muodostuu myös tapaostamisen ja merkkiuskollisuuden erottaminen tosistaan, jota pyrittiin 

selvittää juuri väittämän 14 avulla. Väittämien 11 ja 14 vastaukset antavat suuntaviivan ostavatko 

tiettyjen klustereiden jäsenet usein samaa merkkiä ja ovatko he omasta mielestään 

merkkiuskollisia eivätkä vaihda merkkiä hinnan perässä. Mikäli vastaaja on samaa mieltä 

molempien väittämien kanssa, voidaan olettaa vastaajan olevan merkkiuskollinen ainakin jossain 

määrin. Kysymyksen asettelu väittämässä 14 oli ehkä sen suuntainen, että vastaajat helposti 

vastasivat olevansa samaa mieltä, mikä puolestaan vaikuttaa tuloksen validiuteen negatiivisesti. 

Tähän viittaa ainakin vastausten selkeä painottuminen oikeaan laitaan. Tosin aina on mahdollista, 

että kuluttajat mieltävät asian näin omassa mielessään vaikka käyttäytyisivätkin todellisuudessa 

erilailla.

Kuva 7.14 Merkkiuskollisuuden selvittäminen klustereittani

□ V11 Ostaa aina 
samaa merkkiä

■ V14 Ei vaihda 
merkkiä hinnan 
perässä

Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteri 5 Klusteri 6 Näytteen

Väittämien 11 ja 14 vastausten keskiarvot on kuvattu klustereittani kuvassa 7.14. Kuvasta voidaan 

päätellä, että klusterit 2 ja 6 vaikuttavat merkkiuskollisimmilta ryhmiltä. Vastaukset eivät 

kuitenkaan ole selvästi samaa mieltä väittämien kanssa, joten ei voida väittää suoranaisesti
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ryhmien todella olevan merkkiuskollisia. Klusteri 5 ei puolestaan ole uskollinen millekään 

merkille vaan tekee ostopäätökset lähes täysin hinnan perusteella. Klusterit 1, 3 ja 4 puolestaan 

ostavat yleensä olutmerkkiä, joka miellyttää heitä eikä hinnalla ole juurikaan väliä, mutta he 

ostavat useita eri merkkejä eivätkä ole uskollisia yhdelle merkille.

7.2.5 Asenne tuontioluita kohtaan ja potentiaaliset kohderyhmät

Vastaajien asennetta ulkomaisia oluita kohtaan pyrittiin selvittää väittämän 15 avulla. Lisäksi 

ostopotentiaalia pyrittiin tarkentaa väittämän 17 avulla. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä ryhmät 

olisivat potentiaalisia tuontioluiden juojia, joihin oluen maahantuojan kannattaisi jatkossa 

kohdistaa markkinointipanostuksensa. Kuvassa 7.15 on esitetty kyseisten väittämien keskiarvot 

klustereittain.

Kuva 7.15 Asenne tuontioluita kohtaan

Asenne tuontioluita kohtaan - välttämät 15 & 17

Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteri 5 Klusteri 6 Näytteen
KA

□ V15 Juo 
mieluummin 
kotimaista kuin 
ulkomaista

■ V17 Ostaisi 
enemmän 
tuontioluita, jos 
saisi
halvemmalla

Kuvasta 7.15 voidaan päätellä seuraavaa:

Klusteri 1 suhtautuu positiivisesti tuontioluita kohtaan ja olisi valmis ostamaan enemmän 

tuontioluita, jos saisi niitä edullisemmalla hinnalla. -> potentiaalinen kohderyhmä
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Klusteri 2 suhtautuu negatiivisesti ulkomaalaisia oluita kohtaan - ostaa mieluummin kotimaisia 

oluita eikä ostaisi tuontioluita enempää vaikka saisi niitä edullisemmin. -> ei potentiaalinen 

kohderyhmä

Klusteri 3 suhtautuu erityisen positiivisesti tuontioluita kohtaan ja olisi ehdottomasti valmis 

ostamaan enemmän tuontioluita, jos saisi niitä edullisemmalla hinnalla. potentiaalinen 

kohderyhmä

Klusteri 4 puolestaan suhtautuu positiivisesti tuontioluita kohtaan, mutta ei ostaisi nykyistä 

enempää tuontioluita vaikka saisi halvemmalla, mikä vaikuttaa ensi silmäyksellä hieman 

erikoiselta. Klusterin 4 juo olutta yleisesti ottaen vähiten verrattuna muihin klustereihin ja 

suhteellisesti eniten tuontioluita verrattuna omaan oluen kokonaiskulutukseensa. Kaikki viittaa 

siihen, että kyseisen ryhmän jäsenet juovat luultavasti hyvin satunnaisesti olutta ja eivät näin ollen 

lisäisi yleisesti ottaen oluen kulutustaan vaikka hintoja laskettaisiin. Näin ollen klusteri 4 ei ole 

houkutteleva kohderyhmä tuontioluiden kannalta.

Klusteri 5 suhtautuu neutraalisti oluen kotimaisuuteen, mutta olisi valmis ostamaan enemmän 

tuontioluita jos saisi niitä edullisemmin. Koska kuitenkin aiemmin on todettu, että kyseinen 

klusteri tekee ostopäätöksensä pääosin hinnan perusteella, ei klusteria 5 voida nähdä 

potentiaalisena kohderyhmänä nykyisten markkinaolosuhteiden vallitessa.

Klusteri 6 juo mieluummin kotimaista, mutta olisi valmis ostamaan enemmän tuontioluita, jos saisi 

niitä edullisemmin. -> mahdollisesti potentiaalinen kohderyhmä

7.2.6 Esteitä tuontioluiden omaksumiselle ja kulutukselle

Kysymyslomakkeen kohdassa 21 kysyttiin avoimella kysymyksellä syitä tuontioluiden vähäiselle 

kulutukselle. 77 vastaajaa eli 51% vastaajista vastasi kysymykseen ainakin yhdellä syyllä. 

Keskimäärin vastaajat antoivat 1,2 syytä per vastaaja. Kuvassa 7.16 on esitetty vastaajien 

ilmoittamat spontaanit syyt, miksi he juovat omasta mielestään harvoin tuontioluita.
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Kuva 7.16 Spontaanisti ilmoitetut esteet tuontioluiden ostamiselle

Spontaanisti ilmoitetut syyt tuontioluiden vähäiselle 
kulutukselle ja syiden esiintymisprosentti

50.0 % 

40.0 % 

30.0 % 

20.0 % 

10.0 % 

0.0 %
kotimainen tottumus tuttuus hinta saatavuus maku näkyvyys pakkaus asenne riski

□ % koko näytteestä (N=151) ■ % spontaanisti vastanneista (N=77)

Kuten kuvasta voidaan huomata, niin selvästi eniten mainintoja saa korkea hinta, jonka mainitsi 

melkein joka toinen vastaaja, joka vastasi jotain tähän kohtaan. Seuraavaksi yleisin syy oli se, että 

vastaaja joi mieluummin kotimaisia oluita. Kuvassa 7.17 on esitetty näiden kahden yleisimmin 

mainitun syyn jakautuminen klustereittain.

Kuva 7.17 Korkea hinta ja kotimaisen oluen suosiminen tuontioluiden kulutuksen esteenä

Korkea hinta ja kotimaisen suosiminen syy alhaiselle 
tuontioluiden kulutukselle klustereittain

□ Hinta 
■ Kotimaisuus

klusteri 1 klusteri 2 klusteri 3 klusteri 4 klusteri 5 klusteri 6
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Kuten kuvasta 7.17 voidaan huomata, niin hinta on yleisin syy kaikkien muiden klustereiden 

kohdalla paitsi klusterin 2 ja klusterin 4. Itse asiassa yksikään klusterin 4 jäsenistä ei maininnut 

kumpaakaan syytä. Klusteri 2:lie puolestaan selvästi yleisin syy oli se, että he juovat mieluummin 

kotimaisia oluita eli kyse on asenteesta. Merkille pantavaa on myös se, että klusterin 3 kohdalla ei 

tullut kertaakaan esiin oluen kotimaisuus. Myös klusterin 1 kohdalla oluen kotimaisuus tuli esille 

vain kahdessa tapauksessa.

7.2.7 Klusterien kuvaukset

Seuraavaksi esitellään muodostetut klusterit lyhyiden kuvausten kera.

Klusteri 1 - ”Pub-ihmiset” (potentiaaliset tuontioluiden suurkuluttajat)

”Pub-ihmiset” juovat olutta usein, mutta suhteellisen pieniä annoksia, ja tuontioluita hieman 

keskimääräistä enemmän. He juovat tuontioluita erityisesti seurustelutilanteissa ravintoloissa ja 

makunautinnoksi. Ottaen ryhmän iän huomioon, eli 24-39-vuotiaat miehet, niin voitaneen olettaa, 

että olutta juodaan yleensä ennemminkin pubeissa ja olutravintoloissa kuin nuorten suosimissa 

yökerhoissa ja klubeissa. He toimivat useimmiten asiantuntijatehtävissä tai toimihenkilöinä. 

Opiskelijoiden suhteellinen osuus oli kolmanneksi suurin verrattuna muihin klustereihin. Iästä ja 

työnkuvasta voidaankin vetää johtopäätös, että ”pub-ihmiset” ovat usein korkeakoulutettuja ja 

urallaan suhteellisen alkuvaiheessa. Hinta on luultavimmin syynä tuontioluiden ”vähäiseen” 

kulutukseen, sillä ”pub-ihmiset” joisivat mieluummin ulkomaalaisia kuin kotimaisia oluita ja 

ilmoittivat ostavansa enemmän tuontioluita, jos saisivat niitä halvemmalla eli he olisivat valmiita 

ostamaan nykyistä enemmän tuontioluita. Hintaherkkyydeltään ”pub-ihmiset” ovat muodostetuista 

klustereista keskitasoa. He eivät ole järin merkkiuskollisia vaan ostavat useita eri olutmerkkejä 

mieltymystensä mukaan, välillä hinnastakin välittämättä. Seurustelutilanteessa ja kotona 

rentoutumisessa oluen maulla on erityisen tärkeä rooli ja hinnalla puolestaan vähäinen merkitys, 

joten kyseiset tilanteet vaikuttaisivat olevan suuren sitoutuneisuuden tilanteita ”pub-ihmisille”. 

Ostaessaan olutta kaupasta ”pub-ihmiselle” on miellyttävän maun ja korkean laadun ohella tärkeää 

saada olut kylmänä. Kaiken kaikkiaan ulkomaisten oluiden maahantuojan kannalta potentiaalinen 

kohderyhmä, johon kannattaa panostaa markkinoinnissa tulevaisuudessa.
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Klusteri 2 - ”Kotimaisten suosijat” (oluen suurkuluttajat)

”Kotimaisten suosijat" juovat määrällisesti eniten olutta mutta suhteellisesti vähiten tuontioluita. 

Jos he juovat joskus tuontioluita, se tapahtuu yleensä ravintolassa; kotiin tuontioluita ei juurikaan 

osteta. Ryhmä suosii kotimaista olutta eikä ostaisi enempää ulkomaisia oluita vaikka saisi niitä 

halvemmalla hinnalla. ”Kotimaisten suosijat" ovat yleensä keski-ikäisiä miehiä (ja naisia), mutta 

joukkoon mahtuu myös nuoria 18-23-vuotiaita. He ovat usein perus työntekijöitä tai opiskelijoita, 

joten heidän tulotasonsa on mitä luultavimmin keskimääräistä alempi. He vaikuttavat 

merkkiuskollisimmalta klusterilta (klusterin 6 ohella), mutta merkkiuskollisuus voi hyvinkin olla 

vain pinttynyt tapa valita aina sama merkki. Kaikista klustereista ”kotimaisten suosijat” olivat 

muita klustereita vähiten valmiita kokeilemaan tuntemattomia oluita ja heille onkin tärkeää, että 

olut on entuudestaan tuttu. He ilmoittavat ostavansa yleensä suosikkioluttaan vaikka tarjolla olisi 

halvempaakin vaihtoehtoa, mutta he ovat silti varsin joustamattomia hinnan suhteen. Kun kysyttiin 

maksimihintaa, minkä vastaaja olisi valmis maksamaan maultaan selvästi paremmasta oluesta, niin 

tällä ryhmällä oli alhaisin maksimihinta. Vaikka "kotimaisten suosijat” vaikuttavatkin hintaherkiltä, 

niin esteenä tuontioluiden omaksumiselle vaikuttaisi kuitenkin olevan ensisijaisesti asenne; he 

yksinkertaisesti haluavat juoda kotimaista olutta. Hinnalla ei siis ole varsinaista vaikutusta ryhmän 

tuontioluiden kulutukseen ja omaksumiseen, sillä tuontioluet eivät kuulu varsinaisesti edes ryhmän 

harkintajoukkoon heidän ostaessaan oluita. Näin ollen oluen maahantuojan kannalta kyseinen 

ryhmä ei ole houkutteleva kohderyhmä.

Klusteri 3 - ”Oluen ystävät” (tuontioluiden nykyiset suurkuluttajat)

"Oluen ystävien” oluen kulutus on keskitasoa ja he juovat olutta hieman keskimääräistä useammin. 

Klusterin jäsenet ovat yleisimmin 30-39-vuotiaita miehiä. Heistä yli puolet toimii joko 

johtotehtävissä tai asiantuntijoina, joten heidän tulotasonsa on luultavimmin keskimääräistä 

korkeampi. Olut on heille henkilökohtaisesti tärkeä tuote. He juovat mieluummin ulkomaisia kuin 

kotimaisia oluita. He juovat useita olutmerkkejä, mutta ostavat kuitenkin jokseenkin usein 

entuudestaan tuttuja merkkejä. Ryhmä juo klustereista eniten tuontioluita, mutta olisi ehdottomasti 

valmis ostamaan enemmänkin, mikäli hinta olisi alhaisempi. Hinta on lähinnä hidasteena 

tuontioluen kulutukselle eikä varsinainen este, sillä ryhmä on hinnan suhteen joustavin; hintajousto 

oli peräti 67% keskiarvon ollessa 37%. ”Oluen ystävät" juovat tuontioluita erityisesti
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makunautintona ja seurustelutilanteissa. Seurustelu tapahtuu muihin klustereihin verrattuna 

suhteellisesti useammin kotona kuin ravintolassa vaikka seurustelu ravintolassa olikin hieman 

yleisempi tuontioluiden nautintatilanne ”oluen ystävien” keskuudessa. Ostaessaan 

tuontioluita, ”oluen ystävät” ostavat usein juuri tsekkioluita. He juovat myös selvästi muita 

klustereita enemmän eri oluttyyppejä, erityisesti tummia lagereita. Vaikuttaisikin siltä, että ”oluen 

ystävät” ovat yksilöitä, jotka ovat omaksuneet tuontioluet suhteellisen varhaisessa vaiheessa. 

Klusteri 3 eli ”oluen ystävät” on melko lähellä klusteria 1, mutta ehkä suurimpana erona on se, 

että ”oluen ystävät” juovat käytännössä paljon tuontioluita, kun taas klusterin 1 jäsenet ovat kyllä 

halukkaita tekemään samoin, mutta eivät kuitenkaan käytännössä juo kovin paljon tuontioluita, 

sillä hinta on heille suurempi este kuin ”oluen ystäville”. Kun verrataan nyt muodostettuja 

klustereita tutkielman ensimmäisessä empiriaosassa muodostettuihin klustereihin, niin kyseinen 

klusteri vastaa hyvin pitkälti mahdollisten mielipidejohtajien ryhmää, joka nimettiin myös oluen 

ystäviksi. Kaiken kaikkiaan oluiden maahantuojien kannalta ”oluen ystävät” on erittäin lupaava 

kohderyhmä, johon kannattaa panostaa jatkossa.

Klusteri 4 - ”Satunnaiset oluen juojat” (erikoistapaukset)

”Satunnaiset oluen kuluttajat” eivät ole varsinaisia oluen juojia, vaikka suhteellinen tuontioluiden 

suuri määrä voisikin viitata siihen. Ryhmä juo olutta selvästi vähiten kaikista kuudesta ryhmästä. 

Lisäksi tuontioluiden suhteellisen kulutuksen keskiarvoa kasvattaa muutama klusteriin kuuluva 

erityistapaus (vilja-allergikko, alkoholittomien oluiden juoja), jotka joutuvat markkinatilanteen 

pakosta juomaan pelkästään tuontioluita. Olut ei ole tämän ryhmän jäsenille henkilökohtaisesti 

tärkeä tuote eivätkä ryhmän jäsenet ostaisi enempää tuontioluita vaikka saisivat niitä edullisemmin. 

Silti he juovat mieluummin ulkomaisia kuin kotimaisia oluita. Tuontioluensa he ostavat kaupasta 

eivätkä ravintolasta. Yleisin tuontioluiden käyttötilanne on sauna, jonka perusteella ryhmä eroaa 

täysin muista ryhmistä. Muissa käyttötarkoituksissa tuontioluita ei pahemmin juoda, paitsi 

makunautintona hieman yli puolessa ryhmän tapauksista. Vaikuttaisikin siltä, että kyseessä on 

epämääräinen satunnaisten oluenjuojien ryhmä, jotka syystä tai toisesta ostavat keskimääräistä 

useammin tuontioluita, mutta eivät ole valmiita ostamaan olutta (ei kotimaisia eikä tuontioluita) 

enempää vaikka hinnat laskisivat. Ryhmän jäsenet ovat yleisimmin 30-49-vuotiaita miehiä ja 24- 

39-vuotiaita naisia. Oluen maahantuojan kannalta klusteri ei ole houkutteleva kohderyhmä.
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Klusteri 5 - ”Humalahakuiset ravintolabailaajat”

Klusterin jäsenet eli ”ravintolabailaajat” ovat nuoria, erityisesti 18-23-vuotiaita. He juovat 

määrällisesti kuukaudessa keskitason verran, mutta oluen nautintakertoja on harvemmin ja 

annokset ovat isoja, mikä viittaa humalahakuiseen juomiseen. Humalahakuisuus korostuu vielä 

siinä, että ryhmästä ainoastaan yksi vastaaja (eli 3,6% klusterista) ilmoitti ettei juo olutta lainkaan 

humalahakuisesti, kun keskimäärin 19,2% vastaajista ilmoitti vastaavaa. ”Ravintolabailaajat” 

juovat tuontioluita keskimäärin klustereista toiseksi vähiten heti klusterin 2 jälkeen. Syynä tämän 

ryhmän vähäiselle tuontioluiden kulutukselle on hyvin pitkälti, ellei peräti täysin, tuontioluiden 

korkeampi myyntihinta. Tämä klusteri onkin selkeästi hintaherkin ryhmä, joka ei ole uskollinen 

olutmerkeille vaan ostaa halvinta vaihtoehtoa. Lisäksi joka kolmas klusterin jäsen ilmoitti 

spontaanisti syyksi tuontioluiden vähäiselle kulutukselle tuontioluiden korkean 

hinnan. ”Ravintolabailaajat” suhtautuvat neutraalisti kotimaisiin ja ulkomaisiin oluisiin ja he 

olisivatkin valmiita ostamaan enemmän ulkomaalaisia oluita, jos niitä vain saisi halvemmalla. Jos 

he ostavat tuontioluita, se tapahtuu yleensä ravintolassa. Suosituin tuontioluiden käyttötilanne 

olikin seurustelu ravintolassa eivätkä ”ravintolabailaajat” juokaan tuontioluita juuri lainkaan 

kotona. Tässä ryhmässä on eniten opiskelijoita ja työntekijöitä, joten voidaan olettaa, että hinta on 

ainakin osittain keskimääräistä pienempien tulojen takia tärkeä tekijä ostettaessa olutta, mikä 

korostuu erityisesti humalahakuisessa juomisessa, jossa edullinen hinta oli kaikista 

valintakriteereistä tärkein toisin kuin minkään muun klusterin kohdalla. ”Ravintolabailaajat” eivät 

luultavasti nauti juurikaan oluenjuomisesta (olut ei ole henkilökohtaisesti tärkeä tuote, enemmistö 

eli 53,6% ei myöskään juo tuontioluita makunautintona) vaan sillä on ainoastaan tietty välinearvo 

ryhmän jäsenille, kuten humaltuminen. Koska klusterissa on erityisesti nuoria yksilöitä, niin 

voidaan olettaa, että kyseisen ryhmän jäsenet saattavat kehittyä vuosien varrella ja niin sanotusti 

siirtyä toisiin klustereihin. Oluen maahantuojan kannalta ryhmä ei ole houkutteleva kohderyhmä, 

sillä ainakaan nykyisessä markkinatilanteessa millään maahantuojalla ei ole mahdollisuutta lähteä 

hintakilpailuun suurien kotimaisten oluen valmistajien kanssa, eikä näin varmasti edes haluttaisi 

tehdä, vaikka se olisi mahdollista.

Klusteri 6 - ”Tummien oluiden ystävät”

Klusterin 6 jäsenet eli ”tummien oluiden ystävät” juovat olutta määrällisesti hieman 

keskimääräistä enemmän, mutta ei keskimääräistä useammin eikä suurempia kerta-annoksia.

116



Klusteri vaikuttaa jonkin verran merkkiuskolliselta, mikä voi tosin olla myös 

tapaostamista. ”Tummien oluiden ystävät” ovat keskimäärin 30-39-vuotiaita miehiä, jotka toimivat 

pääasiassa asiantuntijatehtävissä tai toimihenkilöinä. Olut on heille jokseenkin tärkeä tuote 

henkilökohtaisella tasolla. Klusteri 6 on monessa mielessä hyvin lähellä klusteria 2 

eli ”kotimaisten suosijia”, mutta erojakin on. Klusterin jäsenet juovat hieman enemmän 

tuontioluita ja suhtautuvat tuontioluisiin neutraalisti, toisin kuin klusteri 2. Vaikka ”tummien 

oluiden ystävät” juovat mieluummin kotimaisia oluita, niin he olisivat kuitenkin valmiita ostamaan 

enemmän tuontioluita, jos saisivat niitä edullisemmalla hinnalla. Ryhmän jäsenet juovat muita 

ryhmiä enemmän tummia lagereita (pois lukien klusteri 3), mutta ei juurikaan muita oluttyyppejä. 

Jos he ostavat tuontioluita, niin he ostavat yleensä nimenomaan tsekkiläisiä oluita. Tuontioluita 

ostetaan keskimäärin yhtä paljon kaupasta kuin ravintolasta. Yleisimmät tuontioluiden 

käyttötilanteet ovat makunautinto ja seurustelu ravintolassa. Hintaherkkyydeltään ryhmä on 

keskitasoa. ”Tummien oluiden ystävistä” 40% ilmoitti spontaanisti tuontioluiden korkean hinnan 

syyksi siihen, että juo vain harvoin tuontioluita, mutta vain noin 15% prosenttia ilmoitti syyksi 

kotimaisen oluen suosimisen. Näin ollen syy siihen, että ”tummien oluiden ystävät” juovat 

verrattain harvoin tuontioluita, ei näyttäisi olevan niinkään paljon kiinni heidän asenteista 

ulkomaalaisia oluita kohtaan, kuten klusterin 2 tapauksessa on, vaan syy on pääasiassa 

tuontioluiden korkeampi hinta. Ottaen huomioon klusterin neutraalin asenteen tuontioluita kohtaan 

ja heidän kiinnostuksensa tummia oluita kohtaan, voidaan ryhmän katsoa olevan suhteellisen 

potentiaalinen kohderyhmä oluen maahantuojan kannalta.

7.3 Yhteenveto toisen empiriaosan tuloksista

Tutkimuksen toisen empiriaosan ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, käyttäytyykö kuluttaja 

erilailla ostaessaan olutta eri käyttötarkoituksiin ja kulutustilanteisiin. Tilannetekijöiden vaikutusta 

tutkittiin sen perusteella, preferoivatko kuluttajat ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä erilailla eri 

tilanteissa. Eri tilanteissa tutkittiin kolmea oletettavasti tärkeintä valintakriteeriä, jotka olivat maku, 

hinta ja olutmerkin tuttuus. Tutkittavat tilanteet olivat puolestaan humalahakuinen juominen, 

seurustelu, rentoutuminen kotona, ruokailu ja saunominen sekä lisäksi vastaavat kysymykset 

esitettiin tuontioluiden kohdalla yleisesti.
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Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että maulla oli vähiten merkitystä humalahakuisessa juomisessa, 

kun taas seurustelutilanteessa ja kotona rentoutumisessa maulla oli suuri merkitys. Edullinen hinta 

oli humalajuomisessa muita tilanteita tärkeämpi. Oluen hinnalla ei puolestaan ollut suurta 

merkitystä seurustelutilanteessa ja ruokajuomana. Tuttu olutmerkki oli humalahakuisessa 

juomisessa tärkeämpi kuin muissa tilanteissa. Tuontioluiden kohdalla tutulla olutmerkillä ei 

puolestaan ollut kovinkaan suurta merkitystä. Joka kymmenes vastaajista ilmoittikin spontaanisti 

ostavansa tuontioluita yleensä kokeilumielessä. Kaikki edellä mainitut poikkeamat eri tilanteiden 

välillä testattiin parittaisella t-testillä ja ne olivat tilastollisesti merkitseviä 99% 

merkitsevyystasolla.

Edellä mainituista tilannekohtaisista eroista pääteltiin, että yleisellä tasolla suurimman 

sidonnaisuuden kulutustilanteita olivat humalahakuinen juominen ja seurustelutilanne. Edellisessä 

pyrittiin välttämään riskejä valitsemalla entuudestaan tuttu olutmerkki ja jälkimmäisessä maun 

merkitystä korostettiin samalla kun hinnalla ei puolestaan nähty olevan suurta merkitystä 

ostopäätöstä tehtäessä.

Toisena tavoitteena oli pystyä tunnistamaan vastaajien joukosta toisistaan poikkeavia ryhmiä, 

joista voitaisiin puolestaan tunnistaa oluen maahantuojan kannalta potentiaalisia kohderyhmiä. 

Kuluttajatutkimuksen näytteessä oli 151 vastaajaa, joiden vastaukset analysoitiin klusteri- eli 

ryhmittelyanalyysilla. Klusterianalyysin tuloksena muodostettiin kuusi klusteria, jotka onnistuttiin 

nimeämään suhteellisen hyvin. Klustereiden välillä voitiin havaita selviä eroja muun muassa 

valintakriteerien preferoinnin ja tilannekohtaisen sitoutumisen suhteen. Oluen maahantuojan 

kannalta potentiaalisia kohderyhmiä, joihin tulisi panostaa markkinointia suunniteltaessa, olivat 

seuraavat muodostetut klusterit:

Klusteri 1 - ”Pub-ihmiset"

Klusteri 3 - ”Oluen ystävät”

Klusteri 6 - ”Tummien oluiden ystävät”
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa vedetään koko tutkielma yhteen ja tarkastellaan empiriaosasta saatuja tuloksia 

teorian valossa. Lisäksi annetaan suositukset oluen markkinoijille sekä jatko tutkimusaiheille.

8.1 Viitekehysmallin toimivuus

Viitekehysmallilla pyrittiin selvittää uuden tuotteen omaksumista ja kuluttajan läpikäymää 

ostopäätösprosessia. Tutkielman omaksuttavana tuotteena käsiteltiin tuontioluita. 

Ostopäätöksen tekoon ja tuotteen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin sekä oluiden 

kohdalla yleensä että tuontioluiden kohdalla erikseen.

Ostopäätökseen vaikuttavia tuotekohtaisia tekijöitä ja eri kulutustilanteita tutkimalla pyrittiin 

selvittää muun muassa tilannekohtaisten tekijöiden merkitystä päätöksenteon kannalta. Pääpaino 

oli tilannekohtaisen sitoutumisen vaikutuksen tutkimisella, missä selvitettiin odotetun 

kulutustilanteen tärkeyttä sekä sen vaikutusta päätöksenteossa käytettyjen valintakriteerien 

preferoimisessa. Kuluttajat arvostivat eri kulutustilanteita erilailla ja yleisesti ottaen 

seurustelutilannetta voitiin pitää oluen kohdalla suurimman sitoutuneisuuden kulutustilanteena. 

Empiria tukee siis teoriaa ja tilannekohtaisilla tekijöillä vaikuttaisi olevan viitekehyksen mukainen 

vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen ja sitoutumiseen. Sitoutuminen vaikuttaisikin olevan teorian 

mukaisesti hetkellinen mielentilan muuttuja, kuten sen oletetaan olevan tilannekohtaisen 

sitoutumisen määritelmän mukaan.

Viitekehysmallin mukaisia esteitä tai hidasteita tuontioluiden omaksumisen kohdalla pystyttiin 

havaitsemaan usealla eri omaksumisprosessin vaiheessa viitekehysmallin mukaisesti. 

Omaksumisprosessin ensimmäisessä vaiheessa eli tietoisuus-vaiheessa ei vielä havaittu varsinaisia 

esteitä omaksumiselle. Toisin sanoen kuluttajat vaikuttavat olevan hyvin tietoisia tuontioluiden 

olemassaolosta ja saatavuudesta. Prosessin seuraavassa vaiheessa eli asenteen 

muodostamisvaiheessa, joka ei tule kyseeseen tapaostamista mukailevassa ongelmanratkaisussa, 

voitiin havaita kotimaisten oluiden suosimisen ja ainakin jossain määrin negatiivisen asenteen 

hidastavan tuontioluiden omaksumista. Tuotteen ominaisuuksien arviointi- ja ostopäätöksenteko- 

vaiheessa päällimmäisenä syynä omaksumisen esteenä vaikutti olevan odotetusti tuontioluiden
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suhteellisen korkea hinta. Hinta olikin yleisimmin mainittu syy jättää tuontiolut ostamatta. Toisin 

sanoen tuontioluiden suhteellinen paremmuus (eli innovaation suhteellinen etu) ei vaikuttanut 

olevan riittävän suuri verrattuna kotimaisiin oluihin. Voi myös tosin olla niinkin, että osalla 

kuluttajista käytettävissä olevat rahat ovat sen verran rajoitettuja, että esimerkiksi oluen kohdalla 

halutaan säästää taloudellisia resursseja. Ostopäätöksentekovaiheessa voitiin myös havaita yhdeksi 

omaksumisen esteeksi tapaostaminen. Myös omaksumisprosessin viimeisessä vaiheessa (ennen 

varsinaista omaksumista), jossa kuluttaja on jo ostanut ja kuluttanut tuotteen, tunnistettiin 

viitekehysmallin mukainen este tuontioluiden omaksumiselle. Kyseessä oli yksinkertaisesti 

pettymys tuotteeseen, tarkemmin sanottuna oluen makuun. Kuten teoria määrittelee, tuotteen 

omaksuminen nähdään tapahtuneen, kun kuluttaja alkaa ostaa tai kuluttaa tuotetta vähintään 

jossain määrin säännöllisesti. Tuotteen kokeilumielinen ostaminen ei siis tarkoita tuotteen 

omaksumista.

Viitekehysmallin mukaisia esteitä omaksumiselle ja muita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä 

tutkittiin koko aineiston lisäksi muodostettujen klustereiden kesken. Viitekehysmallin mukaisten 

tekijöiden merkitys ja niiden vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen korostui entisestään eri 

klustereiden välillä. Näin ollen viitekehysmallin toimivuuden suhteen voidaan olla varsin 

tyytyväisiä.

8.2 Jatkotutkimusaiheita

Nyt tehty tutkimus oli luonteeltaan staattinen poikkileikkaustutkimus, jolla kuvattiin tutkittavaa 

ilmiötä vain yhdessä ajankohdassa. Koska omaksumis- ja diffuusioteorian kannalta aika on 

olennainen tekijä, tulisi jatkotutkimuksia pyrkiä tekemään myös pitkittäistutkimusten muodossa, 

jossa seurataan ilmiön kehittymistä ajan kuluessa.

Tutkimuksen kohteena ollut tuoteryhmä eli tuontioluet ei ole innovatiivisuuden kannalta paras 

mahdollinen tuoteryhmä tutkittavaksi omaksumis- ja diffuusioteorian lähtökohdista. 

Päivittäistavaramarkkinoiden osalta hyviä jatkotutkimuskohteita teoriaan liittyen voisivat olla 

esimerkiksi terveysvaikutteiset elintarvikkeet, sillä niiden innovatiivisuus aste on tuontioluita 

suurempi ja ne ovat vielä suhteellisen uusia tuotteita markkinoiden näkökulmasta.
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Oluen kohdalla mahdollisia jatkotutkimuskohteita löytyy useita. Kulutustilanteiden merkityksiä 

tulisi selvittää syvällisemmin, jotta kuluttajien perimmäiset motiivit ja käyttäytymistä ohjaavat 

tekijät voitaisiin määrittää. Pelkkä tieto siitä, missä tilanteissa olutta käytetään, ei vielä kerro koko 

kuvaa esimerkiksi kuluttajan tavoittelemista hyödyistä. Myös kuluttajien asenteita tuontioluita ja 

kotimaisia oluita kohtaan tulisi selvittää syvällisemmin. Tilannekohtaisista tekijöistä ostopaikan 

merkitys päätöksenteon kannalta jää myös tulevien tutkimusten selvitettäväksi.

Tämän tutkielman empiriaosissa muodostetut klusterit poikkesivat toisistaan useissa kohdin muun 

muassa valintakriteereiden ja kulutustilanteiden arvostamisen suhteen. Huomattavaa on se, että 

ryhmät segmentointiin oluen kulutuksen ja asenteiden perusteella eikä valintakriteereitä tai 

tilannetekijöitä käytetty segmentointiperusteina. Nyt tehdyn klusterianalyysin jatkoksi olisikin 

mielenkiintoista luokitella kuluttajat heidän arvostamien kulutustilanteiden perusteella ja verrata 

tuloksia tämän tutkielman tuloksiin.

Kuten segmentointia käsiteltäessä jo totesimme, niin segmentointiperusteina voidaan käyttää useita 

eri tekijöitä kuten eri kulutustilanteita tai kuluttajan tavoittelemia hyötyjä. Hyötysegmentoinnin ja 

tilannekohtaisen segmentoinnin avulla onkin todettu olevan mahdollista muodostaa kuluttajan 

käyttäytymisen ennustamisen kannalta mielekkäämpiä kuluttajaryhmiä. Näin ollen olisi 

mielenkiintoista tutkia, missä määrin kuluttaj asegmentit poikkeavat tai eivät poikkea toisistaan, 

kun segmentointi perustuu kulutusta ja asenteita koskevien kysymysten sijaan esimerkiksi 

tavoiteltuihin hyötyihin.

Jotta hyötysegmentointia tai tilannekohtaista segmentointia voitaisiin hajoittaa mielekkäästi, tulisi 

kuluttajien tavoittelemia hyötyjä ja kulutustilanteita selvittää tarkemmin. Ihmisten todellisista 

motivaatioista, tarpeista ja asenteista on vaikea päästä selville kvantitatiivisella 

kyselytutkimuksella. Koska kyseessä olisi etsinnällinen tutkimus, jossa joudutaan menemään 

varsin syvälle kuluttajan mieleen, niin sopiva menetelmä on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, 

kuten syvähaastattelut. Tikapuumenetelmä, jota käytiin tutkielmassa lyhyesti läpi, on havaittu 

hyväksi välineeksi tähän tarkoitukseen. Kun riittävä pohjatyö on tehty ja tietoa on saatu 

syvennettyä riittävästi kvalitatiivisilla tutkimuksilla, tulevat kyseeseen kvantitatiiviset menetelmät.
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8.3 Suositukset panimoteollisuudelle ja oluen maahantuojille

Tämä tutkielma taijoaa paljon työkaluja oluen markkinoijille. Tulevaisuudessa oluen valmistajien 

ja maahantuojien tulisi käyttää tästä tutkimuksesta nousseita tuloksia hyväkseen sellaisenaan, 

mutta lisäksi kerätä itse primääridataa ja tehdä omia kuluttajatutkimuksia jo selvitettyjen faktojen 

valossa. Tutkielmaa varten suunnitellut kyselylomakkeet antavat valmiit työkalut tutkia muun 

muassa kuluttajien asenteita eri olutmerkkien välillä. Asenteita voidaan mitata esimerkiksi 

tutkittujen valintakriteerien suhteen fishbeinilaista mallia hyväksikäyttäen. Oluen markkinoijien 

tulee kuitenkin muistaa, että kuluttajien asennemittauksia, joilla selvitetään brändin asemaa 

markkinoilla kilpaileviin merkkeihin nähden, tulisi suorittaa jatkuvasti ja tietyin väliajoin 

pitkittäistutkimuksilla. Jatkuvan brändin kehityksen seurannan lisäksi olisi suositeltavaa suorittaa 

tämän tutkielman kaltainen, hieman harvemmin suoritettava, perustavaa laatua oleva 

poikkileikkaustutkimus ainakin muutaman vuoden välein.

Oluen valmistajat ja maahantuojat saivat lisäksi arvokasta tietoa eri kuluttajaryhmistä tutkielman 

empiriaosioissa tehdyistä klusterianalyyseistä. Muodostetuista kuluttajaryhmistä oluen 

markkinoijat voivat helposti löytää houkuttelevia kohderyhmiä oman toimintansa kannalta. 

Markkinointia suunniteltaessa oluen valmistajien ja maahantuojien tulisi valita muodostettujen 

klustereiden joukosta itselleen houkuttelevimmat ryhmät ja panostaa viestinnässä ja muissa 

markkinointitoimissa kyseisiin klustereihin.

Kotimaisten panimoiden tulisi luonnollisesti keskittää markkinointipanostuksensa hieman eri 

kuluttajasegmentteihin kuin oluen maahantuojien. Houkuttelevat kohderyhmät suurten kotimaisten 

panimoiden ja oluen maahantuojien kannalta vaihtelevat merkittävästi toisessa empiriaosassa 

muodostettujen kuluttajaryhmien välillä. Suuret panimot, jotka pystyvät kilpailemaan hinnan 

kanssa ja tuottamaan olutta suhteellisesti muita edullisemmin, voivat tavoitella myös 

hintaherkimpiä ryhmiä. Hintaherkät ryhmät eivät puolestaan ole oluen maahantuojan kannalta 

kannattavia kohderyhmiä, koska ainakin toistaiseksi maahantuojat toimivat suhteellisen pienillä 

volyymeilla ja tarvitsevat näin ollen keskimääräistä suuremman katteen myynnistään. Oluen 

maahantuojan kannalta houkuttelevia kohderyhmiä on esitelty tutkielman toisen empiriaosan 

tulosten yhteydessä.

122



Mikäli markkinointiviestinnällä pyritään tavoittamaan potentiaalisia mielipidejohtajia, tulisi 

viestinnässä ottaa huomioon ensimmäisessä empiriaosassa muodostetun ”Oluen ystävät” -klusterin 

ominaispiirteet. Mielipidejohtajien tavoitteleminen viestinnällä on usein kannattavaa ja tehokasta, 

sillä heidän kautta kuluttajien korviin kantautuva informaatio vaikuttaa kuluttajiin yleisesti ottaen 

tehokkaammin kuin markkinoijan oma viestintä, koska kuluttajat mieltävät mielipidejohtajat 

objektiivisiksi tiedonlähteiksi. Mielipidejohtajien tavoittamisesta ja heidän ominaispiirteistään on 

kerrottu tarkemmin tutkielman ensimmäisen empiriaosan tuloksissa.

Suunnitellessaan markkinointiaan ja viestintäänsä oluen markkinoijien tulisi ottaa huomioon tässä 

tutkielmassa esiin tulleet kohderyhmien ominaispiirteet sekä kohderyhmien arvostamat 

valintakriteerit ja kulutustilanteet. Markkinoinnissa painotettavia valintakriteereitä eri klustereiden 

tapauksissa on käsitelty tarkemmin tutkielman toisen empiriaosan tuloksissa. Erityisesti 

kulutustilanteita tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin oluen markkinoinnissa ja brändien 

rakentamisessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että kulutustilanteita ja niiden kohdalla kuluttajan 

tavoittelemia hyötyjä tutkittaisiin jatkossa lisää. Erityisen antoisaa oluen markkinoijien kannalta 

olisi pystyä selvittämään tuotemerkkikohtaisesti eri kulutustilanteiden merkityksiä ja kuluttajan 

kokemia hyötyjä. Segmentointia voitaisiin myös tehdä itse oluen kohdalla eri kulutustilanteisiin 

nähden, jotta eri tyyppisiä oluita voitaisiin asemoida paremmin muihin kilpaileviin tuotteisiin 

nähden.

123



LÄHTEET

Anttila, Mai (2004), Hinnat ja hinnoittelu kuluttajan, asiakkaan, näkökulmasta. 

Hintajohtamiskurssin opetusmoniste kevät 2004. Helsingin kauppakorkeakoulu.

Assael, Henry (1984), Consumer behavior and marketing action (2nd edition). Boston, 

Massachusetts: Kent Publishing Company.

Belk, R. W. (1975), Situational variables and consumer behavior. Journal of Consumer Research 2 

(December): 157-64.

Botschen, Günther, Thelen, Eva M. & Pieters, Rik (1999), Using means-end structures for benefit 

segmentation - An application to services. European Journal of Marketing, Vol 33 No. 1/2, 38-58.

Childers, Terry L. (1986), Assessment of the psychometric properties of an opinion leadership 

scale. Journal of Marketing Research 23 (May), 183-188.

Fishbein, Martin (1983), An Investigation of the Relationship Between Beliefs About an Object 

and the Attitude Toward that Object. Human Relations 16, 233-40.

Gehrt, Kenneth C. & Shim, Soyeon (2003), Situational segmentation in the international 

marketplace: the Japanese snack market. International Marketing Review, Vol. 20 No.2, 180-194.

Herrala, Olli (2003). Tuontioluiden markkinoille ennustetaan kovaa kasvua. Kauppalehti 2003:182, 8

Holi, Paavo (2000). Mitä ja millä tyylillä 2000-luvulla juodaan? - viisi eri juoma-alojen 

asiantuntijaa pohti kysymystä. Vitriini 2000:3, 32-37.

Holi, Paavo (2001). Olut vuonna 2025. Oluen ystävät, 2001:2, 43

Howard, John A. & Seth, Jagdi sh N. (1969), The theory of buyer behavior. New York.

124



Hölttä, Risto (1979), Innovaatioiden omaksuminen ja leviäminen alueellisena tapahtumana. 

Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-39.

Hölttä, Risto (1982), Innovaatioiden monidimensioinen diffuusio. Helsingin kauppakorkeakoulun 

julkaisuja D-59.

Kapferer, Jean-Noel & Laurent, Gilles (1985), Measuring Consumer Involvement Profiles. Journal 

of Marketing Research 22 (February), 41-53.

Laaksonen, Piijo (1994), Consumer involvement: concepts and research. London, Routledge

Laaksonen, Pirjo & Leminen, Anne (1996), Oluen merkitysmaailma. Vaasan yliopiston julkaisuja.

Malhotra, Naresh K. & Birks, David F (2003), Marketing Research, An Applied Approach. 

Prentice-Hall, Inc.

Mazis, Michael B., Ahtola, Olli T. & Klippel Eugene R. (1975), A comparison of four multi

attribute models in the prediction of consumer attitudes. Journal of Consumer Research, vol 2 

(June 1975), 38-52.

Metso, Leena & Mustonen, Heli & Mäkelä, Pia & Tuovinen, Eeva Liisa (2002), Suomalaisten 

juomatavat vuonna 2000: Taulukkoraportti vuoden 2000 tutkimuksen perustuloksista ja vertailuja 

aiempiin juomatapaustutkimuksiin. Stakesin julkaisuja 3/2002. Helsinki

Midgley, David F. (1976), A simple mathematical theory of innovative behaviour. Journal of 

Consumer Research, Vol.3.

Mitchell, V-W (1992), Understanding Consumers’ Behaviour: Can Perceived Risk Theory Help? 

Management Decision. London, Vol. 30, Iss.3, 26-31.

Mowen, John C. (1994), Consumer Behavior, 3rd edition. Macmillan Publishing Company, New 

York

125



Mustonen, Heli & Mäkelä, Pia & Metso, Leena & S impura, Jussi (2001), Muutokset suomalaisten 

juomatavoissa: toiveet ja todellisuus, Yhteiskuntapolitiikka, 2001 nro.3 voi.66 s.265-276

Mustonen, Seppo (1995), Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Helsingin yliopisto, 

Tilastotieteen laitos. Helsinki.

Niemi, Eero (1994), Tilastotieteen perusteet, aktiivimoniste 1994. Hakapaino Oy, Helsinki.

Ojanen, Soila (2002). Makuelämyksiin luottava ei halpaolutta hätkähdä. Taloussanomat 7.11.2002.

Onkvisit, Sak & Shaw, John J. (1994), Consumer Behavior strategy and analysis. Macmillan 

College Publishing Company, Inc. New York.

Paakkanen, Piijo (1994). Naisten ja miesten juomistilannetyypit. Alkoholipolitiikka, vol. 59, nro 5, 

340-347.

Pelsmacker, Patrie De & Geuens, Maggie & Bergh, Joeri Van den (2001), Marketing 

Communications. Prentice Hall.

Peter, J. Paul, Olson Jerry C. & Grunert Klaus G. (1999), Consumer behaviour and marketing 

strategy, European edition. McGraw-Hill.

Peter, J. Paul & Olson Jerry C. (2002), Consumer behaviour and marketing strategy, 6th edition. 

McGraw-Hill/Irwin.

Pölli, Rolando E. (1968), ”A Test of the Classical Product Life Cycle by Means of Actual Sales 

Histories.” Unpublished doctoral dissertation, University of Pennsylvania.

Rahkonen, Ossi & Helakorpi, Satu & Karisto, Antti & Paakkanen, Pirjo & Simpura, Jussi (1994). 

Keskioluen uusi tuleminen. Alkoholipolitiikka, voi. 59, nro 5, 331-339.

Rajaniemi, Pirjo (1993), Product involvement II - Involvement as a mediator in consumer choice 

process. Vaasan yliopisto
126



Ram, S. & Sheth, Jagdish N. (1989), Consumer Resistance to Innovations: the Marketing Problem 

and its Solutions. The Journal of Consumer Marketing. Spring, Vol 6, No 2.

Robertson, Thomas S. (1968), ”Response to Innovative Communications: A Theoretical Model.” 

The Marketer, Vol.3 (Summer 1968c), 14-18.

Robertson, Thomas S. (1971), Innovative Behavior and Communication. Holt, Rinehart and 

Winston, Inc.

Robertson, Thomas S., Zielinski, Joan & Ward, Scott (1984), Consumer behavior. Scott Foresman 

and Company.

Rogers, Everett M. (1962), Diffusions of innovations. New York: Free Press of Glencoe.

Rogers, Everett M. (2003), Diffusions of innovations, 5th edition. The Free Press, A Division of 

Simon & Schuster, Inc.

Rope, Timo (1992), Markkinointitutkimuksen opas. Helsinki : Mainostajien liitto

Rope, Timo & Pöllänen, Jouni (1994), Asiakastyytyväisyys)ohtaminen. WSOY, Juva.

Salminen, Merina (2003). Foster’s haluaa Suomessa tuontioluiden ykköseksi. Kauppalehti 2003:86, s.9

Schiffman, Leon G. & Kanuk, Leslie Lazar (2000), Consumer Behavior, 7th edition. Prentice Hall 

International, Inc.

Sheth, Jagdish N. (1981), Psychology of innovation resistance: the less developed (LDC) in 

diffusion research. Research in Marketing, toim. Jagdish N. Sheth. Greenwich, Connenticut: Jai 

Press, Inc., Vol 4, 273-282.

Sillanpää, Heidi (2001). Olutmarkkinoiden yksinvalta päättyi. Talous sanomat 2001:112, teemaliite: 

4M, s.9.

127



Solomon, Michael, Bamossy, Gary & Askegaard, Soren (1999), Consumer behaviour, a European 

perspective. Prentice Hall Inc.

Solomon, Michael R. (2002), Comsumer Behavior - buying, having and being, 5th edition. 

Prentice-Hall International, Inc.

Uusitalo, Hannu (1991). Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY. 

Wilkie, William L. (1990). Consumer Behavior. U.S.A. John Wiley & Sons, Inc.

ELEKTRONISET LÄHTEET:

Helsinki Beer Festival (2004). http://www.beerfestival.info/oluttieto/tyylit.php (23.6.2004) 

Panimoliitto (2004a). http://www.panimoliitto.fi/uudet/01ut/oluttyypit.htm (23.6.2004)

Panimoliitto (2004b): http://www.panimoliitto.fi/pdf/tilastot (18.11.2004)

STTV - Sosiaali-ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (2004). 
http://www.sttv.fi/alkoholi_frameset.htm (16.11.2004)

128



Liite 1 : Kyselylomake 1 (HBF-olutmessut)

OLUTKYSELY - Miten suomalaiset juovat oluita?
Tämä kysely on osa Helsingin kauppakorkeakoulun lopputyötäni, jossa tutkin erityyppisten oluiden omaksumista 

ja kulutusta sekä oluenjuonnin edelläkävijä- ja vaikuttajayksilöitä Suomessa.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin koskien oluen kulutustasi.

1. Kuinka paljon arvioit juovasi olutta keskimäärin kuukauden aikana? (pullo 0,33 I, kori 24 pulloa)

□ alle 12 pulloa □ 12-24 pulloa □ 1-2 koria □ 2-3 koria □ yli 3 koria

2. Kuinka monta pulloa (0,33 I) olutta on yleisin nauttimasi kerta-annos?

□ 1 □ 2-3 □ 4-7 13 8-11 □ 12-

3. Kuinka monta kertaa kuukaudessa nautit keskimäärin olutta? (määrällä ei ole väliä, yksikin pullo riittää)

□ 1 □ 2-4 □ 5-9 □ 10-15 □ 16-

4. Mitä seuraavista oluttyypeistä tiedät juoneesi?

□ Lager (vaalea) □ Lager (tumma) □ Ale

□ Stout □ Vehnäoluet □ Hedelmä- ja marjaoluet

□ En tunne eri oluttyyppejä

5. Miten arvioisit omaa oluttietouttasi, jos vertaat sitä keskiverto suomalaiseen?

□ selvästi huonompi □ huonompi □ keskitasoa □ parempi □ selvästi parempi

6. Kuinka tärkeää sinulle on, että olut on juuri oikeanlaista seuraavissa käyttötarkoituksissa?
HUOM! Jos et käytä olutta joissakin alla mainituissa tarkoituksissa, jätä kyseinen kohta merkitsemättä.

Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

humalahakuinen juominen 1 2 3 4 5

seurusteluillanne 1 2 3 4 5

rentoutuminen kotona 1 2 3 4 5

makunautinto 1 2 3 4 5

janojuomana 1 2 3 4 5

ruokajuomana 1 2 3 4 5

muu, mikä? 1 2 3 4 5

7. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ostopäätökseesi ostaessasi olutta kaupasta?

Ei lainkaan Erittäin paljon

hinta 1 2 3 4 5

maku 1 2 3 4 5

tietty olutmerkki 1 2 3 4 5

etiketti 1 2 3 4 5

oluen kotimaisuus 1 2 3 4 5

mainokset 1 2 3 4 5

oluen näkyvyys kaupassa 1 2 3 4 5



Liite 1 : Kyselylomake 1 (HBF-olutmessut)

8. Ostan eri tyyppisiä oluita (siis muita kuin kotimaisia lager-oluita)
en koskaan harvoin joskus usein aina kun mahdollista

1 2 3 4 5

Vastaa seuraaviin väittämiin. Ympyröi vastausvaihtoehto väliltä 1-5 (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä).
Huom1 Älä «okrilta erityyppisiä oluita ja eri olutmerkkejä keskenään. Erityyppisiä oluita ovat esim. lager, ale, stout, 

vehnäolut. Olutmerkkejä ovat esim. Koff, Carlsberg, Kilkenny, Guinness.

täysin eri mieltä täysin samaa mieltä

9. Kun ostan olutta, ostan aina samaa olutmerkkiä 1 2 3 4 5

10. Ostan pääsääntöisesti aina kotimaista olutta 1 2 3 4 5

11. Ostan erityyppisiä oluita useammin ravintolasta kuin kaupasta 1 2 3 4 5

12. Kauppojen laajat olutvalikoimat ovat lisänneet 
omalta kohdaltani erityyppisten oluiden juomista 1 2 3 4 5

13. Ostaisin enemmän erityyppisiä oluita, jos ne olisivat edullisempia 1 2 3 4 5

14. Olut on minulle henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote 1 2 3 4 5

15. Ostaessani olutta, harkitsen tarkkaan mitä olutta ostan 1 2 3 4 5

16. Tuttavani ovat valmiita kokeilemaan suosittelemiani oluita 1 2 3 4 5

17. Keskustelen mielelläni oluista ystävieni ja tuttavieni kanssa 1 2 3 4 5

18. Juon mieluummin kotimaista kuin ulkomaista olutta 1 2 3 4 5

19. Oluen hinnalla ei ole väliä, ostan sitä mikä on mielestäni parasta 1 2 3 4 5

20. Juon olutta pääsääntöisesti humaltuakseni 1 2 3 4 5

21. Sain virikkeen kokeilla erityyppisiä oluita ystävältä tai tuttavalta 1 2 3 4 5

22. Olut on epäterveellinen juoma 1 2 3 4 5

23. Nautin oluen mausta 1 2 3 4 5

24. En kokeile minulle tuntemattomia oluita, koska en halua pettyä 1 2 3 4 5

25. Suhtaudun televisiossa esitettyihin olutmainoksiin positiivisesti 1 2 3 4 5

26. Jos normaalisti ostamasi olut maksaa 1€/kpl, niin kuinka paljon maultaan selvästi parempi olut saisi 
enintään maksaa, jotta ostaisit niitä tavanomaisesti ostamiesi oluiden sijasta?

CM€ □ 1,10€ □ 1,25€ Ü1.506 D2€
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TAUSTATIETOJA

Ikä □ 18-24 □ 25-30 □ 31-39 □ 40-49 □ 50-64 □ 65-

Sukupuoli □ M □ N

Työnkuva □ yrittäjä / johtavassa asemassa □ asiantuntija

□ muu toimihenkilö □ työntekijä

□ opiskelija □ työtön / eläkeläinen / muu

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. (Voit merkitä useampia vaihtoehtoja)

□ liikunta, yksilölaji □ liikunta, joukkuelaji □ musiikki

□ lukeminen □ tietokoneet □ elokuvat

□ autoilu □ sisustus □ matkustaminen

□ ruoanlaitto □ olut □ muu, mikä?

Matkustan ulkomaille keskimäärin (laivaristeilyjä ei lasketa)

□ harvemmin kuin kerran vuodessa □ noin 1-2 kertaa vuodessa □ useamman kerran vuodessa

Käyn laivaristeilyillä keskimäärin

□ harvemmin kuin kerran vuodessa □ noin 1-2 kertaa vuodessa □ useamman kerran vuodessa

Matkustan työni puolesta ulkomaille: □ kyllä □ ei

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia tiedonlähteitä itsellesi uusien oluiden kokeilemista silmällä pitäen?

Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

Sanomalehdet 1 2

Aikakauslehdet 1 2

Erikoislehdet (harrastus- ja ammattilehdet) 1 2

Televisio 1 2

Radio 1 2

Elokuvat 1 2

Internet 1 2

Ystävät ja tuttavat 1 2

Sukulaiset 1 2

Kaupan myyjät 1 2

Asiantuntijat 1 2

Muu, mikä?_________________________ 1 2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

KIITOS PALJON VAIVANNÄÖSTÄSI!



LIITE 2: Kyselylomake 2 (päivittäistavarakaupat)

OLUTKYSELY - Miten suomalaiset juovat oluita?

Tämä kysely on osa Helsingin kauppakorkeakoulun lopputyötäni, jossa tutkin tuontioluiden omaksumista ja kulutusta 
sekä oluenjuonnin edelläkävijä- ja vaikuttajayksilöitä Suomessa.______________________________________________

Vastaa seuraaviin kysymyksiin koskien oluen kulutustasi._________________________________________________________

1. Kuinka paljon arvioit juovasi olutta keskimäärin kuukauden aikana? (pullo 0,33 I, kori 24 pulloa)
□ alle 12 pulloa □ 12-24 pulloa □ 1-2 koria □ 2-3 koria □ 3-4 koria □ yli 4 koria

2. Kuinka monta pulloa (0,33 I) olutta on yleisin nauttimasi kerta-annos?
□ 1 □ 2-3 □ 4-7 □ 8-11 □ 12-15 □ 16-
3. Kuinka monta kertaa kuukaudessa nautit keskimäärin olutta? (määrällä ei ole väliä, yksikin pullo riittää)
□ 1 0 2-4 O 5-9 □ 10-15 □ 16-20 D21-

4. Ostatko olutta mieluummin pullossa vai tölkissä? □ pullo___________□ tölkki__________ □ ei merkitystä

5. Jos normaalisti ostamasi olut maksaa 1€/kpl, niin kuinka paljon maultaan selvästi parempi olut saisi 
enintään maksaa, jotta ostaisit niitä tavanomaisesti ostamiesi oluiden sijasta säännöllisesti?______________
□ 1€ □ 1,10 □ 1,20_______ □ 1,35_______ □ 1,50_______ □ 1,75_______ 0 2,00_______D2.25_______ □ 2,5

6. Merkitse seuraavista oluttyypeistä kaikki ne, jotka mielestäsi tunnet.

□ Lager (vaalea) □ Lager (tumma) □ Ale □ Stout

□ En tunne eri oluttyyppejä

□ Vehnäoluet

7. Missä määrin juot seuraavia oluttyyppejä?
En lainkaan Pääsääntöisesti

Lager (vaalea) 1 2 3 4 5 6 7
Lager (tumma) 1 2 3 4 5 6 7
Ale 1 2 3 4 5 6 7
Stout 1 2 3 4 5 6 7
Vehnäolut 1 2 3 4 5 6 7

8. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä ostaessasi tavallisesti kaupasta olutta?
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

vetoava brändi (olutmerkki) 1 2 3 4 5 6 7
korkea laatu 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä etiketti 1 2 3 4 5 6 7
hyvä näkyvyys kaupassa 1 2 3 4 5 6 7
saatavuus kylmänä kaupasta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävät mainokset 1 2 3 4 5 6 7
kylkiäiset 1 2 3 4 5 6 7
valmistusmaa 1 2 3 4 5 6 7

9. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä ostaessasi kaupasta sinulle tuntematonta olutta kokeilumielessä?
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
tunnettu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä etiketti 1 2 3 4 5 6 7
hyvä näkyvyys kaupassa 1 2 3 4 5 6 7
mainonta 1 2 3 4 5 6 7
valmistusmaa 1 2 3 4 5 6 7
tuttavien mielipiteet 1 2 3 4 5 6 7
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10. Kuinka tärkeinä tekijöinä pidät hintaa, makua ja olutmerkkiä ostaessasi kaupasta olutta alla mainittuihin 
käyttötarkoituksiin? Jos et käytä olutta lainkaan jossakin käyttötarkoituksessa, jätä kohta vastaamatta.

a) Humalahakuinen juominen
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

b) Seurustelu ystävien kanssa
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

c) Rentoutuminen kotona
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

d) Ruokajuoma
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

e) Saunajuoma
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

f) Tuontioluiden kohdalla yleisesti
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

edullinen hinta 1 2 3 4 5 6 7
miellyttävä maku 1 2 3 4 5 6 7
entuudestaan tuttu olutmerkki 1 2 3 4 5 6 7

Vastaa seuraaviin väittämiin. Ympyröi vastausvaihtoehto väliltä 1-5 (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä).

11.

täysin eri mieltä

Kun ostan olutta, ostan aina samaa olutmerkkiä 1 2 3 4

täysin

5 6

samaa mieltä

7

12. Olut on minulle henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote 1 2 3 4 5 6 7

13. Ostan kaupasta olutta usein suunnittelematta (impulsiivisesti) 1 2 3 4 5 6 7

14. Ostan suosikkioluttani vaikka saisin toista olutmerkkiä halvemmalla 1 2 3 4 5 6 7

15. Juon mieluummin kotimaista kuin ulkomaista olutta 1 2 3 4 5 6 7

16. En kokeile minulle tuntemattomia oluita, koska en halua pettyä 1 2 3 4 5 6 7

17. Ostaisin enemmän tuontioluita, jos ne olisivat edullisempia 1 2 3 4 5 6 7

18. Ostan tuontioluita useammin ravintolasta kuin kaupasta 1 2 3 4 5 6 7

19. Jos ostan tuontioluita, ostan yleensä tsekkiläisiä oluita 1 2 3 4 5 6 7
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TUONTIOLUET
9П Missä määrin (prosenteissa) arvioit Suovasi tuontioluita suhteessa koko oluenjuontiisi?

.Ins juot tuontioluita vain harvoin tai et lainkaan, niin miksi?

%

22 Missä seuraavissa käyttötarkoituksissa juot yleensä tuontioluita? (Voit merkitä useamman vaihtoehdon)

□ Humalahakuinen juhlinta
□ Makunautinto
□ Muu, mikä?

□ Seurustelu ravintolassa
□ Ruokajuoma

□ Seurustelu kotona
□ Saunajuoma

□ Rentoutuminen kotona
□ Itsensä palkitseminen
□ En missään, en juo tuontioluita

23. Mistä sait virikkeen kokeilla tuontioluita? (Voit merkitä useamman vaihtoehdon)

□ ulkomailla

□ tuttavalta

D mainoksista

□ ravintolassa

□ kaupassa

□ työn parissa

□ harrastuksen parissa, minkä?

□ muualta, mistä?
□ en mistään, en ole juonut tuontioluita

24. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia tiedonlähteitä itsellesi uusien oluiden kokeilemista silmällä pitäen?
Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä

Sanomalehdet 1 2 3 4 5 6 7

Aikakauslehdet 1 2 3 4 5 6 7

Erikoislehdet (harrastus- ja ammattilehdet) 1 2 3 4 5 6 7

Televisio 1 2 3 4 5 6 7

Radio 1 2 3 4 5 6 7

Elokuvateatterimainonta 1 2 3 4 5 6 7

Internet 1 2 3 4 5 6 7

Ystävät ja tuttavat 1 2 3 4 5 6 7

Sukulaiset 1 2 3 4 5 6 7

Kaupan myyjät 1 2 3 4 5 6 7

Ravintolan tarjoilijat/baarimikot 1 2 3 4 5 6 7

Muu, mikä? 1 2 3 4 5 6 7

TAUSTATIETOJA
Ikä □ 18-23 □ 24-29 □ 30-39 □ 40-49 □ 50-59 □ 60-

Sukupuoli □ M □ N

Työnkuva □ yrittäjä / johtavassa asemassa □ asiantuntija
□ muu toimihenkilö □ työntekijä
□ opiskelija □ työtön / eläkeläinen / muu

Kotipaikkakunta □ Helsinki □ Espoo 0 Vantaa □ Muu Suomi, mikä?

Vapaa sana (palautetta, mielipiteitä, muuta mieleen tulevaa..):

KIITOS PALJON VAIVANNÄÖSTÄSI!



LIITE 3 Sähköpostilla lähetetyt esitutkimuskysymykset

1. Millä perusteella valitset ostamasi oluet kaupasta? Eli mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätökseesi? 

- Kirjoita kaikki valintaasi vaikuttavat tekijät, jotka tulevat mieleesi tärkeysjärjestyksessä.

2. Jos ostat tuontioluita, niin millä perusteella valitset olutmerkin? Eli ostatko tuontioluita samojen 
perusteiden mukaan kuin ostat olutta yleensä?

- Kirjoita kaikki valintaasi vaikuttavat tekijät, jotka tulevat mieleesi tärkeysjärjestyksessä.
- Jos et osta tuontioluita lainkaan kaupasta, niin muista mainita se erikseen.



LIITE 4 Esitutkimuksen tulokset - spontaanisti mainitut ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

OLUT YLEISESTI (n = 12) tärkein 2. tärkein 3.tärkein 4.tärkein 5. tärkein mainintoja %
tekijä tekijä tekijä tekijä tekijä yhteensä vastanneista

hinta 4 4 0 1 1 10 83%
olutmerkki 3 3 5 0 0 11 92 %

maku 3 1 0 2 0 6 50%

oluttyyppi 1 1 0 1 0 3 25%
entuudestaan tuttu merkki 0 1 0 0 0 1 8%

saatavuus kylmänä 0 0 4 0 1 5 42%
laatu 0 1 0 0 0 1 8%

väri 0 0 0 1 0 1 8%
kotimainen 0 0 1 0 0 1 8%
alkoholiprosentti 0 1 0 1 0 2 17%
pakkaus 0 0 0 2 0 2 17%

kylkiäiset 0 0 0 0 1 1 8%
tottumus 1 0 0 0 0 1 8%
valmistusmaa 0 0 0 0 1 1 8%
mainonta 0 0 0 1 0 1 8%
tilannetekijä 0 0 0 0 0 0 0%

TUONTIOLUET (n = 11) tärkein 2. tärkein 3. tärkein 4. tärkein 5. tärkein mainintoja %
tekijä tekijä tekijä tekijä tekijä yhteensä vastanneista

hinta 0 4 0 1 0 5 45%
olutmerkki 0 0 3 0 0 3 27%
maku 6 2 0 0 0 8 73%
oluttyyppi 2 2 0 0 0 4 36%
entuudestaan tuttu merkki 3 0 1 0 0 4 36%
saatavuus kylmänä 0 1 0 0 0 1 9%
laatu 0 0 0 0 0 0 0%
väri 0 0 0 1 0 1 9%
kotimainen 0 0 0 0 0 0 0%
alkoholiprosentti 0 0 1 0 0 1 9%
pakkaus 0 0 0 0 0 0 0%
kylkiäiset 0 0 0 0 0 0 0%
tottumus 0 0 0 0 0 0 0%
valmistusmaa 0 0 0 1 1 1 9%
mainonta 0 0 0 1 0 1 9%
tilannetekijä 0 1 0 0 0 1 9%

HUOM. Tummennetut tekijät ovat saaneet eniten mainintoja eli ovat tärkeimpiä tekijöitä.



LUTE 5: Klusterianalyysin tulokset (HBF-näyte)

Final Cluster Centers

Cluster
1 2 3

Oluen kulutus (pulloa/koria per kuukausi) 1.70 2.89 3.23
Yleisin kerta-annos 2.12 2.86 3.07
Oluen juonnin useus 2.70 3.51 3.73
Erityyppisten oluiden (ts. el-kotimaisten lagenen) kulutus 3.03 4.08 2.73
Kun ostan olutta, ostan aina samaa olutmerkklä 2.70 1.81 3.50
Ostan pääsääntöisesti aina kotimaista olutta 2.73 2.16 3.87
Ostan erityyppisiä oluita useammin ravintolasta kuin 
kaupasta 3.70 3.92 2.87

Kauppojen laajat valikoimat ovat lisänneet erityyppisten 
oluiden juomista omalta kohdaltani 2.79 3.24 2.50

Olut on minulle henkilökohtaisella tasolla tärkeä tuote 2.48 4.32 4.00
Ostaessani olutta, harkitsen tarkkaan mitä olutta ostan 3.12 3.70 3.50
Tuttavani ovat valmiita kokeilemaan suosittelemiani oluita 3.12 4.16 3.57
Keskustelen mielelläni oluista tuttavieni kanssa 2.64 4.57 3.70
Juon mieluummin kotimaista kuin ulkomaista olutta 2.67 2.08 3.80
Oluen hinnalla ei ole väliä vaan ostan mielestäni parasta 
olutta 3.79 4.05 3.10

Juon olutta pääsääntöisesti humaltuaksenl 2.21 1.68 2.67
Sain virikkeen kokeilla erityyppisiä oluita tuttavaltani 2.94 2.32 2.97
Olut on epäterveellinen juoma 2.42 1.46 2.13
Nautin oluen mausta 4.03 4.92 4.63
En kokeile minulle tuntemattomia oluita, koska en halua 
pettyä 1.61 1.08 1.77

Suhtaudun televisiossa esitettyihin olutmainokslln 
positiivisesti 3.21 3.35 3.83

Number of Cases in each Cluster

Cluster 1 33.000
2 37.000
3 30.000

Valid 100.000
Missing .000



LIITE 5 jatkuu

ANOVA

Cluster Error
Mean Square df Mean Square df F Sig.

Oluen kulutus (pulloa/koria
per kuukausi) 21.048 2 1.051 97 20.035 .000

Yleisin kerta-annos 8.027 2 .698 97 11.500 .000
Oluen juonnin useus 9.655 2 1.238 97 7.799 .001
Erityyppisten oluiden (ts. 
ei-kotimaisten lagerten) 17.258 2 .491 97 35.175 .000
kulutus
Kun ostan olutta, ostan 
aina samaa olutmerkkiä 23.822 2 .888 97 26.824 .000

Ostan pääsääntöisesti 
aina kotimaista olutta 24.500 2 1.062 97 23.064 .000

Ostan erityyppisiä oluita 
useammin ravintolasta 9.858 2 1.806 97 5.458 .006
kuin kaupasta
Kauppojen laajat 
valikoimat ovat lisänneet 
erityyppisten oluiden 
juomista omalta kohdaltani

4.742 2 1.524 97 3.112 .049

Olut on minulle 
henkilökohtaisella tasolla 
tärkeä tuote

32.605 2 .767 97 42.537 .000

Ostaessani olutta, 
harkitsen tarkkaan mitä 3.003 2 .997 97 3.010 .054
olutta ostan
Tuttavani ovat valmiita 
kokeilemaan 
suosittelemiani oluita

9.566 2 .721 97 13.272 .000

Keskustelen mielelläni 
oluista tuttavieni kanssa 32.546 2 .629 97 51.739 .000

Juon mieluummin 
kotimaista kuin ulkomaista 
olutta

24.850 2 .834 97 29.799 .000

Oluen hinnalla ei ole väliä 
vaan ostan mielestäni 
parasta olutta
Juon olutta

7.826 2 1.279 97 6.117 .003

pääsääntöisesti
humaltuakseni

8.230 2 .869 97 9.471 .000

Sain virikkeen kokeilla 
erityyppisiä oluita 
tuttavaltani

4.603 2 1.433 97 3.213 .045

Olut on epäterveellinen 
juoma 8.622 2 1.059 97 8.142 .001

Nautin oluen mausta 7.073 2 .296 97 23.912 .000
En kokeile minulle 
tuntemattomia oluita, 
koska en halua pettyä 
Suhtaudun televisiossa

4.419 2 .598 97 7.390 .001

esitettyihin olutmainoksiin 
positiivisesti

3.318 2 .867 97 3.826 .025

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the 
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus 
cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.
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LIITE 6: Klustereiden väliset keskiarvotestit valintakriteerien suhteen

Report

Klusterit HBF Hinta Maku
Tietty

olutmerkki Etiketti
Oluen

kotimaisuus
1 Mean 2.15 4.18 3.73 1.85 2.33

N 33 33 33 33 33
Std. Deviation .939 .846 .801 .795 1.109

2 Mean 2.24 4.62 3.46 1.95 1.81
N 37 37 37 37 37
Std. Deviation 1.164 .794 .989 1.053 1.023

3 Mean 2.93 4.30 3.83 2.03 2.87
N 30 30 30 30 30
Std. Deviation 1.388 .750 .950 1.098 1.358

Total Mean 2.42 4.38 3.66 1.94 2.30
N 100 100 100 100 100
Std. Deviation 1.208 .814 .924 .983 1.227

Report

Klusterit HBF Mainokset

Oluen
näkyvyys
kaupassa

1 Mean 2.00 2.00
N 33 33
Std. Deviation .866 .866

2 Mean 1.89 2.11
N 37 37
Std. Deviation .936 1.242

3 Mean 2.07 2.30
N 30 30
Std. Deviation 1.081 1.291

Total Mean 1.98 2.13
N 100 100
Std. Deviation .953 1.143

ANOVA Table

Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

Hinta * Klusterit HBF Between Groups (Combined) 11.440 2 5.720 4.174 .018
Within Groups 132.920 97 1.370
Total 144.360 99

Maku * Klusterit HBF Between Groups (Combined) 3.648 2 1.824 2.858 .062
Within Groups 61.912 97 .638
Total 65.560 99

Tietty olutmerkki * Between Groups (Combined) 2.539 2 1.269 1.503 .228
Klusterit HBF Within Groups 81.901 97 .844

Total 84.440 99

Etiketti * Klusterit Between Groups (Combined) .539 2 .270 .275 .760
HBF Within Groups 95.101 97 .980

Total 95.640 99
Oluen kotimaisuus * Between Groups (Combined) 18.524 2 9.262 6.886 .002
Klusterit HBF Within Groups 130.476 97 1.345

Total 149.000 99
Mainokset * Klusterit Between Groups (Combined) .526 2 .263 .285 .753
HBF Within Groups 89.434 97 .922

Total 89.960 99
Oluen näkyvyys Between Groups (Combined) 1.442 2 .721 .547 .580
kaupassa * Klusterit Within Groups 127.868 97 1.318
HBF Total 129.310 99



LIITE 7: Klustereiden väliset keskiarvotestit kulutustilanteiden suhteen

Report

Klusterit
HBF

Humalahakuin 
en juominen

Seurusteluti
lanne

Rentoutumin 
en kotona

Makunaut
into

Janojuo
ma

Ruokaj
uoma

1 Mean 2.30 3.85 3.24 3.82 2.70 3.00
N 33 33 33 33 33 33
Std. Deviation 1.237 .906 1.300 .882 1.185 1.061

2 Mean 2.43 4.08 3.73 4.59 3.30 3.49
N 37 37 37 37 37 37
Std. Deviation 1.042 1.064 1.239 .686 1.244 1.193

3 Mean 3.07 3.93 3.80 3.70 2.83 2.53
N 30 30 30 30 30 30
Std. Deviation 1.112 .980 .925 1.088 1.020 1.106

Total Mean 2.58 3.96 3.59 4.07 2.96 3.04
N 100 100 100 100 100 100
Std. Deviation 1.165 .984 1.190 .967 1.180 1.180

ANOVA Table

Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

Humalahakuinen Between Groups (Combined) 10.443 2 5.221 4.087 .020
juominen * Klusterit Within Groups 123.917 97 1.277
HBF Total 134.360 99
Seurusteluinanne * Between Groups (Combined) .974 2 .487 .498 .609
Klusterit HBF Within Groups 94.866 97 .978

Total 95.840 99
Rentoutuminen kotona Between Groups (Combined) 6.032 2 3.016 2.181 .118
* Klusterit HBF Within Groups 134.158 97 1.383

Total 140.190 99

Makunautinto * Between Groups (Combined) 16.382 2 8.191 10.437 .000
Klusterit HBF Within Groups 76.128 97 .785

Total 92.510 99
Janojuoma * Klusterit Between Groups (Combined) 6.974 2 3.487 2.585 .081
HBF Within Groups 130.866 97 1.349

Total 137.840 99
Ruokajuoma * Klusterit Between Groups (Combined) 15.130 2 7.565 5.980 .004
HBF Within Groups 122.710 97 1.265

Total 137.840 99



DÍTE 8: Klustereiden ristiintaulukointia ja keskiarvotestejä merkittävien tekijöiden suhteen
Report

Klusterit HBF Ikä
Ikä (3 

luokkaa) Sukupuoli Työnkuva Maksimihinta
1 Mean 2.67 1.7576 1.48 2.88 3.97

N 33 33 33 33 33
Std. Deviation 1.080 .86712 .508 1.431 .984

2 Mean 3.14 2.1351 1.22 2.28 4.32
N 37 37 37 36 37
Std. Deviation .918 .82199 .417 1.233 .915

3 Mean 2.70 1.7667 1.13 3.46 3.57
N 30 30 30 28 30
Std. Deviation 1.208 .81720 .346 1.598 .728

Total Mean 2.85 1.9000 1.28 2.82 3.98
N 100 100 100 97 100
Std. Deviation 1.077 .84686 .451 1.479 .932

ANOVA Table

Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

Ikä * Klusterit Between Groups (Combined) 4.792 2 2.396 2.114 .126
HBF Within Groups 109.958 97 1.134

Total 114.750 99
Ikä (3 luokkaa) * Between Groups (Combined) 3.248 2 1.624 2.325 .103
Klusterit HBF Within Groups 67.752 97 .698

Total 71.000 99
Sukupuoli * Between Groups (Combined) 2.181 2 1.090 5.882 .004
Klusterit HBF Within Groups 17.979 97 .185

Total 20.160 99

Työnkuva * Between Groups (Combined) 22.319 2 11.159 5.589 .005
Klusterit HBF Within Groups 187.702 94 1.997

Total 210.021 96
Maksimihinta * Between Groups (Combined) 9.516 2 4.758 6.037 .003
Klusterit HBF Within Groups 76.444 97 .788

Total 85.960 99
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LOTE 8 jatkuu

Report

Klusterit HBF lager v lager t ale stout vehnä marja
1 Mean 1.00 .76 .58 .52 .76 .24

N 33 33 33 33 33 33
Std. Deviation .000 .435 .502 .508 .435 .435

2 Mean 1.00 .97 .92 .89 .92 .73
N 37 37 37 37 37 37
Std. Deviation .000 .164 .277 .315 .277 .450

3 Mean 1.00 .83 .73 .73 .80 .43
N 30 30 30 30 30 30
Std. Deviation .000 .379 .450 .450 .407 .504

Total Mean 1.00 .86 .75 .72 .83 .48
N 100 100 100 100 100 100
Std. Deviation .000 .349 .435 .451 .378 .502

ANOVA Table3

Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

lagerj * Between Groups (Combined) .840 2 .420 3.636 .030
Klusterit HBF Within Groups 11.200 97 .115

Total 12.040 99
ale * Klusterit Between Groups (Combined) 2.066 2 1.033 6.006 .003
HBF Within Groups 16.684 97 .172

Total 18.750 99

stout * Between Groups (Combined) 2.483 2 1.242 6.814 .002
Klusterit HBF Within Groups 17.677 97 .182

Total 20.160 99
vehnä * Between Groups (Combined) .493 2 .246 1.755 .178
Klusterit HBF Within Groups 13.617 97 .140

Total 14.110 99
marja * Between Groups (Combined) 4.235 2 2.118 9.912 .000
Klusterit HBF Within Groups 20.725 97 .214

Total 24.960 99
a. No variance within groups - statistics for lager_v * Klusterit HBF cannot be computed.
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LIITE 8 jatkuu

Sukupuoli * Klusterit HBF

Crosstab

Klusterit HBF
Total1 2 3

Sukupuoli Mies Count
% within Klusterit HBF

17
51.5%

29
78.4%

26
86.7%

72
72.0%

Nainen Count
% within Klusterit HBF

16
48.5%

8
21.6%

4
13.3%

28
28.0%

Total Count
% within Klusterit HBF

33
100.0%

37
100.0%

30
100.0%

100
100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 10.817a 2 .004
Likelihood Ratio 10.679 2 .005
Linear-by-Linear
Association 9.722 1 .002

N of Valid Cases 100
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.40.

Työnkuva * Klusterit HBF
Crosstab

Klusterit HBF
Total1 2 3

Työnkuva johtotehtävät Count
% within Klusterit HBF

8
24.2%

12
33.3%

5
17.9%

25
25.8%

asiantuntija Count
% within Klusterit HBF

6
18.2%

11
30.6%

2
7.1%

19
19.6%

toimihenkilö Count
% within Klusterit HBF

6
18.2%

6
16.7%

7
25.0%

19
19.6%

työntekijä Count
% within Klusterit HBF

8
24.2%

5
13.9%

6
21.4%

19
19.6%

opiskelija Count
% within Klusterit HBF

5
15.2%

2
5.6%

5
17.9%

12
12.4%

työtön/eläkkeellä/muu Count
% within Klusterit HBF

0
.0%

0
.0%

3
10.7%

3
3.1%

Total Count
% within Klusterit HBF

33
100.0% -

36
100.0%

28
100.0%

97
100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 17.218a 10 .070
Likelihood Ratio 17.963 10 .056
Linear-by-Linear
Association 1.956 1 .162

N of Valid Cases 97
a. 6 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87.
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LIITE 8 jatkuu

Elokuvamainokset * Klusterit HBF

Crosstab

Klusterit HBF
1 2 3 Total

Elokuvamainokset 1 Count 10 19 8 37
% within Klusterit HBF 30.3% 51.4% 27.6% 37.4%

2 Count 13 11 12 36
% within Klusterit HBF 39.4% 29.7% 41.4% 36.4%

3 Count 2 6 8 16
% within Klusterit HBF 6.1% 16.2% 27.6% 16.2%

4 Count 6 1 1 8
% within Klusterit HBF 18.2% 2.7% 3.4% 8.1%

5 Count 2 0 0 2
% within Klusterit HBF 6.1% .0% .0% 2.0%

Total Count 33 37 29 99
% within Klusterit HBF 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 18.537a 8 .018
Likelihood Ratio 18.675 8 .017
Linear-by-Linear
Association .975 1 .323

N of Valid Cases 99
a. 7 cells (46.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .59.

Internet * Klusterit HBF
Crosstab

Klusterit HBF
1 2 3 Total

Internet 1 Count 11 7 12 30
% within Klusterit HBF 33.3% 18.9% 41.4% 30.3%

2 Count 11 5 6 22
% within Klusterit HBF 33.3% 13.5% 20.7% 22.2%

3 Count 5 7 7 19
% within Klusterit HBF 15.2% 18.9% 24.1% 19.2%

4 Count 6 11 2 19
% within Klusterit HBF 18.2% 29.7% 6.9% 19.2%

5 Count 0 7 2 9
% within Klusterit HBF .0% 18.9% 6.9% 9.1%

Total Count 33 37 29 99
% within Klusterit HBF 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 18.163a 8 .020
Likelihood Ratio 20.754 8 .008
Linear-by-Linear
Association .013 1 .911

N of Valid Cases 99
a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.64.



LIITE 8 jatkuu

Erikoislehdet * Klusterit HBF

Crosstab

Klusterit HBF
Total1 2 3

Erikoislehdet 1 Count
% within Klusterit HBF

5
15.2%

1
2.7%

6
20.7%

12
12.1%

2 Count
% within Klusterit HBF

5
15.2%

4
10.8%

5
17.2%

14
14.1%

3 Count
% within Klusterit HBF

6
18.2%

7
18.9%

10
34.5%

23
23.2%

4 Count
% within Klusterit HBF

15
45.5%

10
27.0%

4
13.8%

29
29.3%

5 Count
% within Klusterit HBF

2
6.1%

15
40.5%

4
13.8%

21
21.2%

Total Count
% within Klusterit HBF

33
100.0%

37
100.0%

29
100.0%

99
100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Slg. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 23.690a 8 .003
Likelihood Ratio 24.774 8 .002
Linear-by-Linear
Association .568 1 .451

N of Valid Cases 99
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.52.

Asiantuntijat * Klusterit HBF

Crosstab

Klusterit HBF
1 2 3 Total

Asiantuntijat 1 Count
% within Klusterit HBF

1
3.0%

1
2.7%

2
7.1%

4
4.1%

2 Count
% within Klusterit HBF

5
15.2%

1
2.7%

3
10.7%

9
9.2%

3 Count
% within Klusterit HBF

7
21.2%

5
13.5%

10
35.7%

22
22.4%

4 Count
% within Klusterit HBF

12
36.4%

9
24.3%

6
21.4%

27
27.6%

5 Count
% within Klusterit HBF

8
24.2%

21
56.8%

7
25.0%

36
36.7%

Total Count
% within Klusterit HBF

33
100.0%

37
100.0%

28
100.0%

98
100.0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 15.422a 8 .051
Likelihood Ratio 15.358 8 .053
Linear-by-Linear
Association .183 1 .669

N of Valid Cases 98
a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.14.



LOTE 9 Hinnan, maun ja tutun olutmerkin keskiarvotestit eri tilanteissa

Paired Samples Test

Paired Differences

Std.
Std.
Error

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Sig.
(2-tailed)Mean Deviation Mean Lower Upper t df

Pair 1 SE HINTA - 
KA HINTA -.285 1,111 .090 -.464 -.106 -3,153 150 ,002

Pair 2 RE HINTA - 
KA HINTA -.034 ,830 .068 -.168 .101 -.498 148 ,619

Pair 3 RU HINTA - 
KA HINTA -.268 1,143 .096 -.457 -.079 -2,802 142 ,006

Pair 4 SA HINTA - 
KA HINTA -.034 ,849 .070 -.173 ,104 -.491 146 ,624

Pair 5 TU HINTA - 
KA HINTA -.077 1,587 ,130 -.334 ,180 -.591 148 ,555

Pair 6 HU HINTA - 
KA_HINTA ,750 1,359 ,123 ,506 ,993 6,091 121 ,000

Paired Samples Test

Paired Differences

Std.
Std.
Error

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Sig.
(2-tailed)Mean Deviation Mean Lower Upper t df

Pair 1 HU MAKU- 
KA MAKU -.442 ,909 .082 -.605 -.279 -5,371 121 ,000

Pair 2 SE MAKU- 
KA MAKU ,124 ,607 .049 .026 ,221 2,511 150 ,013

Pair 3 RE MAKU- 
KA MAKU ,226 ,527 .043 .141 ,312 5,245 148 ,000

Pair 4 RU MAKU- 
KA MAKU .033 ,658 .055 -.076 ,142 ,599 142 ,550

Pair 5 SA MAKU - 
KA MAKU -.042 ,662 .055 -.150 .066 -.773 146 ,441

Pair 6 TU MAKU- 
KA_MAKU -.005 ,942 .077 -.158 ,147 -.068 148 ,946

Paired Samples Test

Paired Differences

Std.
Std.
Error

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Sig.
(2-tailed)Mean Deviation Mean Lower Upper t df

Pair 1 HU BRAND- 
KA_BRAND ,292 1,112 ,101 .092 ,491 2,898 121 ,004

Pair 2 SE BRAND- 
KA_BRAND -.078 ,963 .078 -.233 .077 -.992 150 ,323

Pair 3 RE BRAND - 
KA_BRAND -.085 .871 .071 -.226 .056 -1,198 148 ,233

Pair 4 RU BRAND- 
KA_BRAND -.110 ,994 .083 -.274 .054 -1,323 142 ,188

Pair 5 SA BRAND- 
KA_BRAND .031 ,726 .060 -.087 ,150 ,523 146 ,602

Pair 6 TU BRAND- 
KA_BRAND -.893 1,643 ,135 -1,159 -,627 -6,633 148 ,000



LIITE 10 Klusterianalyysin tulokset (päivittäistavarakauppojen näyte)

Quick Cluster

Final Cluster Centers

Cluster
1 2 3 4 5 6

koria_kk 1.86 2.64 2.06 1.50 2.21 2.30
annos 2.03 2.76 2.22 2.06 3.25 2.45
kerta_kk 2.97 3.03 3.17 2.25 2.46 2.90
lager_v 5.78 6.85 6.22 6.56 6.86 6.25
lager_t 2.94 1.64 4.50 2.50 2.04 3.70
ale 2.61 1.30 2.61 2.13 1.50 1.70
stout 2.58 1.21 2.72 1.50 1.14 1.20
vehnä 2.69 1.33 2.39 1.56 1.54 1.60
Tuontioluiden kulutus 3.86 2.21 4.33 4.38 2.57 3.05
V11 Ostaa aina samaa 
merkkiä 3.36 4.70 2.94 3.06 2.86 4.95

V12 Olut
henkilökohtaisesti tärkeä 4.14 4.79 5.06 2.31 3.14 4.55
V13 Ostaa olutta 
impulsiivisesti 3.22 3.52 4.11 3.19 2.89 4.20
V14 Ei vaihda merkkiä 
hinnan perässä 5.42 5.21 6.44 5.06 2.14 4.95
V15 Juo mieluummin 
kotimaista kuin ulkomaista 
V16 Ei kokeile

3.33 6.15 2.22 3.19 4.25 5.65

tuntemattomia oluita, 
koska pelkää pettyvansa

1.69 3.27 1.39 1.56 2.86 3.05

V17 Ostaisi enemmän 
tuontioluita, jos halvempia 5.28 3.42 6.28 2.31 5.50 5.45
V18 Ostaa tuontioluita 
useammin ravintolasta 
kuin kaupasta

5.53 2.45 3.22 1.50 4.68 3.90

V19 Ostaa erityisesti 
tsekkilaisia oluita, jos 
ostaa tuontioluita

2.86 2.24 5.06 2.56 2.79 6.20

Page 1



LOTE 10 jatkuu

ANOVA

Cluster Error
Mean Square df Mean Square df F Sig.

koria_kk 3.656 5 .964 145 3.792 .003
annos 6.093 5 1.071 145 5.690 .000
kerta_kk 2.663 5 .926 145 2.878 .017
lager_v 5.570 5 .998 145 5.582 .000
lager_t 26.136 5 2.215 145 11.799 .000
ale 8.965 5 1.398 145 6.411 .000
stout 13.780 5 1.079 145 12.767 .000
vehnä 8.981 5 1.082 145 8.297 .000
Tuontioluiden kulutus 20.805 5 1.610 145 12.926 .000
V11 Ostaa aina samaa 
merkkiä 20.967 5 2.466 145 8.503 .000

V12 Olut
henkilökohtaisesti tärkeä 22.551 5 2.418 145 9.327 .000

V13 Ostaa olutta 
impulsiivisesti 6.182 5 3.038 145 2.035 .077

V14 Ei vaihda merkkiä 
hinnan perässä
V15 Juo mieluummin

53.439 5 2.014 145 26.534 .000

56.145 2.190 145 25.634 .000kotimaista kuin ulkomaista 5

V16 Ei kokeile 
tuntemattomia oluita, 
koska pelkää pettyvän sa

17.389 5 2.033 145 8.553 .000

V17 Ostaisi enemmän 
tuontioluita, jos halvempia 46.129 5 2.388 145 19.316 .000

V18 Ostaa tuontioluita 
useammin ravintolasta 
kuin kaupasta

55.923 5 3.243 145 17.247 .000

V19 Ostaa erityisesti 
tsekkilaisia oluita, jos 
ostaa tuontioluita

56.512 5 2.215 145 25.514 .000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the 
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus 
cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster 1 36.000
2 33.000
3 18.000
4 16.000
5 28.000
6 20.000

Valid 151.000
Missing .000

Page 2
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LIITE 12 Tärkeimpien valintakriteerien vertailua klustereittain

Tärkeimmät valintakriteerit klustereittain

7 i

korkea laatu saatavuus kylmänä valmistusmaa edullinen hinta miellyttävä maku tuttu olutmerkki

Q Klust 1 (N=36) Ш Klust 2 (N=33) a Must 3 (N=18) □ Must 4 (N=16) ■ Must 5 (N=28) Q Must 6 (N=20)



LIITE 13 Valintakriteerien tärkeys eri tilanteissa klustereittain

Klusteri 1:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

D edullinen hinta ■ miellyttävä maku o tuttu olutmerkki

Klusteri 2:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

n edullinen hinta ■ miellyttävä maku q tuttu olutmerkki

Klusteri 3:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

o edullinen hinta ■ miellyttävä maku □ tuttu olutmerkki



LIITE 13 jatkuu

Klusteri 4:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

7 -r—--------------------------------------------------------------------------------- ----- ----------------------------

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

□ edullinen hinta ■ miellyttävä maku □ tuttu olutmerkki

Klusteri 5:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

□ edullinen hinta ■ miellyttävä maku □ tuttu olutmerkki

Klusteri 6:
Hinnan, maun ja olutmerkin tärkeys eri tilanteissa

humala seurustelu rentoutuminen ruokailu saunominen tuontioluet

D edullinen hinta ■ miellyttävä maku □ tuttu olutmerkki


