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1. JOHDANTO

Traktori on maataloudessa tärkein kone (Liljedahl ym. 1989), jonka valintaan on kiinnitettävä huomiota, sillä konekustannukset muodostavat noin puolet maatalouden tuotantokustannuksista (Aybek ja Boz 2006). Aybekin ja Bozin (2006) mukaan traktorin valinnalla onkin ratkaiseva merkitys maatilan toiminnan taloudelliseen kestävyyteen. Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten viljelijöiden ja urakoitsijoiden traktorin
valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kyselytutkimus rajattiin koskemaan viimeisen kahden tai
tulevan kahden vuoden aikana uuden tai käytetyn traktorin ostaneita tai ostamista harkitsevia henkilöitä tai yrityksiä. Traktorin valintaan vaikuttavat tekijät valittiin aihepiirin
aiempien tutkimuksen teorioista, sillä aihetta on tutkittu Suomessakin jo 1960-luvulta
saakka. Vaikeasti ennakoitavia tekijöitä, kuten tulevaisuudessa syntyviä korjauskustannuksia, polttoaineen kulutusta ja traktorin hyvityshintaa vuosien päästä ei tutkittu. Oletuksena oli, että päätös traktorin hankinnasta oli jo tehty ja traktorin ostaja tiesi, minkä
tehoisen ja kokoisen traktorin hän tarvitsee. Traktorin valintaan vaikuttavia tekijöitä
ovat Suomessa tutkineet aiemmin mm. Schildt (1964), Pellinen (1972), Pikku-Sianoja
(1983), Peltola (1987) ja Ollila (1992).

2. TRAKTORIN VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Maatalousyrittäjän investoinnin syy liittyy yleensä mahdollisuuteen aloittaa tai laajentaa
tuotantoa (Mattila ym. 2007). Ondersteijnin ym. (2006) tutkimuksen mukaan maatalousyrittäjien yleinen mielipide on, että maatilaa ja sen tuotantoa on jatkuvasti kehitettävä tai se joudutaan jossain vaiheessa lopettamaan kannattamattomana. Traktorin vaihtopäätöksen syntymiseen vaikutti Pellisen (1972) mukaan olennaisesti se, että traktorin
omistaja oletti traktorinsa käyttötuntien myötä tapahtuneen kulumisen aiheuttavan tulevaisuudessa vikoja, joiden korjaaminen on kallista. Uuden traktorin hankkimiseen vaikutti ratkaisevasti tai jonkin verran se, että sopivaa käytettyä traktoria ei ollut saatavilla
(Pellinen 1972).

Foxallin (1979) mukaan viljelijät käyttäytyvät traktoria valitessaan teollisen ostajan
tavoin. Myös Koolin (1994) mukaan viljelijöiden ostokäyttäytymistä voidaan pitää teollisen ostokäyttäytymisen kaltaisena, sillä viljelijät hankkivat koneita ja tuotantopanoksia
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tuottaakseen tiloillaan maataloustuotteita. Organisaation kannalta tarkastellessa maatalousyrittäjän ostokäyttäytyminen saattaa kuitenkin poiketa teollisen organisaation ostokäyttäytymisestä. Maatilat ovat usein pieniä perheyrityksiä, joissa ei ole toiminnallisia
osastoja eikä vakioituja ostoprosesseja. Tilan johtaminen kuuluu viljelijän vastuualueisiin muiden tehtävien ohella ja viljelijä saattaa tehdä ostopäätöksen yksin tai yhdessä
muiden perheenjäsenten kanssa (Kool 1994).

Mattilan ym. (2007) mukaan yrityksen investointitarpeen syntymisen jälkeen seuraava
vaihe on vaihtoehtojen kartoitus ja tiedon kerääminen, jota seuraa vaihtoehtojen vertailun jälkeen päätös investoinnista ja itse investointi. Investointiprosessin kulku on esitetty kuvassa 1. Investoinnin myötä maatilan tuotto on ensin laskenut investoimattomiin
tiloihin verrattuna, mutta investoinnin aiheuttama tuottavuuden kehitys nostaa kannattavuuden paremmalle tasolle kuin investoimattomilla tiloilla.

Kuva 1. Maatalousyrittäjän ostoprosessin yleinen malli (muokattu lähteestä Mattila ym.
2007).

Se, mitä viljelijä ostaa ja mistä, kuinka usein, kuinka paljon, ja minkä verran hän käyttää
rahaa ostoihinsa, on yksilöllistä. Jotta erityyppiset ostajat löytäisivät haluamansa tuotteet, markkinoilla täytyy olla monenlaista tarjontaa (Bergström & Leppänen 2007).
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MBTech Consultingin (2011) selvityksen mukaan myyjän kannalta traktorin myyntiprosessin onnistumista voidaan mitata neljässä vaiheessa, jotka ovat kiinnostus, koeajo,
tarjouksen pyytäminen ja traktorin tilaaminen. Tutkimuksen (MBTech Consulting 2011)
mukaan 78 % potentiaalisista asiakkaista oli kiinnostuneita koeajamaan traktoria. Koeajon jälkeen 68 % pyysi tarjouksen ja 27 % päätyi ostamaan traktorin. Myyntiprosessin
onnistuminen on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Traktorin myyntiprosessi myyjän kannalta ja kiinnostuksen muuttuminen tilauksiksi (Muokattu lähteestä MBTech Consulting 2011).

Mattilan ym. (2007) tutkimuksessa selvitettiin 80 suomalaisen viljelijän teknologiainvestointien hankintaprosessia ja onnistumista. Tutkimukseen vastanneet pitivät keskimäärin investointejaan hyvin onnistuneina, mutta eri vaihtoehtoja ilmoitti tutkineensa ja
verranneensa vain 49 % vastaajista. Tutkimukseen osallistuneet pitivät traktorityyppi- ja
mallivertailua hieman keskimääräistä haastavampana.

8

2.1. Traktorin merkki

Walleyn ym. (2007) tutkimuksen mukaan traktorin merkki oli tärkein viidestä tutkitusta
englantilaisen viljelijän traktorin valintaan vaikuttavasta tekijästä. Tutkimuksen mukaan
viljelijät ostivat tietyn merkkisiä traktoreita, koska olivat aina ennenkin ostaneet kyseistä merkkiä. Merkki oli ostajalle tuttu, viljelijät olivat tyytyväisiä traktorin suorituskykyyn ja pitivät traktorin ostamista turvallisena vaihtoehtona. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kyselyyn vastanneista kaikki pitivät merkkiä hyvin tärkeänä tai erittäin tärkeänä traktorin valintaa tehdessä (Frankelius 2016). Tutkimuksen mukaan viljelijät ovat
lojaaleja valitsemalleen traktorimerkille ja pitävät omaa merkkiään hyvämaineisena.
Peltolan (1987) tutkimuksessa tutkittiin traktorin ostajien kaupankäyntiä ja vaihtoehtojen kartoittamista. Tutkimuksen vastanneista 64 % ilmoitti harkinneensa useita traktorimerkkejä kaupantekoa aloittaessaan. Kuitenkin 94 % vastanneista ilmoitti ostaneensa
traktorin siltä myyjältä, jonka puoleen he ensimmäisenä kääntyivät. Peltolan mukaan
tämä viittaa siihen, että ostaja on jo alitajuisesti tehnyt päätöksen siitä, minkä merkkisen
traktorin hän ostaa, vaikka kaupanteko aloitetaan myös muiden merkkien edustajien
kanssa.

Markkinoilla olevan tuotemerkin sanotaan saavuttaneen merkkiuskollisia asiakkaita
silloin, kun sillä on vakiintunut asiakaskunta. Merkkiuskollisuuden virallinen määritelmä on "vahvasti motivoitunut ja pitkäaikainen päätös hankkia tuote tai palvelu siten,
että ostajasta tulee uskollinen tietylle merkille" (Dibb ym. 2001). Asiakkaiden merkkiuskollisuus on usein tuotetta valmistavan yrityksen taloudellinen turva, sillä asiakkaiden merkkiuskollisuus muuttuu usein suoraan tulevaisuuden myynniksi (Aaker 1991).
Lindgreenin (2001) mukaan merkkiuskollisuus on äärimmäisen hyödyllistä myyjälle,
sillä asiakkaiden säilyttäminen on yleensä selvästi edullisempaa kuin uusien asiakkaiden
hankkiminen.

Peltolan (1987) mukaan suomalaisten viljelijöiden merkkiuskollisuus voidaan jakaa
kolmeen eri tyyppiin, joita ovat
1. hyviin kokemuksiin perustuva merkkiuskollisuus,
2. taloudellinen merkkiuskollisuus, joka perustuu siihen, että samaan merkkiin
vaihtamisen uskotaan tulevan edullisemmaksi kuin muun merkkisen traktorin
ostamisen,
3. kotimaisuuden arvostamiseen perustuva merkkiuskollisuus.
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Taloudellista merkkiuskollisuutta perusteltiin tutkimuksen mukaan sillä, että kaupanteko koettiin edullisemmaksi, mikäli uusi traktori ja vaihtotraktori olivat samaa merkkiä.
Ollilan (1992) mukaan aikaisemmilla hyvillä kokemuksilla traktorimerkistä oli suurin
vaikutus merkkiuskollisuuteen. Seuraavaksi tärkein merkkiuskollisuuteen vaikuttanut
tekijä oli taloudellisuus. Taloudellisuutta perusteltiin sillä, että vaihtaminen saman
merkkiseen traktoriin on edullisempaa kuin muun merkkiseen traktoriin, ja sillä, että
tilalla jo olevat työkoneet sopivat parhaiten saman merkkiseen traktoriin.

Harborin ym. (2006) mukaan merkkiuskollisuuteen vaikuttivat viljelijän tausta, uskomukset ja asenteet, tuotteen ominaisuudet ja medianäkyvyys (kuva 3). Merkkiuskollisuuden oli havaittu riippuvan myös tilan koosta, bruttotuloista ja viljelijän iästä sekä
koulutuksesta. Pienempiä tiloja viljelevien matalatuloisempien, nuorempien sekä vähemmän koulutettujen viljelijöiden on havaittu olevan vahvasti merkkiuskollisia.

Kuva 3. Merkkiuskollisuuteen vaikuttavat tekijät (muokattu lähteestä Harbor ym. 2006).
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2.2. Käyttäjäkokemukset
Peltolan (1987) tutkimuksen mukaan suomalaiset viljelijät arvostivat tutkituista valintaperusteista vähiten muiden viljelijöiden suosituksia. Ollilan (1992) mukaan aikaisemmilla hyvillä kokemuksilla tietystä traktorimerkistä oli suurin vaikutus samassa merkissä pysymiseen traktoria vaihtaessa. Tutkimuksen mukaan tyytymättömyys edellisen
traktorin kestävyyteen oli suurin syy merkin vaihtamiseen. Pellisen (1972) mukaan aikaisempi omakohtainen kokemus samasta traktorimerkistä oli haastateltavien tärkein
syy Massey Fergusoniin päätymiseen. Viljelijät arvostavat myös kollegoidensa, eli muiden viljelijöiden käyttökokemuksia, mikä poikkesi Peltolan (1987) tuloksista. Vuonna
2017 Kantar TNS:n tekemän maatalousalan mediatutkimuksen (Pirttijärvi 2017) mukaan toiset viljelijät ovat tärkeitä tiedonhankintakanavia erityisesti alle 40-vuotiaille
viljelijöille. Alle 40-vuotiaista kyselyyn vastanneista viljelijöistä 28 % ilmoitti toisten
viljelijöiden olevan heidän tärkein tiedonhankintakanavansa.

2.3. Traktorin ominaisuudet
Bisschoffin ym. (1994) tutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden ostokäyttäytymistä uutta
traktoria hankittaessa. Tutkimuksessa traktorin ominaisuuksiin sisällytettiin tekijöitä,
joita olivat esimerkiksi kääntösäde, maavara, rengaskoko, paino, selkeät varoitusvalot ja
moottorin ominaisuudet. Bisschoffin ym. (1994) mukaan traktorin ominaisuudet ovat
esimerkiksi hintatekijöitä painavampi peruste traktorin valinnassa. Izdebskin ym. (2012)
mukaan traktorin teknisesti kehittyneet ominaisuudet, kuten sähköohjattu nostolaite ja
ilmastointilaite voivat nostaa traktorin suorituskykyä jopa 32−56 prosentilla, mikä vähentää merkittävästi viljelijälle aiheutuvia kustannuksia. Intiassa tehdyn tutkimuksen
mukaan viljelijät eivät pitäneet traktorin ominaisuuksia, kuten moottoria tai jarruja kovin tärkeinä kriteereinä traktoria valitessaan, vaan valitsivat traktorin ensisijaisesti rahoitusmahdollisuuksien, varaosien hinnan ja huoltopalveluiden saatavuuden perusteella
(Sivakumar 2014).
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2.4. Myyjä

Moni traktorin ostopäätös perustuu mielikuvaan merkistä, hintaan ja merkkiuskollisuuteen, mutta tulee myös ottaa huomioon, että myös jälleenmyyjät voivat olla ratkaisevia
tekijöitä. Sekä myyjäliikkeen sijainti että tarjotun palvelun laatu voivat vaikuttaa viljelijän ostopäätökseen ja olla tärkeä osa sitä (Walley ym. 2007). Jälleenmyyjät ovat valmistajille hyvin tärkeitä uuden tuotteen myynnissä. Konerikon sattuessa tärkeää on varaosien nopea saatavuus ja huolto (Key Note 1997). Myyjä palvelee traktorikaupassa sekä
traktorin ostajaa että traktorin valmistajaa (kuva 4).

Kuva 4. Traktorimyyjän traktorivalmistajalle ja asiakkaalle tarjoamat palvelut (muokattu lähteestä Kirkup ja Anderson 1987).

Rubanovitschin ja Aallon (2007) mukaan asiakkuuksien hallinta korostuu yhä enemmän
myyjän työssä. Myyjän on tunnettava sekä asiakas että asiakkaan toimintaympäristö
asiakaskohtaamisessa onnistuakseen. Nykyisin myyjiltä vaaditaan yhä enemmän ammattitaitoa sekä oman alansa tuntemusta. Myyjän on tunnettava omien tuotteidensa lisäksi myös kilpailijoidensa tuotteet.
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Myyjä voi vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen monin eri tavoin. Myyjän tehtävänä on
saada asiakas tekemään ostopäätös, joka tuottaa asiakkaalleen lisäarvoa. Myyjän tulee
osata tarjota asiakkaalle sopivaa vaihtoehtoa siten, että asiakkaan tarpeet saadaan tyydytettyä. Myyjä vaikuttaa myös asiakkaan mielikuvaan myyjän edustamasta yrityksestä
(Bergström ja Leppänen 2009). Lehmannin ja O’Shaugnessyn (1974) mukaan traktorin
ostajat ottavat päätöksiä tehdessään huomioon sekä myyjän että myyjän edustaman yrityksen ominaisuudet. Näitä yrityksen ominaisuuksia ovat muun muassa yrityksen maine
ja palvelun laatu. Myyjäliikkeen palveluihin lukeutuvat huolto- ja varaosapalvelut sekä
hyvitys vanhasta traktorista vaihtokaupan tapauksessa. Uutta traktoria ostaessa yksinmyyntisopimukset rajoittavat tutkimuksen mukaan myyntiliikkeen valintaa.

Ollilan (1992) tutkimuksen mukaan viljelijät pitivät traktorimyyjän tärkeimpinä ominaisuuksina teknistä asiantuntemusta, aktiivisuutta ja tarjouksen tekemistä. Aktiivisuuden
puute oli yleisin tyytymättömyyden syy kyselyyn vastanneiden keskuudessa.
Rubanovitschin ja Aallon (2007) mukaan tutun myyjän vaikutus asiakkaaseen riippuu
asiakkaan saamasta palvelusta aiemmalla ostokerralla. Laadukasta ja asiantuntevaa palvelua saanut asiakas tulee tutkimuksen mukaan asioimaan uudelleen kauempaakin ja on
valmis maksamaan tuotteesta jopa enemmän. Vastavuoroisesti asiakas saattaa pitää
myyjää tarpeettomana, jos hän ei ole saanut myyjältä apua ostotilanteessa.

2.5. Huolto
Saksalaisen Lohnunternehmen-lehden lukijoilleen teettämän kyselyn perusteella lähimmän huoltopisteen sijaintia pidettiin tärkeänä kriteerinä traktoria ja maatalouskonetta
valitessa (Lohnunternehmen 2013). Kyselyyn vastanneista 110 viljelijästä ja urakoitsijasta 81 % piti alle 50 kilometrin etäisyyttä lähimpään huoltopisteeseen hyväksyttävänä.
Alle 30 kilometrin matkaa hyväksyttävänä etäisyytenä piti 54 % vastanneista. Ollilan
(1992) tutkimuksessa viljelijät pitivät myyjäliikkeen tärkeimpänä ominaisuutena hyvin
toimivaa huolto- ja varaosapalvelua. Epäilys tietyn merkin huolto- ja varaosapalvelun
toimivuudesta ja nopeudesta oli syy jättää kyseinen traktorimerkki pois harkittavista
vaihtoehdoista.

Intiassa viljelijöiden tyytyväisyys huoltoon tarjoaa Singhin ym. (2014) mukaan traktorivalmistajalle selvän kilpailuedun. Tyytyväiset asiakkaat ovat tutkimuksen mukaan kor-
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vaamaton voimavara nykyaikaisille organisaatioille. Asiakkaan tyytyväisyys huoltopalveluihin auttaa yritystä luomaan pitkän asiakassuhteen traktorin omistajan kanssa, mikä
johtaa usein asiakkaan lojaaliuteen yritystä kohtaan. Ennen maatalouskoneen tai laitteen hankintaa kannattaa Lätin ja Jauhiaisen (2014) mukaan varmistaa, kuinka nopeasti laitteeseen on saatavissa varaosia. Konetta hankkiessa myös huoltopisteiden etäisyydet kannattaa ottaa huomioon, sillä matkakulut voivat muodostua suuriksi, jos huoltomies tulee useiden satojen kilometrien päästä.

2.6. Mainonta

Mediassa esiintyvät mainokset voivat olla tehokas keino lisätä viljelijän tietoisuutta uudesta innovaatiosta. Monimutkaista ostopäätöstä tekevän viljelijän voidaan olettaa aktiivisesti etsivän tietoa uutuustuotteista, jotka voisivat tuoda juuri sellaista lisäarvoa, jota
he etsivät (Hill ym. 2013). Bergströmin ja Leppäsen (2009) mukaan suomalaiset lukevat
paljon lehtiä, minkä vuoksi mainostaminen lehdissä on suosittua. Suomalaiset suosivat
sanomalehtien lisäksi aikakauslehtiä. Aikakauslehdet jaetaan ammatti-, yleisö-, järjestöja asiakaslehtiin. Aikakauslehdet ilmestyvät harvemmin kuin sanomalehdet, mistä johtuen niissä mainostaminen on pitkävaikutteisempaa mutta myös hitaampaa. Aikakauslehtiä kuitenkin luetaan useita kertoja. Sanomalehtimainonta on nopeatempoisempaa
kuin aikakauslehtimainonta ja sopii esimerkiksi tulevien näyttelyiden, esittelypäivien tai
tarjousten ilmoittamiseen. Koska sanomalehdet ilmestyvät yleensä aamuisin, niiden
avulla voidaan nopeasti ja paikallisesti tavoittaa kohderyhmiä, mikäli mainonta on hyvin kohdistettua (Vuokko 2003).

Ollilan (1992) tutkimuksessa viljelijät eivät pitäneet lehdissä olevia mainoksia tärkeinä
uutta traktoria valitessaan. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat kuitenkin lukevansa mainokset erityisesti silloin, kun niissä mainostettiin uutta traktorimallia tai hinnanalennuksia. Vuonna 2017 viljelijät pitivät maatalouslehtien mediatutkimuksen mukaan (Pirttijärvi 2017) maatalousalan lehtiä tärkeimpinä tietokanavia uutta traktoria
hankkiessaan. Viljelijät suhtautuvat myönteisesti maatalouskoneiden mainontaan maatalousalan lehdissä. Tutkimuksen mukaan Koneviesti-lehden lukijoista 44 % ilmoitti lukevansa lehdessä olevat ilmoitukset yleensä aina tai usein (Pirttijärvi 2017). Grisson
ym. (1988) mukaan amerikkalaiset viljelijät pitivät ammatti- ja sanomalehdissä olleita
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mainoksia melko tärkeinä tiedonlähteinä traktorin vaihtoa suunnitellessaan. Aybekin ja
Bozin (2006) turkkilaisille viljelijöille tekemässä kyselytutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että yhdeksästä taloudellisesta ja sosiaalisesta tekijästä mediassa näkyvien traktorimainosten vaikutus traktorin valintaan oli toisiksi vähäisin.

2.7. Internetin keskustelupalstat ja sosiaalinen media
Linköpingin yliopiston tekemän kyselytutkimuksen mukaan ruotsalaisista viljelijöistä
60 % ilmoitti käyttäneensä Internetiä pääasiallisena tiedonlähteenä uutta traktoria valitessaan (Frankelius 2016). Maatalousalan mediatutkimuksen (Pirttijärvi 2017) mukaan
traktorin ostamista harkitsevat suomalaiset viljelijät pitivät maatalouden keskusteluryhmiä suunnilleen yhtä tärkeinä kuin traktorivalmistajien ja -myyjien kuvastoja ja esitteitä.
Tutkimuksen mukaan vain 4 % traktorin ostamista harkitsevista piti keskustelupalstoja
tärkeimpänä tietolähteenään uutta traktoria valitessa. Selvästi keskustelupalstoja tärkeämpänä ostajat pitivät sekä traktorivalmistajien että traktorimyyjien Internet-sivuja, yhteensä 36 % ostajista piti näitä kahta tietokanavaa tärkeimpinä tietokanavinaan.

2.8. Hinta
Ollilan (1992) tutkimuksessa tutkittiin hinnan vaikutusta traktorin valintaan. Tutkimuksessa selvisi, että edellisen traktorin myyntihinta tai välirahan suuruus uuteen traktoriin
vaikutti ratkaisevasti siihen, mihin merkkiin viljelijä päätyi. Tutkimuksen mukaan vain
kahdessa tapauksessa 25:stä vaihtotraktorista saatava hyvitys samaan merkkiin oli heikompi kuin hyvitys kilpailevaan merkkiin vaihtaessa. Öhlmerin ym. (1998) tutkimuksen
mukaan viljelijät tekivät yleisesti suurpiirteisiä laskelmia suunnitellessaan tulevia isoja
päätöksiä. Laskelmia pidettiin kuitenkin yleisesti epäluotettavina. Laskelmiensa epäluotettavuuden syyksi viljelijät ilmoittivat sen, että kaikki markkinoilta saatavissa oleva
tieto on epävarmaa ja suuretkin muutokset vaihtotraktorin hyvityshinnassa ovat mahdollisia. Näistä syistä johtuen viljelijät ilmoittivat arvostavansa laadullisia tekijöitä taloudellisia tekijöitä enemmän päätöksiä tehdessään.
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Lipsin (2017) mukaan sveitsiläisten viljelijöiden maataloustraktorin kokonaiskustannuksia voitaisiin alentaa huomattavasti, mikäli traktoreiden vuosittaista käyttötuntimäärää kasvatettaisiin. Yhdeksi keinoksi käyttöasteen kasvattamiseen esitettiin traktoreiden
yhteiskäyttöä. Suurempi vuosittainen käyttötuntimäärä ja sitä kautta saavutettu käyttöasteen nousu alentaisivat investoinnin kokonaiskustannuksia.

2.9. Ammattilehdet
Mattilan ja Mannisen (2006) mukaan suomalaisilla maatiloilla ammattilehtiä luetaan
edelleen paljon ja ammattilehdet ovat tärkeä taustatiedon lähde. Timosen (2000) mukaan isoilla tiloilla (yli 30 ha peltoa) hyödynnetään enemmän ammattilehtien ja –
kirjojen sisältöä kuin pienillä tiloilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä yritteliäämpi viljelijä on, sitä enemmän hän käyttää apuna ammattilehtiä ja -kirjoja sekä osallistuu useammin ammatillisille kursseille (Timonen 2000). Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan viidesosa kyselyyn vastanneista ilmoitti ammattilehden pääasialliseksi informaation lähteeksi traktorin valintaa tehdessä (Frankelius 2016).

Ollilan (1992) tutkimuksessa kyselyyn vastanneet suomalaiset viljelijät ilmoittivat tärkeimmiksi kirjallisiksi informaationlähteiksi Suomessa Koneviesti-ammattilehden ja
traktorivalmistajien omat esitteet. Muista ammattilehdistä tutkimuksessa mainittiin
Maaseudun Tulevaisuus ja Käytännön Maamies, joiden merkitystä pidettiin kuitenkin
vähäisempänä niiden traktoreita koskevien artikkeleiden pienestä osuudesta johtuen.
Samassa tutkimuksessa todettiin, että teknisten ominaisuuksien selvittämiseen viljelijälle eivät riittäneet pelkästään esitteistä ja lehdistä hankitut tiedot, vaan myyntimiestä pidettiin tärkeänä lisätiedonlähteenä (Ollila 1992).

Amerikkalaisille viljelijöille tehdyssä kyselytutkimuksessa viljelijät pitivät traktoria
ostaessaan neljänneksi tärkeimpänä kriteerinä traktorin menestymistä Nebraskan yliopiston laboratorion tekemissä testeissä, joissa tutkitaan tieteellisin menetelmin muun
muassa traktoreiden polttoaineenkulutuksia vakioitujen testimenetelmien avulla (Grisso
ym. 1988). Grisson ym. (2014) mukaan tutkimuslaitosten traktoritestien tarkoituksena
on kerätä tietoa, jonka avulla voidaan arvioida eri merkkisten ja mallisten traktoreiden
suorituskykyä. Tästä syystä testit suoritetaan vakioiduilla tavoilla ja vertailukelpoisissa
oloissa. Saman tutkimuksen mukaan viljelijät hyödyntävät valintapäätöstään tehdessään
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puolueettomien laboratorioiden testien lisäksi myös traktorivalmistajien omien vertailujen tuloksia.

2.10.

Takuu

Valmistaja, maahantuoja tai myyjä voi antaa traktorille takuun. Takuu on valmistajalle
vapaaehtoinen. Mikäli traktorissa ilmenee takuuaikana takuun piiriin kuuluva vika, takuun antaja järjestää traktorin korjaukset siten, ettei niistä koidu traktorin ostajalle kustannuksia (Kuluttajavirasto 2018). Suomessa yrityksen ja kuluttajan väliseen kauppaan
sovelletaan kuluttajansuojalakia, kun taas yritysten väliseen kauppaan sovelletaan kauppalakia. Tämän kauppalain lähtökohtana on yleinen sopimusvapauden periaate, jonka
mukaan lain pelisäännöistä voidaan poiketa silloin, kun molemmat osapuolet ovat siihen
suostuvaisia (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018).

2.11.

Valmistusmaa

Valmistusmaa vaikuttaa traktorin myyntiin erityisesti niissä maissa, joissa traktoreita
valmistetaan. Myyntitilastoista on nähtävissä, että viljelijät suosivat koti- tai naapurimaassaan valmistettuja traktoreita (Vesterinen 2016). Esimerkiksi vuoden 2016 myyntitilastojen mukaan tšekkiläinen Zetor oli Tšekin suosituin traktori. Saksan suosituin traktori oli John Deere, jolla on paljon valmistusta Saksassa. Suomessa kotimainen Valtra
oli suosituin, samoin naapurimaassa Ruotsissa. Italialainen New Holland oli Italian
myydyin traktorimerkki (Vesterinen 2016).

Johanssonin ym. (1994) tutkimuksessa havaittiin, että kuluttajat suhtautuvat epäilevästi
Itä-Euroopassa valmistettujen traktoreiden laatuun niiden valmistusmaan perusteella.
Valko-Venäjällä valmistettavien Belarus-traktoreiden katsottiin kärsivän laatumielikuvissa valmistusmaastaan, mutta toisaalta viljelijät pitivät tuotteen laatua suhteessa sen
hintaan todennäköisesti hyvänä. Tutkimuksen johtopäätös oli, että ainakin USA:ssa Venäjällä valmistetut tuotteet ovat maineensa puolesta huonolaatuisia mutta hyvin edullisia. Schweigerin ym. (1997) tutkimuksessa havaittiin, että mikäli brändin imago on tarpeeksi vahva, valmistusmaalla ei välttämättä ole merkitystä päätöksenteossa. Tutkimuk-
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sessa havaittiin myös, että viljelijät yhdistivät vahvimmat brändit selvästi tiukimmin
niiden alkuperämaahan. Tästä syystä valmistusmaan muutos voi herättää ostajien keskuudessa epävarmuutta kyseisen merkin laadusta.

2.12.

Teknologia

Izdebskin ym. (2012) mukaan traktorin teknisillä ratkaisuilla on vaikutusta traktorin
kapasiteettiin. Tutkimuksessa tutkittiin esimerkiksi tehokkuuden nousua siinä tapauksessa, että mekaanisesti kytketty toiminto muutetaan sähköisesti kytkettäväksi. Tutkimuksen mukaan traktorin tekninen edistyneisyys tulisi ottaa huomioon traktorin kustannustehokkuutta arvioitaessa. Traktorin teknologisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa myös
viljelijän tulotasoon sadon nousun kautta. Esimerkiksi traktorin automaattiohjaus voi
pellolle lantaa levittäessä johtaa 3-4 prosentin satotason nousuun, kun lantaa levitetään
oikea määrä oikeisiin kohtiin (Jacobsen ym. 2005). ISOBUS-väylä mahdollistaa viljelijöille entistä helpomman työkoneiden ja traktoreiden yhteensovittamisen sekä uusia
mahdollisuuksia tietojen keräämiseen niin työn aikana kuin jälkikäteenkin. ISOBUSväylä on yleistynyt huomattavasti viime vuosina uusissa traktoreissa (Leminen 2015).
Traktorin portaaton voimansiirto maksimoi traktorin tehokkuuden pellolla. Portaattoman voimansiirron ansiosta traktori voi työskennellä aina optimaalisella ajonopeudella
(Ferrari ja Cavallo 2011).

2.13.

Koeajo

Walleyn ym. (2007) tutkimuksessa suositeltiin traktorivalmistajille maatiloilla tapahtuvien koeajojen järjestämistä osana vahvan imagon säilyttämistä. Vahva imago mahdollistaa traktoreiden korkeamman hintatason, mikä mahdollistaa näin syntyneen ylimääräisen liikevaihdon käyttämisen valmistajan imagon edelleen vahvistamiseen.

Ter Woerdsin (2016) maisterintutkielmassa selvitettiin hollantilaisten viljelijöiden traktorin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet viljelijöistä haluaa saada todellisen tuntuman traktorista ennen ostopäätöstä. Osa kyselyyn vastanneista viljelijöistä kävivät kokeilemassa traktoria tuttavansa luona käytännön töissä.
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Toiset viljelijät halusivat kokeilla traktoria oman tilansa töissä. Se, kuinka montaa traktoria kokeiltiin ja kuinka kauan traktorit olivat tilalla, riippui viljelijästä. Tutkimuksen
mukaan viljelijät kokeilivat traktoriehdokkaita muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Mathurin (2008) mukaan psykologiset tekijät vaikuttavat viljelijän päätöksentekoon. Esimerkkinä psykologisista tekijöistä Mathur mainitsee traktorin koeajon. Tutkimuksen mukaan ostaja saattaa motivoitua ostamaan kyseisen traktorin pelkästään sen
perusteella, että hänet on kutsuttu koeajamaan tiettyä traktoria.

2.14.

Perheenjäsenet ja naapurit

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan 20 % kyselyyn vastanneista ilmoitti sukulaisten
suositusten vaikuttaneen traktorin valintaansa (Frankelius 2016). Aybekin ja Bozin
(2006) tutkimuksessa sen sijaan havaittiin, että Turkissa yhdeksästä tutkitusta taloudellisesta ja sosiaalisesta tekijästä perheenjäsenten vaikutus traktorin valintaan oli neljänneksi vähäisin. Ollilan (1992) suomalaisille viljelijöille tekemän kyselytutkimuksen
mukaan muiden perheenjäsenten mielipide vaikutti traktorin valintaan noin joka viidennessä tapauksessa. Yleisin perheenjäsen, jonka mielipide vaikutti valintaan, oli ostajan
poika. Amerikkalaiset viljelijät pitivät Grisson ym. (1988) tutkimuksen mukaan ystävien ja sukulaisten mielipiteitä tutkituista tiedonlähteistä toiseksi tärkeimpänä uuden
traktorin ostoa harkitessaan. Turkissa tehdyn Aybekin ja Bozin (2006) tutkimuksessa
havaittiin, että yhdeksästä taloudellisesta ja sosiaalisesta tekijästä naapuriviljelijöiden
vaikutus traktorin valintaan oli vähäisin.

2.15.

Maatalousnäyttelyt, kone-esittelyt ja tapahtumat

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan viidesosa kyselyyn vastanneista ilmoitti näyttelyt
ja tapahtumat pääasialliseksi informaation lähteeksi traktorin valintaa tehdessä (Frankelius 2016). Ter Woerdsin (2016) traktorimyyjille teettämän kyselytutkimuksen mukaan
viljelijät haluavat usein nähdä kiinnostuksen kohteenaan olevan traktorin työskentelemässä. Puolet tutkimuksessa haastatelluista yrityksistä ilmoitti osallistuvansa maatalouskonenäyttelyihin lähestyäkseen potentiaalisia asiakkaita vähintään kerran vuodessa.
Seuraavaksi yleisin tapa myyjäliikkeiden keskuudessa oli tutkimuksen mukaan järjestää
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omia tapahtumia, joissa traktoreita on mahdollista kokeilla itse tai jotka ovat avointen
ovien päiviä. Koeajotapahtumia järjestetään kuitenkin vain silloin, kun markkinoille
tulee uusi mielenkiintoinen traktori, jonka yritys haluaa esitellä potentiaalisille asiakkailleen (Ter Woerds 2016).

Ollilan (1992) mukaan suomalaiset viljelijät eivät pitäneet valtakunnallisia maatalousnäyttelyitä tärkeänä tiedon hankinnan kannalta. Viljelijät pitivät myyjäliikkeissä pidettäviä kone-esittelyjä sekä työnäytöksiä hyödyllisempänä, sillä niissä traktorille oli mahdollista suorittaa koeajo ja tarvittaessa traktoriin voi tutustua myyjän opastuksella.
Grisson ym. (1988) tutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden tiedonhankintatapoja heidän
hankkiessaan uutta traktoria. Myyjien tarjoamia mainoksia ja esitteitä pidettiin kolmanneksi tärkeimpänä tiedonlähteenä tutkituista tiedonsaantikanavana päätöksenteon tukena.

2.16.

Yhteenveto kirjallisuudesta

Aiempien tutkimusten teorioiden pohjalta traktorin valintaan vaikuttavia tärkeimpiä
tekijöitä ovat ominaisuudet, huolto, hinta, merkki, valmistusmaa, myyjä ja ammattilehdet. Bisschoffin ym. (1994) tutkimuksen mukaan traktorin ominaisuudet ovat hintaa
tärkeämpi peruste traktorin valinnassa, mutta tutkimuksen mukaan myös hinta vaikuttaa
olennaisesti traktorin valintaan. Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan lähimmän huoltopisteen sijaintia pidettiin tärkeänä kriteerinä traktoria ja maatalouskonetta valitessa
(Lohnunternehmen 2013). Ollilan (1992) tutkimuksessa edellisen traktorin myyntihinta
tai välirahan suuruus uuteen traktoriin vaikutti ratkaisevasti siihen, mihin merkkiin viljelijä päätyi.

Lindgreenin (2001) mukaan merkkiuskollisuus ohjaa traktorin valintaa tuttuun merkkiin, ja on äärimmäisen hyödyllistä myyjälle, sillä asiakkaiden säilyttäminen on edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Izdebskin ym. (2012) mukaan traktorin
teknisesti kehittyneet ominaisuudet voivat nostaa traktorin suorituskykyä jopa puolella,
mikä vähentää merkittävästi viljelijälle aiheutuvia konekustannuksia. Valmistusmaalla
on suuri vaikutus traktorin valintaan erityisesti niissä maissa, joissa traktoreita valmistetaan (Vesterinen 2016). Traktorin valinnan tueksi haetaan usein taustatietoa muun mu-
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assa ammattilehdistä ja Ollilan (1992) tutkimuksessa kyselyyn vastanneet suomalaiset
viljelijät ilmoittivat tärkeimmiksi kirjallisiksi informaationlähteiksi Suomessa traktorivalmistajien esitteiden lisäksi Koneviesti-ammattilehden.

3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu useita traktorin valintaan vaikuttavia tekijöitä varsinkin ulkomailla. Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia samanaikaisesti useiden eri tekijöiden keskinäistä tärkeysjärjestystä suomalaisten traktorinostajien päätöksenteossa sekä
päivittää suomalaisten traktorin ostajien traktorin valintaan vaikuttavat tekijät nykypäivään.

Tutkimuksessa pyrittiin tärkeimpien tekijöiden lisäksi selvittämään tutkimushypoteesien
paikkansapitävyyttä:
Hypoteesi 1: käytetyn traktorin ja uuden traktorin hankintaan vaikuttavat eri tekijät.
Hypoteesi 2: Suomessa traktorin merkki ja myyjät ovat tärkeitä tekijöitä traktorin valinnassa.

4. AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä kyselytutkimuksena (Metsämuuronen 2003). Kyselyä varten suunniteltiin kyselylomake. Kyselylomakkeen aihepiirit perustuvat aikaisempien tutkimuksien teorioihin traktorin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimmät traktorin valintaan vaikuttavat tärkeimmät tekijät Suomessa.

Kyselylomakkeessa käytettiin Likert-asteikkoa. Likert-asteikko on tunnetuin vastausvaihtoehtojen asteikko (Alkula ym. 2002). Vastausvaihtoehtoihin pyydettiin vastaamaan
4-portaisen Likert-asteikon avulla, jonka ääripäissä olivat vaihtoehdot ”erittäin tärkeä”
(4) ja ”ei lainkaan tärkeä” (1). Lisäksi jokaisessa kysymyksessä oli mahdollisuus valita
vaihtoehto ”ei koske minua” esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastaajalla ei ollut puolisoa. Kyselylomake on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.
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4.1. Tutkimusaineiston määrittely ja valinta
Tutkimusta suunniteltaessa tavoitteena oli, että mukaan tulisi sellaisia traktorin omistajia, jotka ovat joko kuluneen kahden vuoden aikana (2016 ja 2017) ostaneet uuden tai
käytetyn traktorin, tai aikovat tulevan kahden vuoden (2018 ja 2019) aikana hankkia
uuden tai käytetyn traktorin. Yli kahden vuoden takaisia muistikuvia traktorin valintaan
vaikuttaneista tekijöistä pidettiin liian epäluotettavina. Kahden vuoden jakso valittiin,
jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman monelta uuden traktorin ostaneelta. Vuonna
2016 Suomessa ensirekisteröitiin 1714 uutta traktoria (Vesterinen 2017) ja vuonna 2017
1771 uutta traktoria (Koneviesti 2018).

4.2. Tutkimukseen osallistujat
Kyselylomake oli esillä Koneviesti-lehden verkkosivuilla. Kyselyyn haettiin vastaajia
Koneviesti-lehden uutispalstalla, lehden Internet-sivuilla ja lehden sosiaalisen median
kanavien kautta. Lisäksi vastaajia haettiin vuonna 2017 traktorin ostaneiden keskuudesta kirjeitse.

Ensimmäisessä vaiheessa kysely oli avoin kaikille, mistä johtuen osa 213 kyselyyn vastanneesta henkilöstä ei kuulunut kohderyhmään. Mikäli vastaaja ei ollut aikeissa hankkia tai hankkinut traktoria määräajan sisällä, hänet ohjattiin suoraan kyselyn lopussa
olleelle kiitossivulle. Näitä vastaajia oli yhteensä 74 kappaletta. Toisessa vaiheessa
pyyntö kyselyyn vastaamisesta lähetettiin kirjeitse yhteensä 377:lle vuonna 2017 traktorin ostaneelle viljelijälle tai urakoitsijalle. Traktorin ostaneiden yhteystiedot hankittiin
liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Kirjeiden perusteella kyselyyn vastasi 26 henkilöä. Otoksen kattavuus on siten 6,9 %, mitä voidaan pitää huonona tuloksena.

4.3. Kyselylomake
Tutkimusta

varten

suunniteltu

kyselylomake

toteutettiin

Questback-

palautteenhallintatyökalun avulla ja se sijoitettiin Koneviesti-lehden verkkosivustolle.
Kyselylomakkeen linkki lähetettiin kirjeitse, tai siihen oli mahdollista päästä joko lehden verkkosivujen uutisen tai lehden Facebook-ilmoituksen linkin kautta. Kyselylomake
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taustakysymyksineen ja kysymyksineen on esitetty liitteessä 1. Kyselylomakkeessa varsinaiset tutkittavat väittämät sijoitettiin taustakysymysten väliin. Lomakkeessa kysytyt
väittämät on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Kyselylomakkeessa esitetyt väittämät traktorin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Kysymysten yhteydessä on mainittu lähteet, joissa vastaavien tekijöiden vaikutusta traktorin valintaan on tutkittu.
Tekijä
Väittämä
Lähteet
Merkki
- Traktori on saman merkkinen Frankelius 2016
kuin nykyinen tai aiempi traktori
Ollila 1992
- Tilan tai yrityksen muiden trakto- Walley ym. 2007
reiden merkki
- Hankittavan traktorin yhteensopivuus tilan tai yrityksen muihin
traktoreihin sovitettujen työkoneiden kanssa (esim. nivelakseleiden
mitat, vetokoukun korkeus)
- Yhteensopivuus tilan tai yrityksen
muiden traktoreiden öljyjen, suodattimien ja vastaavien huoltoosien kanssa
Myyjä ja myynti- Myyjä tai myyntimies
Bergström ja Leppäorganisaatio
- Myyntiorganisaatio ja edustuksen nen 2009
pysyvyys
Rubanovitsch ja Aalto
- Myyjän sijainti
2007
- Myyjän maine
Walley ym. 2007
- Aiemmat kokemukset kyseisen
myyjän kanssa asioinnista
- Myyjän aktiivisuus
Huolto ja varaosat
- Tuttu huoltomies
Lätti ja Jauhiainen
- Huollon sijainti
2014
- Varaosien nopea saatavuus
Ollila 1992
- Nopea huoltoon pääsy
Singh ym. 2014
- Huollon toimivuus
- Myyjäliikkeen tarjoama huoltosopimus
- Traktoria on helppo huoltaa ja
korjata itse
Mainonta
- Suoramainonta
Hill ym. 2013
- Mainokset ammattilehdissä
Vuokko 2003
- Mainokset TV:ssä tai radiossa
Grisso ym. 1988
- Mainokset verkkosivuilla
- Sponsorointi ja näkyvyys esim.
moottoriurheilussa tai urheilutapahtumissa
- Mainostuotteet (esim. lippalakit,
pienoismallit)
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Käyttökokemukset

-

-

Hinta

Ammattilehdet

-

-

Keskustelupalstat
ja sosiaalinen media

-

-

-

Takuu

-

Valmistusmaa

-

Traktorin teknologia

-

Omat käyttökokemukset tietyn Peltola 1987
merkkisestä traktorista
Ollila 1992
Tuttavien, sukulaisten tai naapureiden kokemukset tietyn merkkisestä traktorista
Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena
olevasta/olleesta traktorista
Traktorin hinta suorassa kaupassa
Väliraha vaihtokaupassa
Investoinnin kokonaiskustannukset
Myyjien tarjouskampanjat
Myyjän tarjoama rahoitus
Ammattilehtien tekemät traktorivertailut
Ammattilehtien tekemät yksittäiset koeajot kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
Ammattilehdissä olevat artikkelit
kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
Alan keskustelupalstoilla (esim.
Agronet) esitetyt mielipiteet ja
kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Sosiaalisessa mediassa (esim. alan
Facebook-ryhmät) esitetyt mielipiteet
harkinnassa
olevasta/olleesta traktorista
Ulkomaisilla keskustelupalstoilla
ja sosiaalisen median kanavilla
esitetyt mielipiteet harkinnassa
olevasta/olleesta traktorista
Takuun voimassaoloaika
Myyjän tarjoama lisätakuun mahdollisuus
Tietty valmistusmaa
Kotimaisuus
Maanosa, jossa traktori on valmistettu
Portaaton voimansiirto
Automaattiohjausvalmius
Täsmäviljelysovellukset
Omaan käyttöön tarpeelliset erikoisvarusteet

Öhlmer ym. 1998
Lips 2017

Frankelius 2016
Grisso ym. 2014

Suomen riskienhallintayhdistys 2018
Johansson ym. 1994
Schweiger ym. 1997

Ferrari ja Cavallo
2011
Izdebski ym. 2012
Jacobsen ym. 2005
Leminen 2015
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Traktorin ominaisuudet

-

-

Koeajo

Perheenjäsenet
lähipiiri

ja

-

Naapurit
Näyttelyt ja tapahtumat

-

Voimansiirron tyyppi
Bisschoff ym. 1994
Päästöjen puhdistuslaitteiston
tyyppi
Ajo-ominaisuudet
Suorituskyky (esim. hydrauliikan
teho)
Ketteryys, kääntöympyrä
Samanlaiset hallintalaitteet muiden tilalla tai yrityksessä olevien
traktoreiden kanssa
Räätälöinti ja varustelumahdollisuudet
Talviominaisuudet (esim. lämmityslaite, tila ketjuille)
Soveltuvuus metsäajoon (esim.
kääntyvä istuin, panssarointi)
Koeajo omalla tilalla
Koeajo toisen omistajan traktorilla
Koeajo myyjän tai kauppiaan pihalla
Puolison mielipiteet
Tilan tai yrityksen mahdollisten
jatkajien mielipiteet
Vanhempien mielipiteet
Muiden perheenjäsenten mielipiteet
Traktorilla ajavien työntekijöiden,
lomittajien tai palkattujen kuljettajien mielipiteet
Naapureiden suositukset
Naapureiden omistamat traktorit
Myyjäliikkeiden koeajopäivät
Myyjäliikkeiden avoimien ovien
päivät
Maatalous- ja konenäyttelyt

Mathur 2008
Ter Woerds 2016
Walley ym. 2007
Aybek ja Boz 2006
Frankelius 2016
Grisso ym. 1988

Aybek ja Boz 2006
Frankelius 2016
Ollila 1992
Ter Woerds 2016

4.4. Aineiston käsittely
Kyselyn data koottiin Questback-palautteenhallintatyökalusta kyselyn päätyttyä. Data
ladattiin suoraan taulukkolaskentaohjelmaan soveltuvassa muodossa, jotta sitä voitiin
käsitellä helposti. Questback muuttaa vastausten sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset
arvot numeeriseen muotoon, minkä vuoksi niitä on helppo käsitellä tilastollisilla ohjelmilla.
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Kyselytutkimuksen vastausaineisto käsiteltiin eksploratiivisella faktorianalyysilla
(EFA), joka on yksi faktorianalyysin muoto (Metsämuuronen 2003). Faktorianalyysin
avulla useiden muuttujien informaatio voidaan tiivistää muutamiin keskeisiin faktoreihin ja siten vähentää muuttujien määrää. Muodostetut faktorit voidaan nimetä vastaamaan kyseisen muuttujajoukkoon latautuneiden muuttujien sisältöä. Metsämuurosen
(2003) mukaan vanha nyrkkisääntö on, että havaintoja tulisi olla vähintään viisi kutakin
muuttujaa kohden. Kyselyn aineisto jaettiin myöhemmin neljään ryhmään vastaajaryhmien mukaisesti. Faktorianalyysi erilaisine testeineen, mukaan lukien aineiston luotettavuuden testaus tehdään kuitenkin koko aineistolle ennen sen jakamista ryhmiin (Metsämuuronen 2003).

Jokivuoren ja Hietalan (2007) mukaan faktorianalyysi perustuu siihen, että muuttujajoukossa vallitsevien yhteyksien eli korrelaatioiden taustalla ajatellaan olevan jokin
taustarakenne, joka voi tiivistyä keskenään korreloimattomiin tai korreloiviin faktoreihin. Faktorianalyysin peruslähtökohtana ovat muuttujien väliset suhteet eli korrelaatiot.
Faktorianalyysin tavoitteena on ensin tutkia muuttujien välisiä korrelaatioita ja pelkistää
monen kysymyksen muodostama kokonaisuus niiden perusteella mahdollisimman pieneen määrään faktoreita. Mikäli kyselytutkimuksen yksittäisten kysymysten vastausten
välillä on voimakas korrelaatio ja ne ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan, voidaan katsoa, että ne mittaavat samaa ominaisuutta (Jokivuori & Hietala 2007).

Eksploratiivisessa faktorianalyysissa etsitään muuttujien yhdistelmistä selitettävää mallia ja tutkitaan korrelaatiomatriisin rakennetta. Tämän vuoksi faktorianalyysissa muuttujien välille oletetaan aidot korrelaatiot. EFA:ssa oletetaan myös, että muuttujat ovat
normaalisti jakautuneita (Metsämuuronen 2003), eikä jakaumien normaalisuutta tarvinnut siksi testata. Faktorianalyysi suoritettiin itse SPSS-ohjelmalla.

Ennen analyysin aloittamista vastausaineisto käsiteltiin faktorianalyysille soveltuvaksi.
Vastauksista poistettiin aluksi puuttuvat tiedot korvaamalla ne kyseisen muuttujan vastausten keskiarvolla SPSS-ohjelmassa Metsämuurosen (2003) ohjeen mukaan. Metsämuurosen (2003) mukaan faktorianalyysiä ei voida tehdä, mikäli yhdenkin yksittäisen
vastauksen tieto puuttuu. Kyselyn vastauksista (N=154) jokaisesta puuttuu vähintään
yksi tieto, joten koko aineisto olisi menetetty, mikäli puuttuvia tietoja ei olisi korvattu
keskiarvoilla.
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Puuttuvia tietoja oli muun muassa muuttujassa ”Puolison mielipiteet”, sillä kaikilla vastaajilla ei todennäköisesti ollut puolisoa. Toisena esimerkkinä mainittakoon muuttuja
”Väliraha vaihtokaupassa”. Tähän kohtaan vastaajat eivät vastanneet, mikäli traktori oli
ostettu antamatta vanhaa traktoria vaihdossa. Puuttuvien tietojen korvaaminen keskiarvolla ei aiheuta suurta virhettä, sillä puuttuvien tietojen osuus kaikista vastauksista
(N=154) oli vähäinen. Puuttuvien tietojen osuus oli suurin (N=44) muuttujassa ”Naapureiden omistamat traktorit”. Tämä muuttuja hylättiin jatkoanalyysista. Vähiten tietoja
(N=1) puuttui muuttujista ”suorituskyky” ja ”ketteryys, kääntöympyrä”. Faktorianalyysiin valittiin kaikki kysymyslomakkeessa esitettyjen kysymysten vastaukset eli muuttujat. Muuttujien faktorilataukset estimoitiin SPSS-ohjelmalla suurimman uskottavuuden
menetelmällä (Maximum likelihood) Metsämuurosen (2003) ohjeen mukaisesti.

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta laskettiin SPSS-ohjelmalla korrelaatiomatriisi, mistä havaittiin, että korrelaatiokertoimet poikkeavat yleisesti nollasta.
Korrelaatiomatriisi ei mahdu kokonsa puolesta kirjalliseen esitykseen, joten se on saatavilla pyydettäessä. Korrelaatiomatriisin soveltuvuus faktorianalyysiin testattiin SPSSohjelmalla Kaiserin testin (Kaiser 1960) ja Barlettin sväärisyystestin (Bartlett 1950)
perusteella. Korrelaatiomatriisi soveltuu faktorianalyysiin, kun Kaiserin testin arvo on
suurempi kuin 0,6 ja Bartlettin sväärisyystestin tulos on p<0,0001 (Metsämuuronen
2003). Tutkimusaineistolle tehtyjen edellä mainittujen testien tulokset on kuvattu taulukossa 2. Testien perusteella voidaan todeta, että korrelaatiomatriisi on sovelias faktorianalyysiin, sillä Kaiserin testin arvo on 0,817 ja Bartlettin sväärisyystestin arvo 0,000
on alle raja-arvon p<0,0001.

Taulukko 2. Tutkimusaineistolle tehtyjen Kaiserin testin ja Bartlettin sväärisyystestin
tulokset. Tulosten mukaan tutkimusaineisto soveltuu faktorianalyysiin.
Kaiserin testin tulos
0,817
Bartlettin sväärisyystestin Khiin neliö
5204,209
tulokset
df
1225
p
0,000

Analyysin toisessa vaiheessa määritettiin Metsämuurosen (2003) ohjeen mukaan SPSSohjelmalla valittujen muuttujien kommunaliteetit (taulukko 3), joiden avulla voidaan
arvioida kuinka luotettavasti muuttujat mittaavat faktoreita. Kommunaliteetti tarkoittaa
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multippelikorrelaatiokertoimen neliötä muuttujan ja pääkomponentin välillä. Kommunaliteetti mittaa sitä, kuinka monta prosenttia muuttujan varianssista voidaan selittää
faktorianalyysilla muodostettavien pääkomponenttien avulla ja kertoo, kuinka luotettavasti muuttujat mittaavat pääkomponentteja (Metsämuuronen 2003). Pääkomponentilla
tarkoitetaan komponenttia, joka muodostetaan esimerkiksi kyselyn vastauksien myyjään
liittymistä vastauksista. Muuttujilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kyselylomakkeen yksittäistä väittämää. Tutkimusaineiston muuttujien kommunaliteetit vaihtelevat välillä
0,559−0,870. Arvot ovat Metsämuurosen (2003) mukaan varsin korkeita, mikä viittaa
siihen, että muuttujat mittaavat luotettavasti faktoreita.

Taulukko 3. Faktorianalyysin muuttujien väliset kommunaliteetit. Kommunaliteetti mittaa sitä, kuinka luotettavasti muuttuja mittaa faktoria.
Alustava
Lopullinen
ratkaisu kommunaliteetti
Traktori on saman merkkinen kuin aiempi tai nykyi0,713
0,647
nen traktori
Tilan tai yrityksen muiden traktoreiden merkki
0,683
0,691
Yhteensopivuus tilan tai yrityksen työkoneiden kans0,653
0,479
sa, jotka on sovitettu yhteen muiden/edellisten traktoreiden kanssa (esim. nivelakseleiden mitat, vetokoukun korkeus)
Yhteensopivuus tilan tai yrityksen muiden traktorei0,670
0,537
den öljyjen suodattimien ja vastaavien huolto-osien
kanssa
Myyjä tai myyntimies
0,693
0,568
Myyntiorganisaatio ja edustuksen pysyvyys
0,715
0,585
Myyjän sijainti
0,680
0,542
Myyjän maine
0,690
0,597
Aiemmat kokemukset kyseisen myyjän kanssa asioin0,669
0,516
nista
Myyjän aktiivisuus
0,709
0,630
Tuttu huoltomies
0,742
0,614
Huollon sijainti
0,778
0,730
Varaosien nopea saatavuus
0,687
0,555
Nopea huoltoon pääsy
0,870
0,886
Huollon toimivuus
0,856
0,859
Suoramainonta
0,769
0,721
Mainokset ammattilehdissä
0,796
0,778
Mainokset TV:ssä tai radiossa
0,707
0,620
Mainokset verkkosivuilla
0,702
0,693
Sponsorointi ja näkyvyys esim. moottoriurheilussa tai
0,774
0,748
urheilutapahtumissa
Mainostuotteet (esim. lippalakit, pienoismallit)
0,745
0,659
Omat käyttökokemukset tietyn merkkisestä traktorista
0,604
0,371
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Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt
0,647
käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
Traktorin hinta suorassa kaupassa
0,559
Väliraha vaihtokaupassa
0,613
Investoinnin kokonaiskustannukset
0,634
Ammattilehtien tekemät traktorivertailut
0,797
Ammattilehtien tekemät yksittäiset koeajot kiinnos0,852
tuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
Ammattilehdissä olevat artikkelit tietyn kiinnostuksen
0,867
kohteena olevasta/olleesta traktorista
Alan keskustelupalstoilla (esim. Agronet) esitetyt mie0,785
lipiteet ja kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta
traktorista
Sosiaalisessa mediassa (esim. alan Facebook-ryhmät)
0,740
esitetyt mielipiteet harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Takuun voimassaoloaika
0,760
Myyjän tarjoama lisätakuun mahdollisuus
0,728
Tietty valmistusmaa
0,669
Kotimaisuus
0,723
Maanosa, jossa traktori on valmistettu
0,606
Automaattiohjausvalmius
0,726
Täsmäviljelysovellukset
0,750
Omaan käyttöön tarpeelliset erikoisvarusteet
0,703
Voimansiirron tyyppi
0,661
Ajo-ominaisuudet
0,702
Suorituskyky (esim. hydrauliikan teho)
0,638
Ketteryys, kääntöympyrä
0,562
Puolison mielipiteet
0,672
Tilan tai yrityksen mahdollisten jatkajien mielipiteet
0,686
Vanhempien mielipiteet
0,718
Muiden perheenjäsenten mielipiteet
0,723
Traktorilla ajavien työntekijöiden, lomittajien tai pal0,636
kattujen kuljettajien mielipiteet
Naapureiden suositukset
0,764
Naapureiden omistamat traktorit
0,701
Muuttujien latausten etsintämenetelmä: Maximum Likelihood

0,606

0,484
0,490
0,805
0,802
0,872
0,912
0,754

0,751

0,745
0,786
0,596
0,719
0,449
0,789
0,824
0,549
0,567
0,666
0,577
0,366
0,610
0,752
0,601
0,628
0,477
0,765
0,654

Varsinainen faktorianalyysi suoritettiin SPSS-ohjelmalla aineistolle useampaan kertaan
mallin parhaimman sopivuuden takaamiseksi. Faktorianalyysi tehtiin ensin koko aineistolle, mutta alustavan analyysin perusteella osa muuttujista ei latautunut järkevästi millekään faktorille tai lataus oli Metsämuurosen (2003) mukaan heikko (alle 0,4). Tämän
vuoksi ne päätettiin poistaa lopullisesta faktorianalyysistä.
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Poistetut muuttujat on listattu alla:
-

Traktoria on helppo huoltaa ja korjata itse

-

Myyjäliikkeen tarjoama huoltosopimus

-

Tuttavien, sukulaisten tai naapureiden kokemukset tietyn merkkisestä traktorista

-

Myyjien tarjouskampanjat

-

Myyjän tarjoama rahoitus

-

Ulkomaisilla keskustelupalstoilla ja sosiaalisen median kanavilla esitetyt mielipiteet tietyn merkkisestä traktorista

-

Portaaton voimansiirto

-

Päästöjen puhdistuslaitteiston tyyppi

-

Samanlaiset hallintalaitteet muiden tilalla tai yrityksessä olevien traktoreiden
kanssa

-

Räätälöinti sekä varustelumahdollisuudet

-

Talviominaisuudet

-

Soveltuvuus metsäajoon

-

Koeajo omalla tilalla

-

Koeajo toisen omistajan traktorilla

-

Koeajo myyjän tai kauppiaan pihalla

-

Myyjäliikkeiden koeajopäivät

-

Myyjäliikkeiden avoimien ovien päivät

-

Maatalous- ja konenäyttelyt

Faktorianalyysin seuraavassa vaiheessa faktoreille määritettiin ominaisarvot. Ominaisarvo kertoo, kuinka hyvin faktori pystyy selittämään havaittujen muuttujien hajontaa
(Metsämuuronen 2003). Faktorianalyysin ominaisarvotaulukon mukaan kolmellatoista
faktorilla ominaisarvo on suurempi kuin 1,0 (taulukko 4). Täydellinen ominaisarvotaulukko on esitetty liitteessä 2. Nämä 13 faktoria pystyvät selittämään 74,3 % muuttujien
varianssista. Koska EFA-menetelmässä faktoreiden annetaan korreloida keskenään,
varianssin prosentuaalisen osuuden perusteella ei voida ennustaa latausten neliöityjä
summia. Tästä seuraa se, että kolmentoista ensimmäisen faktorin latausten neliöidyt
summat (65,2) eroavat alkuperäisistä (74,0).
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Taulukko 4. Faktorianalyysin ominaisarvotaulukko, joka kertoo, kuinka suuren osan
muuttujien hajonnasta faktorit selittävät. Muodostettavat 13 faktoria selittävät 74,0 %
koko aineiston muuttujien varianssista.
Alustavat ominaisarvot
Latausten neliöidyt summat
Fakto- Ominais- % varians- Kumulatiivi- Sum- % varians- Kumulatiiviri
arvo
sista
nen %
ma
sista
nen %
1
12,78
25,57
25,57
11,92
23,83
23,83
2
4,25
8,50
34,06
3,60
7,20
31,03
3
3,06
6,12
40,18
2,82
5,63
36,66
4
2,58
5,15
45,34
2,60
5,20
41,87
5
2,26
4,52
49,85
1,92
3,83
45,70
6
2,09
4,18
54,03
1,62
3,25
48,95
7
1,84
3,69
57,72
1,51
3,03
51,97
8
1,73
3,45
61,17
1,52
3,05
55,02
9
1,52
3,04
64,21
1,28
2,56
57,57
10
1,41
2,81
67,02
1,03
2,06
59,63
11
1,25
2,50
69,53
1,17
2,34
61,96
12
1,19
2,38
71,90
0,92
1,84
63,81
13
1,06
2,13
74,03
0,72
1,44
65,24
14
0,96
1,92
75,95
15
0,92
1,84
77,78
Muuttujien latausten etsintämenetelmä: Maximum Likelihood

Cattellin Scree-testin (Cattell 1966) tuloskuvaajassa (kuva 5) on esitetty faktorin ominaisarvot suuruusjärjestyksessä. Kuvaajasta ei täysin selvästi nähdä kriittistä kohtaa,
jonka jälkeen ominaisarvoissa ei tapahdu suurta muutosta. Ominaisarvotaulukon (taulukko 4) perusteella kuitenkin havaitaan, että kolmannentoista ja neljännentoista faktorin välillä ominaisarvoissa ei enää tapahdu suurta muutosta. Tästä syystä kolmetoista
faktoria on sopiva määrä. Metsämuurosen (2003) mukaan havaintoja olisi hyvä olla
vähintään viisi kutakin muuttujaa kohden. Ehto täyttyy kolmellatoista faktorilla, sillä
aineiston otoskoko oli tutkimuksessa 154.
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Kuva 5. Cattellin scree-testin tuloskuvaaja. Kuvaaja havainnollistaa, kuinka faktorien
määrän lisääminen vaikuttaa ominaisarvojen kehitykseen.

Metsämuurosen (2006) mukaan faktorianalyysin tuloksena syntyneet faktorit muodostavat ulottuvuuden, jolle kukin muuttuja voidaan sijoittaa. Koska muuttujat eivät yleensä ole optimaalisessa asennossa faktoreiden muodostamaan ulottuvuuteen nähden, joudutaan akseleita yleensä kääntämään niin, että muuttujat latautuisivat mahdollisimman
yksikäsitteisesti faktoreille. Tätä toimenpidettä kutsutaan rotaatioksi. Erilaisia rotaatiomenetelmiä on useita (Metsämuuronen 2006). Suorakulmaisessa eli ortogonaalisessa
rotaatiossa faktoreiden välistä kulmaa ei muuteta. Tunnetuimpia suorakulmaisia rotaatioita ovat Varimax- ja Quartimax-rotaatiot. Faktoreiden suorakulmaisuus tarkoittaa sitä,
että ne eivät korreloi keskenään ja ovat riippumattomia toisistaan. Kun tutkijalla on ajatus siitä, että faktorit voivat korreloida keskenään, on Metsämuurosen (2006) mukaan
suositeltavaa tehdä rotaatio vinokulmaisesti. Tässä tutkimuksessa voidaan olettaa, että
esimerkiksi myyjän ominaisuuksiin ja traktorin ominaisuuksiin liittyvät faktorit eivät
korreloi keskenään, joten suorakulmaisen rotaation käyttö on perusteltua.

Rotatoimaton faktorimatriisi esittää Metsämuurosen (2003) mukaan jokaiselle faktorille
latautuvien muuttujien alkuperäiset lataukset, jotka ovat muuttujien ja faktorin välisiä
korrelaatiokertoimia. Faktorianalyysin rotatoimaton faktorimatriisi on esitetty liitteessä
3. Faktorianalyysilla saadulle tulokselle tehtiin suorakulmainen Varimax-rotaatio, joka
maksimoi kullekin faktorille tulevien latausten varianssin. EFA:ssa Maximum likelihood – etsintämenetelmä on suositeltavin, kun havaintoja on 100 tai enemmän (Metsämuuronen 2003). Suorakulmainen Varimax-rotaatio tuottaa painokertoimet, jotka
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kuvaavat suoraan muuttujien ja faktoreiden välisiä korrelaatioita. Alkuperäisiä latauksia
(rotatoimaton faktorimatriisi) ja rotatoitua faktorimatriisia verratessa havaitaan, että
samat muuttujat latautuvat eri faktoreille ja muuttujien latauksissa on suuria eroja. Rotatoimattomassa ratkaisussa suuri osa muuttujista latautuu useammalle kuin yhdelle faktorille. Faktorianalyysin tulkinta suoritetaan rotatoidun faktorimatriisin perusteella. Varimax-menetelmällä tehty rotatoitu faktorimatriisi on esitetty liitteessä 4. Faktorit tulkitaan ja nimetään tarkastelemalla faktoreille latautuneita muuttujia ja niiden aihepiirejä.
Faktoreille latautuneet muuttujat on esitetty ja nimetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Faktoreille latautuneet muuttujat ja faktoreiden nimeäminen.
Faktori
Faktorille latautuneet muuttujat
Merkki
- Traktori on saman merkkinen kuin aiempi tai nykyinen traktori
- Tilan tai yrityksen muiden traktoreiden merkki
- Omat käyttökokemukset tietyn merkkisestä traktorista
- Yhteensopivuus tilan tai yrityksen työkoneiden kanssa, jotka
on sovitettu yhteen muiden/edellisten traktoreiden kanssa
(esim. nivelakseleiden mitat, vetokoukun korkeus)
- Yhteensopivuus tilan tai yrityksen muiden traktoreiden öljyjen
suodattimien ja vastaavien huolto-osien kanssa
Myyjä
- Myyjä tai myyntimies
- Myyntiorganisaatio ja edustuksen pysyvyys
- Myyjän sijainti
- Myyjän maine
- Aiemmat kokemukset kyseisen myyjän kanssa asioinnista
- Myyjän aktiivisuus
Huolto
- Tuttu huoltomies
- Huollon sijainti
- Varaosien nopea saatavuus
- Nopea huoltoon pääsy
- Huollon toimivuus
Mainonta
- Suoramainonta
- Mainokset ammattilehdissä
- Mainokset TV:ssä tai radiossa
- Mainokset verkkosivuilla
- Sponsorointi ja näkyvyys esim. moottoriurheilussa tai urheilutapahtumissa
- Mainostuotteet (esim. lippalakit, pienoismallit)
Hinta
- Traktorin hinta suorassa kaupassa
- Väliraha vaihtokaupassa
- Investoinnin kokonaiskustannukset
Ammattilehdet
- Ammattilehtien tekemät traktorivertailut
- Ammattilehtien tekemät yksittäiset koeajot kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
- Ammattilehdissä olevat artikkelit tietyn kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
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Internet ja
sosiaalinen
media

-

Takuu
Valmistusmaa

Täsmäviljelyominaisuudet
Ominaisuudet
ja varusteet

Perhe
Lähipiiri

-

Alan keskustelupalstoilla (esim. Agronet) esitetyt mielipiteet
ja kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Sosiaalisessa mediassa (esim. alan Facebook-ryhmät) esitetyt
mielipiteet harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista
Takuun voimassaoloaika
Myyjän tarjoama lisätakuun mahdollisuus
Tietty valmistusmaa
Kotimaisuus
Maanosa, jossa traktori on valmistettu
Automaattiohjausvalmius
Täsmäviljelysovellukset
Omaan käyttöön tarpeelliset erikoisvarusteet
Voimansiirron tyyppi
Ajo-ominaisuudet
Suorituskyky (esim. hydrauliikan teho)
Ketteryys, kääntöympyrä
Puolison mielipiteet
Tilan tai yrityksen mahdollisten jatkajien mielipiteet
Vanhempien mielipiteet
Muiden perheenjäsenten mielipiteet
Traktorilla ajavien työntekijöiden, lomittajien tai palkattujen
kuljettajien mielipiteet
Naapureiden suositukset
Naapureiden omistamat traktorit

4.5. Aineiston reliabiliteetti eli luotettavuus
Kyselyn avulla tutkituista muuttujista muodostettiin faktorianalyysin perusteella summamuuttujat, joiden reliabiliteettia eli luotettavuutta tutkittiin Cronbachin alfan (α)
avulla (Cronbach 1951). Myös jokaisen yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutusta
summamuuttujan reliabiliteettiin tutkittiin. Reliabiliteettitestin tulosten perusteella tehtiin päätös siitä, mitä muuttujia traktorin valintaan vaikuttavia tekijöitä kuvaaviin summamuuttujiin sisällytettiin ja siitä, mitä muuttujia jätettiin mahdollisesti pois jatkoanalyysistä. Reliabiliteettitesti tehtiin koko kyselytutkimuksen aineistolle Metsämuurosen
(2003) ohjeen mukaan.
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Traktorin merkki
Kyseisen summamuuttujan reliabiliteettia testattaessa Cronbachin alfan tulokseksi saatiin α = 0,822. Heikkilän (2008) mukaan yli 0,7 reliabiliteettikerrointa voidaan pitää
yleisesti ottaen tyydyttävänä. Traktorin merkkiä koskevan summamuuttujan tapauksessa minkä tahansa muuttujan poistamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus summamuuttujan reliabiliteettiin. Yksittäisten muuttujien poistamisen vaikutus Cronbachin alfaan
on esitetty taulukossa 6. Muuttujan ”Omat käyttökokemukset tietyn merkkisestä traktorista” poistaminen olisi nostanut Cronbachin alfan arvoa 0,822:sta 0,831:een (taulukko
3). Muuttuja päätettiin kuitenkin pitää mukana summamuuttujassa, sillä summamuuttujan reliabiliteetti oli joka tapauksessa hyvällä tasolla.

Taulukko 6. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Merkki”
reliabiliteettiin.

Traktori on saman merkkinen kuin aiempi tai nykyinen traktori
Tilan tai yrityksen muiden traktoreiden merkki
Omat käyttökokemukset tietyn merkkisestä traktorista
Yhteensopivuus tilan tai yrityksen työkoneiden kanssa, jotka
on sovitettu yhteen muiden/edellisten traktoreiden kanssa
(esim. nivelakseleiden mitat, vetokoukun korkeus)
Yhteensopivuus tilan tai yrityksen muiden traktoreiden öljyjen suodattimien ja vastaavien huolto-osien kanssa

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,758
0,758
0,831
0,779

0,792

Myyjä
Myyjän ominaisuudet -summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi saatiin α = 0,859.
Minkä tahansa muuttujan poistaminen laskisi Cronbachin alfan arvoa (taulukko 7), joten
kaikki muuttujat pidettiin mukana summamuuttujassa.
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Taulukko 7. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Myyjä”
reliabiliteettiin.

Myyjä tai myyntimies
Myyntiorganisaatio ja edustuksen pysyvyys
Myyjän sijainti
Myyjän maine
Aiemmat kokemukset kyseisen myyjän kanssa asioinnista
Myyjän aktiivisuus

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,835
0,831
0,842
0,833
0,836
0,835

Huolto
Huolto -summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi saatiin α = 0,908. Traktorin
huoltoa koskevan summamuuttujan tapauksessa muuttujan ”Varaosien nopea saatavuus” poistaminen nostaisi Cronbachin alfan arvon 0,917:aan (taulukko 8). Muuttuja
kuitenkin pidettiin mukana summamuuttujassa, sillä sen poistaminen olisi parantanut
vain hieman muutoinkin hyvällä tasolla ollutta reliabiliteettia.

Taulukko 8. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Huolto”
reliabiliteettiin.

Tuttu huoltomies
Huollon sijainti
Varaosien nopea saatavuus
Nopea huoltoon pääsy
Huollon toimivuus

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,898
0,878
0,917
0,86
0,873

Mainonta
Mainonta-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi saatiin α = 0,889. Tässä tapauksessa minkä tahansa muuttujan poistaminen olisi heikentänyt summamuuttujan
reliabiliteettia (taulukko 9). Kaikki muuttujat sisällytettiin summamuuttujaan.
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Taulukko 9. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Mainonta”
reliabiliteettiin.

Suoramainonta
Mainokset ammattilehdissä
Mainokset TV:ssä tai radiossa
Mainokset verkkosivuilla
Sponsorointi ja näkyvyys esim. moottoriurheilussa tai urheilutapahtumissa
Mainostuotteet (esim. lippalakit, pienoismallit)

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,868
0,862
0,870
0,867
0,867
0,882

Hinta
Hinta-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi saatiin α = 0,737. Minkä tahansa
muuttujan poistamisella olisi ollut heikentävä vaikutus Cronbachin alfan arvoon, joten
kaikki muuttujat pidettiin mukana summamuuttujassa (taulukko 10).

Taulukko 10. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Hinta”
reliabiliteettiin.

Traktorin hinta suorassa kaupassa
Väliraha vaihtokaupassa
Investoinnin kokonaiskustannukset

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,706
0,736
0,508

Ammattilehdet
Ammattilehdet-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,938. Minkä tahansa
muuttujan poistaminen olisi vaikuttanut negatiivisesti reliabiliteettiin (taulukko 11).
Kaikki muuttujat pidettiin mukana summamuuttujassa.
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Taulukko 11. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Ammattilehdet” reliabiliteettiin.

Ammattilehtien tekemät traktorivertailut
Ammattilehtien tekemät yksittäiset koeajot kiinnostuksen
kohteena olevasta/olleesta traktorista
Ammattilehdissä olevat artikkelit tietyn kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,935
0,905
0,891

Internet ja sosiaalinen media
Tämän summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,826. Muuttujan ” Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena
olevasta/olleesta traktorista” poistaminen paransi alfan arvon 0,847:ään, joten muuttuja
poistettiin summamuuttujasta (taulukko 12).

Taulukko 12. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Internet ja
sosiaalinen media” reliabiliteettiin.

Alan keskustelupalstoilla (esim. Agronet) esitetyt mielipiteet
ja kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Sosiaalisessa mediassa (esim. alan Facebook-ryhmät) esitetyt
mielipiteet harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista (poistettu summamuuttujasta)

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,744
0,665
0,847

Takuu
Takuu-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,844. Koska summamuuttujassa on vain kaksi muuttujaa, yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutusta Cronbachin
alfan arvoon ei voida tutkia.
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Valmistusmaa
Tämän summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,771. Minkä tahansa muuttujan poistamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus summamuuttujan reliabiliteettiin, joten kaikki muuttujat sisällytettiin summamuuttujaan (taulukko 13).

Taulukko 13. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Valmistusmaa” reliabiliteettiin.

Tietty valmistusmaa
Kotimaisuus
Maanosa, jossa traktori on valmistettu

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,668
0,670
0,739

Täsmäviljelyominaisuudet
Tämän summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,875. Koska summamuuttuja
muodostuu kahdesta muuttujasta, ei yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutusta
Cronbachin alfan arvoon voida tutkia.

Ominaisuudet ja varusteet
Traktorin ominaisuudet ja varusteet -summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi
saatiin α = 0,802. Koska minkä tahansa muuttujan poistaminen olisi heikentänyt summamuuttujan reliabiliteettia, tai se olisi pysynyt samana, kaikki muuttujat sisällytettiin
summamuuttujaan (taulukko 14).

Taulukko 14. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Ominaisuudet ja varusteet” reliabiliteettiin.

Omaan käyttöön tarpeelliset erikoisvarusteet
Voimansiirron tyyppi
Ajo-ominaisuudet
Suorituskyky (esim. hydrauliikan teho)
Ketteryys, kääntöympyrä

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,787
0,750
0,730
0,747
0,802
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Perhe
Perhe-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulos oli α = 0,764. Yksittäisen muuttujan
poistamisen vaikutusta Cronbachin alfan arvoon ei voida tutkia, sillä summamuuttuja
koostuu vain kahdesta muuttujasta.
Lähipiiri
Lähipiiri-summamuuttujan reliabiliteettitestin tulokseksi saatiin α = 0,833. Muuttujan
”Traktorilla ajavien työntekijöiden, lomittajien tai palkattujen kuljettajien mielipiteet”
poistamalla Cronbachin alfan arvo olisi kohonnut lukemaan α = 0,834, mutta vain vähäisen reliabiliteetin parantumisen vuoksi muuttuja pidettiin mukana summamuuttujassa
(taulukko 15).

Taulukko 15. Yksittäisen muuttujan poistamisen vaikutus summamuuttujan ”Lähipiiri”
reliabiliteettiin.

Vanhempien mielipiteet
Muiden perheenjäsenten mielipiteet
Traktorilla ajavien työntekijöiden, lomittajien tai palkattujen
kuljettajien mielipiteet
Naapureiden suositukset
Naapureiden omistamat traktorit

Cronbachin alfa, mikäli muuttuja poistetaan
0,782
0,799
0,834
0,786
0,785

Reliabiliteettitestien tulosten perusteella edellä kuvattuja summamuuttujia voidaan pitää
luotettavina. Muun muassa Metsämuurosen (2003) mukaan Cronbachin alfan arvo 0,60
on alin hyväksyttävä arvo. Summamuuttujien reliabiliteettitesteissä kaikkien summamuuttujien Cronbachin alfan arvo oli yli 0,6. Faktorianalyysin mukaiset summamuuttujat muodostettiin SPSS-ohjelmalla Metsämuurosen (2003) ohjeen mukaisesti. Ohjelma
muodostaa summamuuttujan laskemalla kaikki yksittäisten vastausten arviot yhteen ja
jakamalla sen vastausten määrällä (Metsämuuronen 2003). Summamuuttujia käsitellessä
aineistosta puuttuvat tiedot käsiteltiin Metsämuurosen (2003) ohjeen mukaan arvona
nolla.
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Ennen summamuuttujien muodostamista vastaajat jaoteltiin neljään ryhmään, jotka
ovat:
-

uuden traktorin ostaneet

-

käytetyn traktorin ostaneet

-

uuden traktorin ostoa harkitsevat

-

käytetyn traktorin ostoa harkitsevat

Summamuuttujat muodostettiin jokaisen vastaajaryhmän vastauksista. Tulokset on esitetty Tulokset-luvussa.

5. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 16, jossa jokaisen tutkitun vastaajaryhmän
traktorin valintaan vaikuttavat tekijät on esitetty tärkeysjärjestyksessä. Tulokset on
muodostettu tutkimusaineistosta summamuuttujien avulla. Summamuuttujat muodostettiin niistä muuttujista, jotka faktorianalyysin perusteella mittaavat samaa asiaa. Summamuuttujiin sisällytetyt muuttujat on esitetty taulukossa 5. Vastaajaryhmien valintaan
vaikuttaneet tekijät tilastollisine tunnuslukuineen on esitetty liitteessä 5.

41

Taulukko 16. Eri vastaajaryhmien traktorin valintaan vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestyksessä, joka on muodostettu summamuuttujien avulla tutkimusaineistosta. Tekijöiden
tilastolliset tunnusluvut on esitetty taulukoissa 17–19.
Uuden traktorin
ostaneet
Ominaisuudet ja
varusteet
Huolto

Käytetyn traktorin
ostaneet
Ominaisuudet ja
varusteet
Huolto

Uuden traktorin
ostoa harkitsevat
Huolto

Käytetyn traktorin
ostoa harkitsevat
Huolto
Hinta

Hinta

Ominaisuudet ja
varusteet
Takuu

Hinta
Takuu

Ammattilehdet

Ammattilehdet

Ominaisuudet ja
varusteet
Valmistusmaa

Merkki

Merkki

Merkki

Takuu

Myyjä

Valmistusmaa

Hinta

Merkki

Ammattilehdet

Myyjä

Myyjä

Myyjä

Valmistusmaa

Takuu

Valmistusmaa

Ammattilehdet

Perhe

Perhe

Täsmäviljelyominaisuudet
Internet ja sosiaalinen media
Lähipiiri

Internet ja sosiaalinen media
Mainonta

Perhe

Internet ja sosiaalinen media
Täsmäviljelyominai- Perhe
suudet
Lähipiiri
Mainonta
Internet ja sosiaalinen media
Mainonta

Lähipiiri

Täsmäviljelyominai- Mainonta
suudet

Lähipiiri
Täsmäviljelyominaisuudet

5.1. Uuden traktorin valintaan vaikuttavat tekijät
Kyselyyn vastanneiden uuden traktorin ostaneiden henkilöiden traktorin valintaan vaikuttaneet tekijät on esitetty taulukossa 17. Uuden traktorin ostaneille neljä tärkeintä tekijää valinnassa olivat ominaisuudet ja varusteet, huolto, hinta ja takuu. Kyselyn tulos
on järkevä, sillä ominaisuudet ja varusteet vaikuttavat traktorin päivittäiseen käyttöön ja
toimivat huoltopalvelut taas siihen, että traktori pysyy toimintakunnossa ja se saadaan
nopeasti takaisin käyttöön, mikäli traktoriin tulee vika. Uusissa traktoreissa on yleensä
tehdastakuu, mikä on yksi peruste ostaa uusi traktori ja nousee siten luonnollisesti tärkeäksi uuden traktorin ostaneiden vastauksissa.
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Taulukko 17. Uuden traktorin ostaneiden valintaan vaikuttaneet tekijät tärkeysjärjestyksessä. Tärkeyttä on arvioitu asteikolla 1-4, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 4=erittäin tärkeä.
Tekijä
Keskiarvo Keskihajonta
Ominaisuudet ja varusteet
3,4
0,6
Huolto
3,4
0,9
Hinta
3,3
0,7
Takuu
3,0
0,9
Merkki
2,9
0,7
Myyjä
2,8
0,7
Ammattilehdet
2,6
0,8
Valmistusmaa
2,6
1,0
Perhe
2,5
0,9
Täsmäviljelyominaisuudet
2,4
1,0
Lähipiiri
2,2
0,8
Internet ja sosiaalinen
2,1
0,9
media
Mainonta
2,1
0,8

Kyselyyn vastasi 41 uuden traktorin ostajaa, jotka olivat kaikki miehiä. Vastaajien ikäjakauma on esitetty kuvassa 6. Ikäjakaumaa tarkastellessa havaitaan, että nuorten vastaajien osuus (ikä alle 25 vuotta) oli melko suuri, sillä alle 25-vuotiaita vastaajia oli 17,5
%. Riskinä on, että sosiaalisessa mediassa jaettuun kyselyyn on vastannut sellaisia henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa ole ostaneet traktoria. Toisaalta nuoretkin henkilöt
voivat ostaa uusia traktoreita, joten alle 25-vuotiaita vastaajia ei ollut syytä poistaa vastaajien joukosta.

yli 65 vuotta
55-64 vuotta
45-54 vuotta

2
4
5
kpl

35-44 vuotta

10

25-34 vuotta
alle 25 vuotta

13
7

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden (n=41) uuden traktorin ostaneiden henkilöiden ikäjakauma.

43

Uuden traktorin ostajista yli puolet (54 %) arvioi traktorinsa vuosittaiseksi käyttötuntimääräksi yli 500 tuntia. Arvioidut käyttötuntimäärät on esitetty kuvassa 7, josta havaitaan, että yleisin arvio vuosittaisista käyttötunneista oli 500–1000 tuntia.

yli 1 000 tuntia

10

500-1 000 tuntia

12

300-500 tuntia

10

100-300 tuntia

kpl

8

alle 100 tuntia

1
0
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4
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8

10

12

14

Kuva 7. Uuden traktorin ostajien arviot traktoreiden vuosittaisesta käyttötuntimäärästä.

Uuden traktorin ostajien valitsemat traktorimerkit on esitetty kuvassa 8. Jakauma noudattelee melko hyvin traktorimerkkien markkinaosuuksia vuosilta 2016–2017 (Koneviesti 2018, Vesterinen 2017). Uusista traktoreista 46,3 prosenttia oli Valtroja.

Valtra

19

New Holland

3

Massey Ferguson

5

John Deere

5

JCB

1

kpl

Fendt

3

Deutz-Fahr

1

Claas

2

Case IH

2
0

5

10

15

Kuva 8. Uutena ostettujen traktoreiden merkkijakauma.
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Hankittujen uusien traktoreiden tehojakauma on esitetty kuvassa 9. Tutkimukseen vastanneet ostivat eniten 175–199 hevosvoimaisia traktoreita. Seuraavaksi yleisin teholuokka oli 150–174 hevosvoimaa.

yli 250 hv

4

225-250 hv

4

200-224 hv

3

175-199 hv

10

150-174 hv

8

125-149 hv

kpl

5

100-124 hv

3

75-99 hv

3

alle 50 hv

1
0

2

4

6

8

10

12

Kuva 9. Uutena ostettujen traktoreiden tehojakauma.

5.2. Käytetyn traktorin valintaan vaikuttavat tekijät
Kyselyyn vastanneiden käytetyn traktorin ostaneiden henkilöiden valintaan vaikuttaneet
tekijät on esitetty taulukossa 18. Käytetyn traktorin ostaneiden valintaan vaikuttaneet
neljä tärkeintä tekijää olivat ominaisuudet ja varusteet, huolto, hinta ja ammattilehdet.
Uuden traktorin ostaneiden tavoin myös käytetyn traktorin ostaneet pitivät ominaisuuksia ja varusteita sekä huoltoa tärkeinä tekijöinä valinnassaan. Kuten uudessakin traktorissa, ominaisuudet ja varusteet vaikuttavat myös käytettynä ostetun traktorin päivittäiseen käyttöön ja ammattikäytössä olevan käytetynkin traktorin huoltopalveluiden on
toimittava. Uuden traktorin ostaneista poiketen hinta nousi käytetyn traktorin ostaneiden
kesken kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi. Tulos on järkevä, sillä käytetyt traktorit
ovat uutta edullisempia hankkia.

45

Taulukko 18. Käytetyn traktorin valintaan vaikuttaneet tekijät tärkeysjärjestyksessä.
Tärkeyttä on arvioitu asteikolla 1-4, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 4=erittäin tärkeä.
Keskiarvo Keskihajonta
Ominaisuudet ja varusteet
3,5
0,5
Huolto
3,3
0,7
Hinta
3,2
0,7
Ammattilehdet
3,0
0,7
Merkki
3,0
0,6
Valmistusmaa
2,9
0,9
Myyjä
2,9
0,6
Takuu
2,8
0,9
Internet ja sosiaalinen
2,6
0,8
media
Perhe
2,5
1,0
Mainonta
2,3
0,8
Lähipiiri
2,3
0,8
Täsmäviljelyominaisuudet
2,1
0,8

Kyselyyn vastasi 44 käytetyn traktorin ostajaa. Kaikista 44 vastaajasta 42 oli miehiä ja 2
naisia. Vastaajien ikäjakauma on esitetty kuvassa 10. Ikäjakaumaa tarkastellessa havaitaan, että nuorten vastaajien osuus (ikä alle 25 vuotta) oli suuri, sillä vastaajista 41 % oli
alle 25-vuotiaita. Riskinä on, että sosiaalisessa mediassa jaettuun kyselyyn on vastannut
sellaisia henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa ole ostaneet traktoria. Toisaalta nuoretkin
henkilöt ostavat erityisesti edullisempia käytettyjä traktoreita, joten alle 25-vuotiaita
vastaajia ei ollut syytä poistaa vastaajien joukosta.
55-64 vuotta
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45-54 vuotta

5

35-44 vuotta

12

25-34 vuotta

kpl

6

alle 25 vuotta

18
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Kuva 10. Käytetyn traktorin ostaneiden ikäjakauma.

Käytetyn traktorin ostajista yli puolet (57 %) arvioi traktorinsa vuosittaiseksi käyttötuntimääräksi alle 500 tuntia. Arvioidut käyttötuntimäärät on esitetty kuvassa 11. Uuden
traktorin hankkineista vastaavasti yli puolet arvioi käyttötuntimääräksi yli 500 tuntia
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vuodessa. Arviot tukevat yleistä käsitystä siitä, että paljon ajavat hankkivat uusia traktoreita niiden paremman luotettavuuden vuoksi.
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Kuva 6. Käytetyn traktorin ostaneiden arvioimat traktorin vuosittaiset käyttötuntimäärät.

Käytetyn traktorin ostaneiden valitsemat traktorimerkit on esitetty kuvassa 12. Uuden
traktorin ostaneiden tavoin Valtra oli yleisin hankittu merkki 43 % osuudella vastaajien
hankkimista traktoreista. Uusien traktoreiden merkkijakaumasta poiketen yksi vastaaja
oli ilmoittanut hankkineensa Ford-merkkisen traktorin, joka on jo poistunut markkinoilta.

Valtra

19

New Holland

7

Massey Ferguson
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John Deere
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1

FORD

1

Fendt
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Kuva 12. Käytettynä ostettujen traktoreiden merkkijakauma.
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Käytettynä ostettujen traktoreiden tehojakauma on esitetty kuvassa 13. Käytettyjen traktoreiden ylisein teholuokka oli 100–124 hevosvoimaa. Niiden osuus hankituista traktoreista oli 34 %. Uusien traktoreiden yleisin teholuokka oli 175–199 hevosvoimaa. Käytettyjen traktoreiden uusia traktoreita pienempi keskiteho on luonnollista, sillä traktoreiden keskimääräinen teho on kasvanut jatkuvasti vuosien myötä.
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Kuva 13. Käytettynä hankittujen traktoreiden tehojakauma.

5.3. Traktorin hankintaa harkitsevien valintaan vaikuttavat tekijät
Sekä uuden että käytetyn traktorin valintaa harkitsevien valintaan vaikuttavat tekijät on
esitetty samassa kappaleessa, sillä tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia traktorin hankkineiden henkilöiden traktorin valintaan vaikuttaneita tekijöitä. Uuden tai
käytetyn traktorin hankintaa harkitsevien henkilöiden valintaan vaikuttavat tekijät on
esitetty taulukossa 19. Molemmat ryhmät pitivät huoltoa tärkeimpänä valintakriteerinä.
Uuden traktorin ostoa harkitseville ominaisuudet ja varusteet olivat seuraavaksi tärkein
tekijä, käytetyn traktorin ostoa harkitseville toiseksi tärkein kriteeri oli hinta. Takuu oli
uuden traktorin ostoa harkitseville selkeästi tärkeämpi kriteeri kuin käytetyn traktorin
ostoa harkitseville. Ammattilehdet olivat uuden traktorin ostoa harkitseville tärkeämpi
valintakriteeri kuin käytettyä traktoria harkitseville.
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Taulukko 19. Uuden tai käytetyn traktorin ostoa harkitsevien valintaan vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestyksessä. Järjestys muodostettu summamuuttujien avulla. Tärkeyttä on
arvioitu asteikolla 1-4, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 4=erittäin tärkeä.
Uuden traktorin ostamista
harkitsevat

Huolto
Ominaisuudet ja varusteet
Takuu
Ammattilehdet
Merkki
Hinta
Myyjä
Valmistusmaa
Perhe
Täsmäviljelyominaisuudet
Internet ja sosiaalinen
media
Lähipiiri
Mainonta

Käytetyn traktorin ostamista
harkitsevat

Keskiarvo

Keskihajonta

Keskiarvo

Keskihajonta

3,6
3,5
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
2,8
2,6

0,5
0,4
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,9

3,4
3,3
3,0
2,9
3,0
3,4
2,9
3,1
2,6

0,6
0,5
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,8
0,9

2,4

1,0

2,2

1,0

2,4

0,9

2,5

1,1

2,3
2,2

0,8
0,8

2,3
2,4

0,9
0,8

Tutkimukseen vastasi yhteensä 154 henkilöä, joista 48 ilmoitti aikovansa hankkia käytetyn traktorin ja 21 aikovansa hankkia uuden traktorin. Traktorin hankkimista harkitsevien harkitsemien teholuokkien prosenttijakaumat on esitetty kuvassa 14. Kuvasta havaitaan, että käytetyn traktorin hankkimista harkitsevat henkilöt harkitsevat yleisimmin
(N=12) 125–149 hevosvoimaista traktoria ja uuden hankintaa harkitsevat selvästi tehokkaampaa 200–224 hevosvoimaista traktoria (N=5).
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Kuva 14. Uudelta tai käytetyltä traktorilta odotettu teho.

Uuden traktorin hankkimista harkitsevat ilmoittivat hankkivansa selvästi kalliimman
traktorin kuin käytettyä harkitsevat (kuva 15). Käytetyn traktorin ostoa harkitsevien
ryhmässä 96 % vastaajista harkitsi alle 100 000 euron traktoria, kun uuden traktorin
ostoa harkitsevien ryhmässä 67 % aikoivat hankkia yli 100 000 euroa maksavan trakto-
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Kuva 15. Uuden tai käytetyn traktorin ennakoitu hinta.
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Uuden traktorin hankintaa harkitsevista 67 % arvioi käyttötuntimääräksi yli 500 tuntia,
kun käytetyn traktorin hankintaa harkitsevien ryhmästä enää 46 % arvioi tuntimääräksi
yli 500 tuntia vuodessa (kuva 16).
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Kuva 16. Uuden tai käytetyn traktorin ostoa harkitsevien arviot traktorin vuosittaisesta
käyttötuntimäärästä.

5.4. Taustatietojen vertailu
Kyselytutkimusta tehdessä oletettiin, että vastaaja tietää, minkä tehoisen traktorin hän
tarvitsee. Eri ryhmien hankkimien tai harkinnassa olevien traktoreiden teholuokkien
prosenttijakaumat on esitetty kuvassa 17. Uuden traktorin hankkineet hankkivat eniten
175–199 hevosvoimaisia traktoreita (N=10), seuraavaksi eniten uusia traktoreita ostaneet ostivat 150–174 hevosvoimaisia traktoreita (N=8). Käytetyn traktorin ostaneet
hankkivat yleisimmin 100–124 hevosvoimaisen traktorin (N=15). Uuden traktorin hankintaa harkitsevien yleisin harkinnassa oleva teholuokka oli 200–224 hv (N=5).
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Kuva 17. Hankittujen tai hankittavaksi aiottujen traktoreiden tehojakaumien tarkastelu
eri vastaajaryhmien välillä. N=154.

Uuden traktorin ostaneiden traktoreiden hinta painottuu kalliimpiin traktoreihin ja käytetyn traktorin ostaneiden ryhmässä edullisempiin traktoreihin (kuva 18). Uuden traktorin ostaneista 76 % kertoi traktorin hinnaksi yli 100 000 euroa, kun käytetyn traktorin
ostaneista 98 % ilmoitti traktorin maksaneen alle 100 000 euroa.

45

Prosenttia vastaajista

40
35
30
25

UUDEN OSTANEET, N=41

20
15
10

KÄYTETYN OSTANEET,
N=44
UUTTA AIKOVAT, N=21

5
0

KÄYTETTYÄ AIKOVAT,
N=48

Kuva 18. Hankittujen tai hankittavaksi aiottujen traktoreiden verollisten hintaluokkien
vertailu eri ryhmien välillä.
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Vastaajien ikäluokkia tarkastellessa korostuvat erityisesti uuden ja käytetyn traktorin
ostamista harkitsevien ryhmien alle 25-vuotiaiden vastaajien osuudet (kuva 19). Kyselyyn vastanneista käytetyn traktorin ostaneista henkilöistä peräti 41 % ilmoitti iäkseen
alle 25 vuotta.
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Kuva 19. Traktorin hankkineiden tai hankintaa harkitsevien ikäjakauma eri ryhmien
välillä.

Uuden traktorin ostamista harkitsevista 33 % (N=7) ja käytetyn ostoa harkitsevista 40 %
(N=19) ilmoitti olevansa alle 25-vuotiaita. Tämä saattaa selittyä sillä, että kyselyä jaettiin Koneviesti-lehden Facebook-sivuilla. Sosiaalisen median ja Internetin vaikutus on
muita vastaajaryhmiä korkeampi juuri alle 25-vuotiaiden vastaajien ryhmässä (taulukko
20). Tästä voidaan myös päätellä, että alle 25-vuotiaat viettänevät sosiaalisessa mediassa iäkkäämpiä vastaajaryhmiä enemmän aikaa, minkä vuoksi näkyvyys sosiaalisessa
mediassa on saattanut houkutella tehokkaasti nuoria vastaajia. Nuoria vastaajia ei ole
syytä väheksyä, sillä he ovat erittäin suurella todennäköisyydellä tulevaisuuden traktorinostajia.
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Taulukko 20. Sosiaalisen median ja Internetin tärkeys traktorin valinnassa ikäluokittain.
Tärkeyttä on arvioitu asteikolla 1-4, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 4=erittäin tärkeä.
N=154.
Vastaajan ikä
alle 25 vuotta
25-34 vuotta
35-44 vuotta
45-54 vuotta
55-64 vuotta
yli 65 vuotta
Yhteensä

Keskiarvo Keskihajonta
2,8
0,9
2,3
1
2,3
0,8
2,1
1
2,3
0,9
2,5
2,1
2,42
1

Uuden traktorin ostaneet ovat ilmoittaneet käytetyn traktorin ostaneita vastaajia suurempia odotettuja käyttötuntimääriä (kuva 20). Uuden traktorin ostaneista 54 % ilmoittivat arvioiduksi vuosittaiseksi käyttötuntimääräksi yli 500 tuntia, kun käytetyn ostaneil-
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Kuva 20. Traktorien vuosittaisten käyttötuntien jakautuminen eri ryhmien arvioiden
mukaan.
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6. YLEINEN TULOSTEN TARKASTELU
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimmät traktorin valintaan vaikuttavat tekijät
Suomessa. Tässä onnistuttiin aineiston perusteella melko hyvin, vaikkakin muutamia
tekijöitä jouduttiin tilastollisen menettelyn perusteella hylkäämään lopullisesta analyysistä. Tulosten perusteella tutkimushypoteesi 1 voidaan hylätä, sillä tutkimuksen mukaan käytetyn ja uuden traktorin valinnassa vaikuttavat samat tekijät. Tutkimushypoteesin 2 voidaan todeta pitävän osittain paikkansa, sillä sekä merkki että myyjä olivat melko tärkeitä tekijöitä traktorin valinnassa kaikille vastaajaryhmille (taulukko 16). Tutkimuksen tulokset tukevat ja ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa
(Ollila 1992, Bisschoff ym. 1994, Öhlmer ym. 1998). Tutkimus tuotti uutta ja päivitettyä tietoa traktorin valintaan vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Tuloksia voivat hyödyntää niin traktorin ostajat kuin esimerkiksi traktorin myyjätkin toimintansa kehittämiseen.
Tutkimusmenetelmät sopivat melko hyvin alkuperäisen tutkimusongelman ratkaisemiseen, mutta syvällisemmän tiedon saavuttamiseksi kvantitatiivinen tutkimus olisi ollut
parempi vaihtoehto.

Vuonna 2016 Suomessa ensirekisteröitiin 1714 (Vesterinen 2017) ja vuonna 2017 1771
uutta traktoria (Koneviesti 2018). Kyselyyn vastasi 41 kappaletta vuosien 2016 ja 2017
aikana uuden traktorin ostanutta henkilöä. Vastaajat edustavat siten noin 1,2 prosenttia
uuden traktorin ostaneista tuona ajanjaksona olettaen, että sama henkilö osti yhden uuden traktorin vuodessa. Kappaleessa 4.5. esitettyjen reliabiliteettitestien perusteella kyselyn vastauksia voidaan pitää luotettavina.

6.1. Uuden traktorin valintaan vaikuttavat tekijät

Uuden traktorin valinnassa tärkeimmät tekijät olivat traktorin ominaisuudet ja varusteet.
Tulos on järkeenkäypä, sillä ominaisuudet ja varusteet vaikuttavat tutkituista tekijöistä
eniten traktorin päivittäiseen käyttöön ja sen kanssa työskentelyyn. Myös Bisschoffin
ym. (1994) mukaan traktorin ominaisuudet ovat erittäin tärkeä tekijä traktorin valinnassa. Uuden traktorin valinnassa toiseksi tärkein tekijä oli huolto. Tulos on samansuuntainen useiden muiden tutkimusten kanssa. Muun muassa Ollilan (1992) ja Singhin ym.
(2014) tutkimuksessa huolto määriteltiin hyvin tärkeäksi kriteeriksi traktorin valinnassa.
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Kolmanneksi tärkein uuden traktorin valintakriteeri oli hinta. Tulos on samansuuntainen
kuin Ollilan (1992) tutkimuksen tulos, jonka mukaan välirahan suuruus vaikutti ratkaisevasti siihen, mihin traktoriin viljelijä päätyi. Merkki oli tutkimuksen mukaan viidenneksi tärkein tekijä traktorin valinnassa. Walleyn ym. (2007) englantilaisille viljelijöille
tekemässä tutkimuksessa merkki havaittiin viidestä tekijästä tärkeimmäksi. Myös
Aybekin ja Bozin (2006) turkkilaisille viljelijöille tekemässä tutkimuksessa merkki havaittiin tärkeäksi tekijäksi. Se oli toiseksi tärkein yhdeksästä tutkitusta tekijästä.
Kuudenneksi tärkein valintaperuste oli myyjä. Myös Lehmannin ja O’Shaugnessyn
(1974) mukaan myyjä on melko tärkeä tekijä traktorin valinnassa. Traktorin ostajat ottavat päätöksiä tehdessään myyjän lisäksi huomioon myös myyjän edustaman yrityksen
ominaisuudet. Myyjä vaikuttaa myös asiakkaan mielikuvaan myyjän edustamasta yrityksestä (Bergström ja Leppänen 2009). Seitsemänneksi tärkein tekijä uuden traktorin
valinnassa oli ammattilehdet. Mattilan ja Mannisen (2006) mukaan suomalaisilla maatiloilla ammattilehdet ovat tärkeä taustatiedon lähde. Timosen (2000) mukaan suomalaisilla isoilla tiloilla hyödynnetään enemmän ammattilehtien sisältöä kuin pienillä tiloilla.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä yritteliäämpi viljelijä on, sitä enemmän hän
käyttää apuna ammattilehtiä (Timonen 2000). Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan
viidesosa kyselyyn vastanneista ilmoitti ammattilehden pääasialliseksi informaation
lähteeksi traktorin valintaa tehtäessä (Frankelius 2016).

Perheenjäsenet ja lähipiiri sijoittuivat uuden traktorin valinnassa tärkeysjärjestyksessä
sijoille 9 ja 11 kolmestatoista tutkitusta tekijästä. Aybekin ja Bozin (2006) tutkimuksen
tulokset olivat samansuuntaisia. Myös tässä tutkimuksessa perheen ja naapureiden vaikutus traktorin valintaan oli vähäinen. Frankeliuksen (2016) mukaan ruotsalaisista viljelijöistä 60 % ilmoitti käyttäneensä Internetiä pääasiallisena tiedonlähteenä uutta traktoria valitessaan. Tässä tutkimuksessa Internet ja sosiaalinen media oli toiseksi merkityksettömin tekijä uuden traktorin valinnassa. Tämä johtunee siitä, että traktorin ostajat
hakevat Internetistä tietoa valintansa tueksi, eivätkä miellä Internetiä itsessään valintaperusteeksi.

6.2. Käytetyn traktorin valintaan vaikuttavat tekijät
Käytetyn traktorin valinnassa ensimmäiset kolme tärkeintä tekijää, ominaisuudet ja varusteet, huolto ja hinta olivat samat ja samassa järjestyksessä kuin uuden traktorin va-
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linnassa. Sitä, että hinnan vaikutus ei korostu käytetyn traktorin valinnassa uuden traktorin valintaa enemmän, voidaan pitää erikoisena. Yksi tärkeimmistä syistä käytettyyn
traktoriin päätymisessä on kuitenkin oletetusti edullisempi hinta. Öhlmerin ym. (1998)
tutkimuksen mukaan viljelijät tekivät tulevia isoja päätöksiä suunnitellessaan yleisesti
suurpiirteisiä kustannuslaskelmia, joita pidettiin yleisesti epäluotettavina. Laskelmiensa
epäluotettavuuden syyksi viljelijät ilmoittivat sen, että kaikki markkinoilta saatavissa
oleva tieto traktorin oletetusta hyvityshinnasta oli epävarmaa ja suuretkin muutokset
traktoreiden hintatasoissa olivat mahdollisia. Näistä syistä johtuen viljelijät ilmoittivat
arvostavansa laadullisia tekijöitä taloudellisia tekijöitä enemmän päätöksiä tehdessään.

Neljänneksi tärkein tekijä käytetyn traktorin valinnassa oli ammattilehdet. Ammattilehtien tärkeyttä valintaa tehdessä selittää muun muassa Mattilan ja Mannisen (2006) mukaan se, että ammattilehdet ovat suomalaisilla maatiloilla tärkeä taustatiedon lähde.
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan viidesosa kyselyyn vastanneista ilmoitti ammattilehden pääasialliseksi informaation lähteeksi traktorin valintaa tehdessä (Frankelius 2016).
Ammattilehdet kirjoittavat pääasiassa uusista traktoreista, joten oletettavasti käytettyä
traktoria valitessa tietoa haetaan vanhoista ammattilehdistä. Käytetyn traktorin valinnassa Internet ja sosiaalinen media – tekijä oli selvästi tärkeämpi kuin uuden traktorin valinnassa. Maatalousalan mediatutkimuksen (Pirttijärvi 2017) mukaan traktorin ostamista
harkitsevat suomalaiset viljelijät pitivät maatalouden keskusteluryhmiä suunnilleen yhtä
tärkeinä kuin traktorivalmistajien ja -myyjien kuvastoja ja esitteitä. Käytetyn traktorin
ostajat hakevat tietoa sieltä, mistä sitä on helpoimmin saatavilla. Koska valmistajien
verkkosivuilla on tietoa vain sillä hetkellä myytävistä uusista traktorimalleista, on luonnollista hakea tietoa esimerkiksi keskustelupalstoilta. Keskustelupalstoilla on usein esitetty mielipiteitä ja käyttäjäkokemuksia käytetyistä traktorimalleista pitkältä aikaväliltä.
Uusista traktoreista näitä pitkän aikavälin kokemuksia ei ole vielä ehtinyt kertyä.

Kolmas merkittävä eroavaisuus uuden ja käytetyn traktorin ostaneiden vastaaja ryhmien
välillä oli tekijän täsmäviljelyominaisuudet tärkeys. Uuden traktorin ostaneille täsmäviljelyominaisuudet olivat selvästi tärkeämpiä kuin käytetyn ostaneille. Täsmäviljelyominaisuuksien, kuten automaattiohjauksen ja ISOBUS-väylän vähäisempää merkitystä
käytetyn traktorin ostajille selittää se, että nämä ominaisuuden ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina uusissa traktoreissa, eikä niitä siten ole vielä merkittävissä määrin
tarjolla käytettyjen traktoreiden markkinoilla (Leminen 2015).
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6.3. Traktorin hankintaa harkitsevien valintaan vaikuttavat tekijät

Sekä uuden että käytetyn traktorin ostoa harkitsevien ryhmien tärkein traktorin valintaan
vaikuttava tekijä oli huolto. Saksalaisen Lohnunternehmen-lehden lukijoilleen teettämän
kyselyn perusteella lähimmän huoltopisteen sijaintia pidettiin tärkeänä kriteerinä traktoria valitessa. Intiassa traktorin omistavien viljelijöiden tyytyväisyys huoltoon tarjoaa
Singhin ym. (2014) mukaan traktorivalmistajalle selvän kilpailuedun. Lätin ja Jauhiaisen (2014) mukaan traktorin ostajan kannattaa varmistaa, kuinka nopeasti laitteeseen on
saatavissa varaosia. Traktoria hankkiessa myös huoltopisteiden etäisyydet kannattaa
ottaa huomioon, sillä matkakulut voivat muodostua suuriksi, jos huoltomies tulee useiden satojen kilometrien päästä. Siten on luonnollista, että traktorin hankintaa harkitsevat
pitävät huoltoa tärkeimpänä tekijänä traktorin valinnassa. Merkittävimmin uusien ja
käytettyjen traktoreiden valintakriteerinä poikkesi traktorin hinta. Hinnan tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1-4, jossa 1 oli ”ei lainkaan tärkeä” ja 4 ”erittäin tärkeä”. Käytetyn traktorin ostoa harkitseville hinta oli toisiksi tärkein tekijä, kun uuden traktorin ostajille
hinta oli vasta kuudenneksi tärkein tekijä.

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia useiden eri tekijöiden keskinäistä tärkeysjärjestystä
suomalaisten traktorinostajien päätöksenteossa sekä päivittää suomalaisten traktorin
ostajien traktorin valintaan vaikuttavat tekijät nykypäivään. Tavoitteena oli selvittää
tärkeimmät traktorin valintaan vaikuttavat tekijät Suomessa, missä myös onnistuttiin.
Tulosten perusteella havaittiin, että traktorin ostopäätökseen merkittävimmin vaikuttava
tekijä oli traktorin ominaisuudet ja varusteet. Voidaan siis sanoa, että traktorin valinnan
taustalla vaikuttivat eniten järkisyyt, sillä juuri ominaisuudet ja varusteet vaikuttavat
eniten traktorin päivittäiseen käyttöön ja muun muassa työhyvinvointiin. Toisiksi tärkein tekijä traktorin valinnassa oli tämän tutkimuksen mukaan huolto. Traktorin ostajan
kannattaa kiinnittää huomiota traktorin huoltoon myös traktorin hankittuaan, sillä ennakoiva huolto ehkäisee konerikkoja. Traktorimaahantuojien ja -myyjien kannattaa panostaa huoltoverkostoon ja huoltomiesten koulutukseen, sillä ostajat kokevat toimivan
huollon tärkeäksi.
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Sekä uuden että käytetyn traktorin ostaneet henkilöt ilmoittivat kolmanneksi tärkeimmäksi valintakriteeriksi hinnan. Traktoreiden hinnat ovat nousussa muun muassa kiristyvien päästömääräyksen vaatiman tekniikan ja tuotekehityskustannusten vuoksi. Traktorivalmistajat eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan muuttuvaan lainsäädäntöön tai poliittiseen ohjaukseen. Hinnan sijaan valmistajien on kilpailtava muilla ominaisuuksilla
kuin hinnalla, jonka vuoksi traktorin valintaan vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on
jatkossakin tärkeää erityisesti traktorivalmistajille.

Ensimmäinen tutkimushypoteesi oli se, että uuden ja käytetyn traktorin valintaan vaikuttavat eri tekijät. Tulosten mukaan sekä uuden että käytetyn traktorin valinnassa kolme tärkeintä tekijää ovat samat, mikä kumoaa ensimmäisen tutkimushypoteesin. Toisen
tutkimushypoteesin, eli myyjän ja merkin vaikutus traktorin valintaan on melko suuri,
minkä vuoksi traktorimyyjien kannattaakin edelleen kiinnittää huomiota myyjän ammattitaitoon ja tarjoamansa palvelun laatuun. Myyjiä koskee myös tieto siitä, että alle 25vuotiaiden ostajien keskuudessa sosiaalisen median ja Internetin vaikutus traktorin valinnassa on suurempi. Myyjien kannattaa panostaa näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa
ja ajantasaiset verkkosivut ovat ostajille tärkeitä tiedonhankintakanavia. Merkkiä pidettiin viidenneksi tai kuudenneksi tärkeimpänä kriteerinä kaikkien ryhmien keskuudessa,
joten toisen tutkimushypoteesin voidaan todeta pitävän paikkansa.

Tämän tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa.
Bisschoffin ym. (1994) tutkimuksen mukaan traktorin ominaisuudet ovat hintaa tärkeämpi peruste traktorin valinnassa, kuten tämänkin tutkimuksen tulokset osoittavat. Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan lähimmän huoltopisteen sijaintia pidettiin tärkeänä
kriteerinä traktoria ja maatalouskonetta valitessa (Lohnunternehmen 2013). Hinta on
edelleen tärkeä peruste traktorin valinnassa, kuten jo Ollilan (1992) tutkimus osoitti.

Aiempia tutkimuksia laajemmasta tekijöiden määrästä huolimatta samat tekijät olivat
tärkeimpiä kriteereitä traktorin valinnassa. Vanhempiin tutkimuksiin verrattuna tässä
tutkimuksessa saatiin uutta tietoa muun muassa täsmäviljelysovellusten ja internetin ja
sosiaalisen median vaikutuksesta traktorin valinnassa nykypäivänä. Traktorin käyttötavat muuttuvat kuitenkin hitaasti, eivätkä täsmäviljelysovellukset nousseet luultavasti
siitä syystä vielä tärkeäksi kriteeriksi. Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden vastaukset tukevat tilastoissa näkyvää kehitystä traktorin keskimääräisen tehon kasvusta vuo-
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sien saatossa. On luonnollista, että uuden traktorin ostajat hankkivat tehokkaampia traktoreita kuin käytettyyn päätyneet tai käytettyjä harkitsevat.

Traktorin valintaan vaikuttavia tekijöitä on tutkittu Suomessa harvakseltaan, mutta jatkotutkimukselle havaittiin olevan tarvetta. Erityisesti syvällisemmällä haastattelututkimuksella voitaisiin tuottaa arvokasta tietoa niin traktorin käyttäjille, valmistajille kuin
myyjillekin. Tämän tutkimuksen suurimpana haasteena oli se, että saatujen vastauksien
todenperäisyyttä ei pystytty luotettavasti varmistamaan, vaikka tulokset olivat tilastollisten analyysien mukaan luotettavia. Haastattelututkimuksella saatettaisiin saada myös
sellaista tietoa, mitä ei tämän tutkimuksen kyselylomaketta laatiessa osattu ottaa huomioon. Sitä, että pitkään kyselytutkimukseen saatiin vastaamaan yli 150 henkilöä, voidaan
pitää kuitenkin hyvänä saavutuksena.
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LIITE 2. Faktorianalyysin ominaisarvotaulukko.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

% of
Cumulative
% of
Cumulative
% of
Cumulative
Factor Total Variance
%
Total Variance
%
Total Variance
%
1
12,784
25,567
25,567 11,917
23,835
23,835 3,871
7,741
7,741
2

4,249

8,497

34,064

3,598

7,195

31,030 3,706

7,412

15,153

3

3,058

6,117

40,181

2,816

5,633

36,662 3,237

6,475

21,628

4

2,577

5,154

45,335

2,602

5,204

41,866 2,880

5,761

27,389

5

2,258

4,517

49,852

1,916

3,832

45,698 2,842

5,683

33,072

6

2,088

4,177

54,028

1,624

3,248

48,947 2,813

5,626

38,698

7

1,844

3,689

57,717

1,513

3,026

51,972 2,655

5,311

44,009

8

1,726

3,451

61,168

1,523

3,046

55,018 1,998

3,996

48,005

9

1,520

3,040

64,208

1,278

2,556

57,573 1,905

3,811

51,816

10

1,407

2,815

67,023

1,028

2,056

59,629 1,779

3,559

55,375

11

1,252

2,503

69,527

1,168

2,335

61,965 1,709

3,418

58,793

12

1,188

2,376

71,903

0,921

1,841

63,806 1,702

3,405

62,198

13

1,064

2,127

74,030

0,718

1,435

65,241 1,522

3,043

65,241

14

0,958

1,915

75,945

15

0,919

1,838

77,783

16

0,796

1,592

79,376

17

0,763

1,526

80,902

18

0,733

1,465

82,367

19

0,674

1,349

83,716

20

0,604

1,208

84,924

21

0,581

1,163

86,087

22

0,541

1,081

87,168

23

0,467

0,934

88,102

24

0,459

0,919

89,020

25

0,435

0,869

89,890

26

0,380

0,759

90,649

27

0,363

0,726

91,374

28

0,343

0,686

92,061

29

0,334

0,667

92,728

30

0,313

0,626

93,354

31

0,301

0,602

93,956

32

0,283

0,567

94,522

33

0,252

0,504

95,026

34

0,235

0,469

95,495

35

0,221

0,441

95,936

36

0,211

0,422

96,358

37

0,198

0,396

96,754

38

0,194

0,388

97,142

39

0,184

0,368

97,510

40

0,165

0,330

97,840

41

0,156

0,312

98,152
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42

0,143

0,286

98,438

43

0,126

0,252

98,690

44

0,119

0,238

98,928

45

0,109

0,219

99,147

46

0,107

0,213

99,360

47

0,095

0,191

99,551

48

0,088

0,175

99,726

49

0,073

0,145

99,871

50

0,064

0,129

100,000

Muuttujien etsintämenetelmä: Maximum Likelihood
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LIITE 3. Rotatoimaton faktorimatriisi.
Rotatoimaton faktorimatriisi esittää jokaiselle faktorille latautuvien muuttujien alkuperäiset lataukset,
jotka ovat muuttujien ja faktorin välisiä korrelaatiokertoimia.

Rotatoimaton faktorimatriisi
Faktori
1

2

Traktori on saman merkkinen kuin aiempi tai
nykyinen traktori

3

4
0,468

Tilan tai yrityksen muiden traktoreiden merkki

0,464

Yhteensopivuus tilan tai
yrityksen työkoneiden
kanssa, jotka on sovitettu
yhteen muiden/edellisten
traktoreiden kanssa
(esim. nivelakseleiden
mitat, vetokoukun korkeus)
Yhteensopivuus tilan tai 0,440
yrityksen muiden traktoreiden öljyjen suodattimien ja vastaavien huolto-osien kanssa

0,411

Myyjä tai myyntimies

5

6

7

8

0,450

0,405

Myyntiorganisaatio ja
edustuksen pysyvyys

0,571

Myyjän sijainti

0,588

Myyjän maine

0,536

Aiemmat kokemukset
kyseisen myyjän kanssa
asioinnista

0,488

Myyjän aktiivisuus

0,613

Tuttu huoltomies

0,488 0,524

Huollon sijainti

0,515 0,579

Varaosien nopea saatavuus

0,462 0,517

Nopea huoltoon pääsy

0,596 0,653

Huollon toimivuus

0,530 0,671

Suoramainonta

0,578

Mainokset ammattilehdissä

0,642

Mainokset TV:ssä tai
radiossa

0,521

Mainokset verkkosivuilla 0,567
Sponsorointi ja näkyvyys 0,549
esim. moottoriurheilussa
tai urheilutapahtumissa

9

10

11

12

13
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Mainostuotteet (esim.
lippalakit, pienoismallit)

0,549

Omat käyttökokemukset
tietyn merkkisestä traktorista
Keskustelupalstoilla ja
sosiaalisessa mediassa
esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta
traktorista

Traktorin hinta suorassa
kaupassa

0,402

Väliraha vaihtokaupassa
Investoinnin kokonaiskustannukset

0,451

Ammattilehtien tekemät
traktorivertailut

0,700

Ammattilehtien tekemät
yksittäiset koeajot kiinnostuksen kohteena
olevasta/olleesta traktorista

0,732

0,443

Ammattilehdissä olevat
artikkelit tietyn kiinnostuksen kohteena olevasta/olleesta traktorista

0,727

0,462

Alan keskustelupalstoilla 0,488
(esim. Agronet) esitetyt
mielipiteet ja kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta traktorista

Sosiaalisessa mediassa
(esim. alan Facebookryhmät) esitetyt mielipiteet harkinnassa olevasta/olleesta traktorista

0,561

Takuun voimassaoloaika

0,526

Myyjän tarjoama lisätakuun mahdollisuus

0,580

Tietty valmistusmaa
Kotimaisuus
Maanosa, jossa traktori
on valmistettu

0,494

0,463
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Automaattiohjausvalmius 0,486
Täsmäviljelysovellukset

0,455

Omaan käyttöön tarpeelliset erikoisvarusteet

0,511

Voimansiirron tyyppi

0,475

0,460

Ajo-ominaisuudet
Suorituskyky (esim.
hydrauliikan teho)

0,413

Ketteryys, kääntöympyrä
Puolison mielipiteet

0,435

Tilan tai yrityksen mahdollisten jatkajien mielipiteet

0,532

Vanhempien mielipiteet

0,513

Muiden perheenjäsenten
mielipiteet

0,449

Traktorilla ajavien työn- 0,449
tekijöiden, lomittajien tai
palkattujen kuljettajien
mielipiteet
Naapureiden suositukset

0,477

0,489

Naapureiden omistamat
traktorit
Muuttujien etsintämenetelmä: Maximum Likelihood
a. 13 faktoria muodostettu. 12 toistoa vaadittu.
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LIITE 4. Rotatoitu faktorimatriisi.
Rotated Factor Matrixa
Factor
1

2

3

Traktori on saman merkkinen
kuin aiempi tai nykyinen
traktori
Tilan tai yrityksen muiden
traktoreiden merkki

4

5

6
0,745

0,581

Yhteensopivuus tilan tai yrityksen muiden traktoreiden
öljyjen suodattimien ja vastaavien huolto-osien kanssa

0,560

Myyjä tai myyntimies

0,732

Myyntiorganisaatio ja edustuksen pysyvyys

0,631

Myyjän sijainti

0,521

Myyjän maine

0,613

Aiemmat kokemukset kyseisen myyjän kanssa asioinnista

0,584

Myyjän aktiivisuus

0,585

Tuttu huoltomies

0,700

Huollon sijainti

0,812

Varaosien nopea saatavuus

0,570

Nopea huoltoon pääsy

0,880

Huollon toimivuus

0,886

Suoramainonta

0,746

Mainokset ammattilehdissä

0,755

Mainokset TV:ssä tai radiossa

0,659

Mainokset verkkosivuilla

0,732

Sponsorointi ja näkyvyys
esim. moottoriurheilussa tai
urheilutapahtumissa

0,645

Mainostuotteet (esim. lippalakit, pienoismallit)

0,538

Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitetyt käyttökokemukset kiinnostuksen
kohteena olevasta/olleesta
traktorista

8

9

10

0,796

Yhteensopivuus tilan tai yrityksen työkoneiden kanssa,
jotka on sovitettu yhteen
muiden/edellisten traktoreiden
kanssa (esim. nivelakseleiden
mitat, vetokoukun korkeus)

Omat käyttökokemukset tietyn
merkkisestä traktorista

7

0,421

0,485
0,709

Traktorin hinta suorassa kaupassa
Väliraha vaihtokaupassa

0,625

Investoinnin kokonaiskustannukset

0,870

0,604

11

12

13
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Ammattilehtien tekemät traktorivertailut

0,773

Ammattilehtien tekemät yksittäiset koeajot kiinnostuksen
kohteena olevasta/olleesta
traktorista

0,816

Ammattilehdissä olevat artikkelit tietyn kiinnostuksen
kohteena olevasta/olleesta
traktorista
Alan keskustelupalstoilla
(esim. Agronet) esitetyt mielipiteet ja kokemukset harkinnassa olevasta/olleesta traktorista
Sosiaalisessa mediassa (esim.
alan Facebook-ryhmät) esitetyt mielipiteet harkinnassa
olevasta/olleesta traktorista

0,856

0,712

0,744

Takuun voimassaoloaika

0,714

Myyjän tarjoama lisätakuun
mahdollisuus

0,734

Tietty valmistusmaa

0,659

Kotimaisuus

0,665

Maanosa, jossa traktori on
valmistettu

0,467

Automaattiohjausvalmius

0,790

Täsmäviljelysovellukset

0,819

Omaan käyttöön tarpeelliset
erikoisvarusteet

0,562

Voimansiirron tyyppi

0,633

Ajo-ominaisuudet

0,703

Suorituskyky (esim. hydrauliikan teho)

0,700

Ketteryys, kääntöympyrä

0,466

Puolison mielipiteet

0,645

Tilan tai yrityksen mahdollisten jatkajien mielipiteet

0,728

Vanhempien mielipiteet

0,588

Muiden perheenjäsenten mielipiteet

0,536

Traktorilla ajavien työntekijöiden, lomittajien tai palkattujen kuljettajien mielipiteet

0,483

Naapureiden suositukset

0,789

Naapureiden omistamat traktorit
Extraction Method: Maximum Likelihood.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 10 iterations.

0,756

0,455
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LIITE 5. Traktorin valintaan vaikuttavat tekijät.
Uuden traktorin
ostaneet

Käytetyn traktorin
ostaneet

Keski- Keski- N
hajonta arvo

Uuden traktorin
ostoa harkitsevat

Keski- Keski- N
hajonta arvo

Käytetyn traktorin
ostoa harkitsevat

Keski- Keski- N
hajonta arvo

Keskihajonta

Kaikki vastanneet

Keskiarvo

N

Keskiarvo

N

Keskihajonta

Ominaisuudet
ja varusteet
Huolto

3,42

41 0,60

3,47

43 0,46

3,45

21 0,42

3,32

48 0,53

3,41

153 0,52

3,37

41 0,86

3,30

44 0,69

3,56

21 0,48

3,42

48 0,59

3,39

154 0,69

Hinta

3,28

41 0,66

3,23

44 0,67

3,06

21 0,70

3,35

48 0,65

3,26

154 0,67

Takuu

3,02

41 0,87

2,83

39 0,91

3,19

21 0,78

3,03

43 0,90

3,00

144 0,88

Merkki

2,90

41 0,70

2,97

44 0,58

3,08

21 0,66

2,96

47 0,74

2,96

153 0,67

Myyjä

2,84

41 0,66

2,92

43 0,64

3,06

21 0,48

2,94

46 0,72

2,92

151 0,65

Ammattilehdet 2,64

40 0,85

3,05

40 0,72

3,10

21 0,66

2,91

46 0,87

2,90

147 0,81

Valmistusmaa
Perhe

2,63
2,47

40 1,00
36 0,86

2,93
2,50

41 0,89
38 0,97

2,83
2,55

21 0,80
19 0,85

3,05
2,61

47 0,79
44 0,91

2,87
2,54

149 0,89
137 0,90

Täsmäviljelyominaisuudet
Lähipiiri

2,37

35 1,02

2,07

34 0,82

2,42

18 0,96

2,24

37 0,96

2,26

124 0,94

2,21

38 0,82

2,29

42 0,81

2,25

21 0,79

2,29

44 0,89

2,27

145 0,83

Internet ja
sosiaalinen
media
Mainonta

2,11

37 0,94

2,58

40 0,83

2,37

19 0,88

2,54

46 1,05

2,42

142 0,95

2,08

41 0,77

2,31

41 0,76

2,15

21 0,79

2,38

45 0,83

2,24

148 0,79

