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1 Johdanto  
 

”Nykyään tuotteiden on oltava Instattavia” (Fab 2019). 

Instagram, Facebook, blogit ja muut uudet sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat ovat 

tuttuja sovelluksia lähes jokaiselle kuluttajalle. Kommunikaatio- ja tietojenkäsittelyteknologiassa on 

tapahtunut viime vuosien aikana valtavasti kehitystä. Kehitys on vaikuttanut myös nyky-

yhteiskunnan kuluttajien sosioekonomisiin, henkisiin sekä materialistisiin tarpeisiin. (Dwivedi, Rana, 

Slade, Singh & Kizgin, 2019.) Valtaosa Suomen väestöstä käyttää lähes päivittäin kehittyneitä 

kommunikaatioteknologioita, joihin kuuluvat, esimerkiksi internetsivut, sosiaalisen median kanavat 

sekä sähköpostiohjelmat (Kulkarni, Kalro, Sharma & Sharma, 2019; Tilastokeskus, 2019).  

Ei siis ihme, että myös yritykset ovat aloittaneet kommunikaatioteknologioiden hyödyntämisen 

omissa toiminnoissaan, kuten markkinoinnissa (Mingli, Lingyun, Mu & Wenhua, 2017). Ympäröivä 

yhteiskunta sekä kuluttajien muuttuneet tarpeet ja käyttäytyminen vaikuttavat markkinoinnin 

työkaluihin ja yleisiin toimenpiteisiin (Parsons, Chatzidakis & Maclaran, 2017, 5-6; Cho & Son, 

2019). Digitaalinen kehitys yhdessä muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen kanssa on muovannut 

sosiaalisesta mediasta tärkeän markkinointiviestintäkanavan (Yu-Ting, Hueiju & Hsi-Peng, 2015). 

Sosiaalinen media tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksellisesti yhteydessä 

toisiinsa sekä yrityksiin useassa eri kanavassa (Zhu & Chen, 2015). Sosiaalisen median 

markkinointiviestintä hyödyntää sosiaalisia yhteisöpalveluita, kuten Facebookia, sisällön jakamiseen, 

tiedonlevitykseen, asiakassuhteiden rakentamiseen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamiseen 

(Yu-Ojan & Houn-Gee, 2015).  

Tämä tutkielma pyrkii selvittämään, miten sosiaalisen median markkinointiviestintä vaikuttaa valitun 

ikäryhmän, yli 50-vuotiaiden kuluttajien kaurajuoman ostopäätökseen. Sosiaalisen median 

markkinointiviestinnällä on samat tavoitteet kuin perinteisellä markkinoinnilla. Tavoitteena on luoda 

tarpeita kuluttajille eri prosessien, viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin sekä samalla tuottaen arvoa 

kuluttajien lisäksi myös yrityksille. (Parsons ym., 2017, 5.) Sosiaalisen median 

markkinointiviestinnän tavoite on herättää yli 50-vuotiaan kuluttajan kaurajuoman tarve, jonka hän 

lopulta päätyy ostamaan.   
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 1.1 Tutkimuksen taustaa  
 

Markkinointi on nykypäivänä huomattavasti erilaisempi, kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten. 

Syy tähän on tietotekniikan kehitys, digitalisaatio sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Erityisesti 

uudet verkkoalustat ja mobiilipuhelimet ovat luoneet markkinoinnille uusia kanavia, joissa yritykset 

voivat olla yhteydessä suoraan kohderyhmiinsä (Mahmud, Kawaljeet, Bhasker, Rohita & Yogesh, 

2020).  

Kannan ja Hongshuang (2017) määrittelevät digitaalisen markkinoinnin olevan markkinointia, jonka 

keinoina ovat sähköpostit, internet, mobiiliteknologia ja muut itsepalveluteknologiat. Digitaalinen 

markkinointi on yrityksille huomattavasti tehokkaampi ja edullisempi vaihtoehto mainostaa sekä 

viestittää omista tuotteista (Shareef, Mukerji, Dwivedi & Islam, 2019). Uudet viestintäratkaisut ovat 

vaikuttaneet huomattavasti myös kuluttajien käytökseen. Yhä enemmän palveluita ja viestintäkanavia 

siirretään fyysisestä muodosta verkkoon ja erityisesti mobiilimuotoon (Mingli ym., 2017). Kuluttajat 

voivat olla yhteydessä toisiinsa yhtä helposti kuin voivat olla yhteydessä suoraan palvelun tai tuotteen 

tarjoajaan. 

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen (2019) mukaan noin 55 prosenttia suomalaisista käyttää 

yhteisöpalvelu Facebookia. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, kuinka suuri osuus ikäryhmittäin 

väestöstä ei käytä sosiaalista mediaa.  Kaikki yli 10-vuotiaat ja alle 45-vuotiaat käyttävät ainakin yhtä 

sosiaalisen median palvelua, kun taas 45-64-vuotiaiden ikäryhmässä noin 35 prosenttia suomalaisista 

eivät käytä tai seuraa yhtäkään sosiaalisen median kanavaa. Iällä on siis vaikutusta sosiaalisen median 

käytön todennäköisyyteen. (Tilastokeskus, 2019.) Yrityksien panostus digimarkkinointiin kohdistuu 

näin ollen automaattisesti nuorempiin kuluttajaryhmiin (Lee & Hong, 2016). Suomen suurin 

ikäryhmä muodostuu yli 50-vuotiaista (Yle Uutiset, 2018), joten on mielenkiintoista tutkia, miten 

heidät ja heidän ostopäätösprosessinsa tavoitetaan sosiaalisen median markkinointiviestinnällä.  

Tämä tutkielman painopisteenä ja kohde-elintarvikkeena on kaurajuoma. Kaurajuoma kuuluu 

kasviperäisten maidon korvikejuomiin, johon kuuluu myös soija- ja riisipohjaiset juomat (Ledin & 

Machin, 2019). Kesko ja S-ryhmä toimitti tiedot Yle Uutisille (2017) suosituimmista elintarvikkeista 

suomalaisten kuluttajien keskuudessa viimeisen viiden vuoden aikana. Suosituimpien tuotteiden 

joukossa oli kasviperäiset maidon korvikejuomat. Kasvanut kysyntä on vaikuttanut suomalaisiin 

meijeriyrityksiin. Entistä useampi yritys on laajentanut tuotantoaan kasvispohjaisiin tuotteisiin, mikä 

näkyy päivittäistavarakauppojen hyllyvalikoimissa. Lisäksi, yhden kaurajuomaa tuottavan yrityksen 

teettämän tutkimuksen mukaan jo kolme neljästä suomalaisesta kuluttajasta on käyttänyt 
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kasvispohjaisia tuotteita. (Kaleva, 2018.) Kaurajuomien suosio ei uskota olevan vain hetkellinen 

kulutustrendi, vaan sen uskotaan tulleen pysyväksi osaksi suomalaisten ruokakulttuuria (Yle Uutiset, 

2017).  

Kaurajuoma valittiin tämän tutkimuksen aiheeksi, koska se on tullut markkinoille viimeisen 

kymmenen vuoden aikana (Ledin & Machin, 2019; Oatly, 2019). Valintaan vaikutti kiinnostus 

sosiaaliseen mediaan, kauratrendiin sekä oma henkilökohtainen mieltymys kaurajuomaa kohtaan. 

Yritykset ovat hyödyntäneet sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä melko lyhyen ajan 

verrattuna muihin perinteisiin markkinointikeinoihin, kuten printtimediaan. Kaurajuoma on 

suhteellisen uusi tuote elintarvikemarkkinoilla, joten yritykset ovat hyödyntäneet sen 

markkinoinnissa sosiaalista mediaa ja sen markkinointiviestintää (Ledin & Machin, 2019).  

Siitä huolimatta, että digitaalista markkinointia ja siihen liittyviä keinoja on tarkasteltu erilaisissa 

aikaisemmissa tutkimuksissa, sen rooli ostopäätökseen kuluttajan näkökulmasta on jäänyt 

vähemmälle huomiolle. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet esimerkiksi siihen, kuinka 

kuluttajalojaalisuus ilmenee sosiaalisen median verkostoissa ja miten arvioida sosiaalisen median 

strategioita (Effing & Spil, 2016; Gamboa & Goncalves, 2014). Aikaisemmat tutkimukset ovat lisäksi 

keskittyneet tutkimaan lukioikäisten kuluttajien ostopäätöksiä sosiaalisen median verkkosivustoilla 

(Sin, Nor & Al-Agaga, 2012). Sosiaalisen median markkinoinnin vaikutusta tietyn, tässä tapauksessa 

yli 50-vuotiaiden kuluttajaryhmän ostopäätökseen ei ole tutkittu yhtä laajasti. Tavoitteena on nyt 

selvittää, miten sosiaalisen median ympäristöissä toimivat markkinointiviestintäkeinot vaikuttavat yli 

50-vuotiaiden kaurajuoman ostopäätökseen.   

 1.2 Tutkimuksen rajaus, tavoitteet ja rakenne  
 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa on tavoitteena saada syvällisempää tietoa siitä, miten sosiaalisen 

median markkinointiviestintäkanavat pyrkivät vaikuttamaan kuluttajien ostopäätökseen ja 

vaikuttavatko ne ollenkaan. Ostopäätös kohdistuu yhteen elintarvikkeeseen, joka tässä tutkimuksessa 

on kaurajuoma. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa menetelmänä hyödynnettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tavoitteena oli myös selvittää, miten sosiaalisen median 

markkinointiviestintäkanavat vaikuttavat ostopäätösprosessin eri vaiheissa.  

Tutkimuksen päämäärää lähestytään ennalta määriteltyjen tutkimuskysymysten avulla. 

Tutkimusongelmaksi määritellään: Miten sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat 

vaikuttavat yli 50-vuotiaiden kuluttajien kaurajuoman ostopäätökseen?  
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Tutkimuksessa haetaan myös vastauksia seuraaviin alakysymyksiin, jotka tarkentuivat teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta: 

1) Missä sosiaalisen median kanavissa kuluttajat kohtaavat kaurajuoman markkinointia? 

2) Mitä sosiaalisen median kanavia kuluttajat hyödyntävät kaurajuoman ostopäätösprosessin 

eri vaiheissa?  

Kuluttajien mieltymykset, mielipiteet eri brändeistä ja laajalti vaikuttavat kuluttajaprofiilit 

vaikuttavat tutkimusongelmaan. Näitä ei kuitenkaan ole tarkoitus käsitellä tässä tutkimuksessa ja siksi 

jäävät rajauksen ulkopuolelle.  

Tutkimuksen kokonaisuus jakautuu seitsemän pääluvun kesken. Ensimmäisessä luvussa käsitellään 

tutkimuksen taustaa ja esitetään tutkimuksen tavoitteet. Seuraavassa kahdessa luvussa käsitellään 

digitaalista markkinointia, sosiaalista mediaa ja kuluttajan ostopäätösprosessia. Neljäs luku vetää 

nämä kaksi aikaisempaa lukua yhteen muodostaen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

Viidennessä luvussa esitetään tutkimusaineisto, tutkimukseen valitut menetelmät, analyysi- ja 

toteutustavat. Luvussa kuusi keskitytään tutkimustuloksien esittämiseen ja keskeisten teemojen 

kuvailemiseen, jotka johdettiin teoreettisesta viitekehyksestä. Viimeinen luku koostuu tuloksien 

pohdinnasta, johtopäätöksistä ja ehdotuksista jatkotutkimuksien suhteen.  

 1.3 Keskeisiä käsitteitä  
 

Digitaalinen markkinointiviestintä 

Digitaalisella markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaikkea viestintää, joka tapahtuu erilaisilla 

digitaalisilla alustoilla (Dwivedi, Rana, Slade, Singh & Kisgin, 2019). Alustoihin kuuluvat 

sähköpostipalvelut, sosiaalisen median kanavat sekä mobiilipuhelimien sovellukset (Stephen, 2016). 

Killianin ja McManusin (2015) mukaan viestintä, joka osana yrityksen markkinointitoimintoja, 

vahvistaa, luo ja ylläpitää asiakassuhteita.   

Sosiaalinen media (Some) 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan viestintää, joka tapahtuu erilaisissa alusta- ja verkkoympäristöissä 

(Dwivedi ym., 2019). Ympäristöissä käyttäjillä on mahdollisuus olla vuorovaikutteisesti yhteydessä 

muihin käyttäjiin ja tuottaa sisältöä alustoille. Käyttäjillä voi myös olla passiivisempi rooli, jolloin 

kanavissa tapahtuvaa sisältöä ja tietoa seurataan eikä julkaista itse (Tiago & Verissimo, 2014.) Yksi 

tunnetuimmista sosiaalisen median kanavista on yhteisöpalvelu Facebook (Kaplan & Haenlan, 2010). 

Ostopäätösprosessi 
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Ostopäätösprosessi koostuu viidestä eri vaiheesta, jonka aikana ja avulla kuluttaja muodostaa 

ostopäätöksensä (Kotler & Armstrong, 2018, s. 162). Prosessin eri vaiheet ovat: tarpeen 

tunnistaminen, informaation hankinta, vaihtoehtojen vertailu, ostopäätös sekä ostopäätöksen 

jälkeinen käyttäytyminen (Solomon, 2009, s. 271). Kuluttaja ei aina kulje prosessissa lineaarisesti, 

vaan saattaa hyppiä eri vaiheiden välillä tai palata taaksepäin vaiheita (Solomon, Bamossy & 

Askegaard 2006, s. 333).  

Kaurajuoma 

Kaurajuoma on kasvisvalmiste, jota käytetään lehmänmaidon kaltaisissa tarkoituksissa, esimerkiksi 

kahvin kanssa juotavana (Ruokavirasto, 2019). Kaurajuoma valmistetaan kaurasta yhdessä erilaisten 

muiden hivenaineiden kanssa ja sopii erityisesti kuluttajille, joilla on erikoisruokavalio (Ledin & 

Machin, 2019).  
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2 Digitaalinen markkinointi  
 

Tässä luvussa luodaan käsitystä erinäisten artikkeleiden ja tutkimusten pohjalta digitaalisen 

markkinoinnin osa-alueista ja syvennytään sosiaaliseen mediaan. Ennen siirtymistä digitaaliseen 

markkinointiin, perehdytään lyhyesti perinteisen markkinoinnin teoriaan ja sen kilpailukeinoihin. 

Luvussa lisäksi käsitellään markkinointiviestintää digitaalisessa ympäristössä.  

 

2.1 Markkinoinnin määritelmä ja kilpailukeinot, 4 P:tä  
 

Kotlerin ja Armstrongin (2010, s. 29) yksinkertaisen määritelmän mukaan markkinointi on tuottavien 

asiakassuhteiden hallinnointia sekä johtamista. Ramachandra, Chandrashekara ja Shivakumar (2010, 

s.12) määrittelevät markkinoinnin koostuvan yritystoiminnoista, jotka ohjaavat hyödykkeiden virtaa 

tuottajalta kuluttajalle. Bergström ja Leppänen (2009, s. 21) puolestaan painottavat, että 

markkinoinnissa on loppujen lopuksi kyseessä asiakastyytyväisyyden hyödyntämisestä ja luomisesta. 

Markkinoinnin perustavoitteet ovat houkutella uusia asiakkaita luomalla arvolupauksia ja säilyttää 

sekä kasvattaa nykyistä asiakaskuntaa lunastaen lupaukset (Kotler, Armstrong, Stewart & Denize, 

2015, s. 4). Edellä mainitut määritelmät eroavat hiukan toisistaan, mutta niiden pääajatukset ovat 

samanlaisia: markkinointi sisältää toimintoja, kuten kommunikaatio ja sidosryhmien hallintaa, joiden 

tavoite on tuottaa arvoa kuluttajille sekä yritykselle.  

Arvolupauksien lunastukseen yritykset laativat selkeän markkinointisuunnitelman, jonka avulla 

selvitetään kohderyhmä ja sen tarpeet. Yrityksen strateginen markkinointisuunnitelma pohjautuu niin 

sanottuun markkinoinnin ”työkalupakkiin” (eng. marketing mix), jonka avulla on tarkoitus luoda 

kuluttajille arvoa (Kotler & Armstrong, 2010, s. 76). Se on yhdistelmä keskeisimpiä markkinoinnin 

kilpailukeinoja, joita kutsutaan neljäksi P:ksi. Neljää P:tä edustavat tuote (product), saatavuus 

(place), hinta (price) ja markkinointiviestintä (promotion). Tuotteella tarkoitetaan mitä tahansa 

aineellista palvelua tai tuotetta. Hinta ei ole pelkästään summa, jonka kuluttaja maksaa tuotteesta, 

vaan myös kommunikaation väylä, sillä se kertoo, kuinka paljon kuluttaja on valmis maksamaan 

tuotteen tuomasta arvosta. Saatavuus viittaa kaikkiin logistisiin ja jälleenmyyntitoimintoihin, 

esimerkiksi jakelukanavat. Tarkoituksena löytää parhaimmat myyntipaikat, jotta sen kohderyhmän 

kuluttajat löytävät tuotteet vaivattomasti. (Shelekar & Gordon, 2010, 113-114; Kotler & Armstrong 

2010, 76.) Viimeinen P tulee sanasta promotion eli markkinointiviestinnästä, joka on tämän 

tutkimuksen kannalta kaikista oleellisin kilpailukeino. Kilpailukeinot toimivat ärsykkeinä, joiden 

tavoitteena on vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessin kautta kuluttajan reaktioihin, kuten 
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asenteeseen, ostokäyttäytymiseen ja brändikuvaan (Solomon ym., 2016, s. 250; Kotler & Armstrong, 

2010, s. 161). Markkinoinnin avulla uudet tuotteet saadaan kuluttajille tutuiksi, sekä erottauduttua 

muista markkinoilla olevista kilpailijoista (Isikawa & Tsujimoto, 2008, s. 15-16).  

 

2.2  Digitaalinen markkinointiviestintä  
 

Digitaalinen markkinointi (eng. digital marketing) tarkoittaa markkinointia, joka toteutetaan käyttäen 

erilaisia digitaalisia kanavia, kuten sähköpostia, internetiä, mobiiliteknologiaa ja muita 

itsepalveluteknologioita (Killian & Mcmanus, 2015; Kannan & Hongshuang, 2017). Digitaalista 

markkinointia voi myös kuvailla kattotermiksi, joka kuvailee digitaalisia markkinointiprosesseja, 

esimerkiksi asiakashankintaa, brändimainontaa, asiakkaiden säilyttämistä ja myynnin kasvattamista 

(Kannan & Hongshuang, 2017). Digitaalinen markkinointi ja siihen sisältyvä sosiaalisen median 

markkinointi jakavat samanlaiset tavoitteet kuin perinteisessä markkinoinnissa. Tavoitteena on johtaa 

asiakassuhteita tuottaen arvoa asiakkaille sekä yritykselle. Ainoat merkittävät eroavaisuudet 

digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin välillä ovat käytössä olevat työkalut sekä 

kommunikaatiostrategiat. (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016, s. 10-12.) 

Markkinointiviestintä on kehittynyt huomattavasti viime vuosina. Yksi merkittävimmistä syistä tähän 

on tietoteknillisen kehityksen luomat uudet viestinnän mahdollisuudet ja siksi puhutaankin 

digitaalisesta markkinointiviestinnästä. (Chaffey ym., 2009.) Digitaalinen markkinointiviestintä (eng. 

digital marketing communication) määritellään viestinnäksi, joka ylläpitää, luo ja vahvistaa yrityksen 

ja asiakkaan välisiä suhteita. Digitaalisissa kanavissa tapahtuva markkinointiviestintä on 

vuorovaikutteisempaa, sillä digitalisoinnin ansiosta yrityksillä on mahdollisuus luoda 

kohdennetumpaa ja räätälöidympää viestintää kohderyhmilleen (Pan, Torres & Zuniga, 2019). 

Viestintä on enemmän one-to-one kaltaista markkinointia, jolloin viestit saattavat tuntua 

henkilökohtaisemmilta kuin perinteisen median massamarkkinointikeinot. (Karjaluoto 2010, s. 13; 

Stephen, 2016.)  

Digitaalisia markkinointiviestinnänkanavia on useita erilaisia, esimerkiksi verkkomarkkinointi, 

mobiilimainonta, sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointi, sekä sähköpostiviestintä. Vuonna 

2013 (Aalto University Excutive Education Oy) laaditun markkinointibarometrin mukaan, Suomessa 

suosituimmat markkinointiviestintämuodot ovat: yrityksen oma verkkosivusto, uutiskirjeet, 

hakusanamainonta, suoramainonta ja sosiaalinen media. Asiakassuhdemarkkinoinnin kannalta 

digitaalisissa medioissa tapahtuva viestintä on yksi tehokkaimmista keinoista, sillä yritykset voivat 
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aktiivisesti osallistua kuluttajien yhteisöissä (Stephen, 2016). Kuluttajat voivat antaa yrityksille 

yhteisöjen kautta palautetta, osallistua kehitysprosesseihin, antaa parannusehdotuksia tuotteisiin ja 

palveluihin (Pan ym., 2019). Yhteisöt toimivat erilaisissa digitaalisissa alustoissa, esimerkiksi 

Facebookissa, joissa yrityksien ja kuluttajien on helppo kommunikoida toistensa kanssa. 

Verkkoalustojen lisäominaisuudet, kuten verkkopalvelut ja työkalut, keräävät tietoa mahdollistaen 

mittaamisen ja kuluttajien tarpeiden tarkemman kartoituksen. (Stephen, 2016; Dwivedi ym., 2019.)  

Tavoitteet ja strategia digitaalisessa markkinointiviestinnässä ovat samat kuin perinteisellä 

markkinoinnilla: herättää kuluttajien kiinnostus ja ylläpitää asiakassuhteita (Yu-Ting ym., 2015; 

Phua, Kennedy, Trinh, Page & Hartnett, 2020). Vaikka tavoitteet ovatkin samanlaisia perinteisellä ja 

digitaalisella markkinointiviestinnällä, yrityksen toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii erilaista 

vahvaa osaamista erilaisilla osa-alueilla, kuten sisällöntuotannossa, keskustelut digitaalisilla 

alustoilla ja verkkosivustoilla (Killian & Mcmanus, 2015). Tavoitteiden lisäksi perinteinen ja 

digitaalinen media jakavat saman haasteen: miten tavoittaa kohderyhmän kuluttajat 

markkinointiviestinnällä (Yu-Ting ym., 2015). Pannhorstin ja Dostin (2019) mukaan, 

markkinointimaailmassa on pitkään valinnut tilanne, jossa innovaatiot markkinointiviestinnässä ovat 

kohdistuneet ainoastaan 19-49 vuotiaisiin kuluttajiin. Lähiaikoina on herätty siihen, että juuri nämä 

yli 50-vuotiaat kuluttajat ovatkin suurin kuluttajaryhmä, joilla on myös suurin ostovoima. Kuluttajia 

ei voi nykypäivänä enää lokeroida yhtä rajatusti omiin segmentointilokeroihin, sillä digitaalisuus on 

luonut uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia. Siksi markkinointistrategioita ei voi luokitella 

kohderyhmittäin yhtä selkeästi. Kuluttajat lisäksi haluavat kommunikoida yritysten kanssa heidän 

valitsemissaan mediakanavissa. (Pannhorst & Dost 2019; Zhu & Chen, 2015.) Lisäksi kuluttajilla on 

internetin ansiosta helppo levittää tietoa yrityksistä ja niiden tuotteista käyttäen erilaisia 

verkkoalustoja. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuluttajat tuottavat itse markkinointiviestintää. 

Juslénin (2009, s. 41-42) mukaan tämä itse tuotettu markkinointiviestintä on huomattavasti 

tehokkaampaa viestintää, erityisesti silloin, kun kyseessä on kuluttajan ostopäätösprosessi.  
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2.3 Sosiaalinen media ja sen ominaisuudet  
 

Sosiaalinen media voidaan Kaplanin ja Heanleinin (2010) mukaan määritellä internetsovelluksien ja 

palveluiden joukoksi, jotka perustuvat käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja omaan 

sisällöntuotantoon. Tietotekniikan kehittyminen mahdollistaa kuluttajien välisen 

kommunikaatioyhteyden internetissä eri forumien ja media-alustojen kautta. Samaan aikaan internet 

tarjoaa sosiaalisen median yhteydessä uuden kanavan myös yrityksille, jonka kautta viestitään 

kuluttajille.  (Smith & Zook 2011, s. 9; Zhu & Chen, 2015.)   

Sosiaalisesta mediasta on kehittynyt 2000-luvulla uudenlainen ilmiö, joka eroaa edellisistä 

internetpalveluiden, median ja viestinnän kehitysvaiheista. Majava (2006, s. 90) kuvailee sosiaalista 

mediaa demokraattiseksi, kommunikoivaksi ja moniääniseksi informaationympäristöksi, jossa tietoa 

välitetään käyttäjältä toiselle. Sosiaalisen median voi määritellä lisäksi verkkosovellusohjelmaksi, 

alustaksi ja mediaksi, joiden avulla jaetaan sisältöä (Pan ym. 2019). Sosiaalisella medialla ei ole 

vakiintunutta määritelmää. Siksi sen kuvaukset saattavat erota toisistaan, vaikka terminä sitä 

käytetäänkin hyvin usein ja yleisesti. Se johtunee todennäköisesti siitä, että sosiaalinen media 

muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, joten sitä on haasteellista määritellä yksiselitteisesti. (Kaplan & 

Haenlein, 2010.)  

Perinteisen yksisuuntaisen markkinoinnin, esimerkiksi sanomalehtimainoksien, sijaan sosiaalinen 

media tarjoaa markkinoinnille uuden toiminta- ja viestintäympäristön (Yu-Ting ym., 2015). Yritykset 

voivat tarjota kuluttajille enemmän kohdennettua viestintää sekä tietoa omista tuotteistaan ja 

palveluistaan. Kuluttajat voivat lisäksi hakea tietoa ostopäätösprosessin tueksi, esimerkiksi erilaisista 

forumeista ja sosiaalisista yhteisöpalveluista. Jos kuluttaja kokee, ettei ole nähnyt yrityksen tuotetta 

tai palvelua tarpeeksi verkossa, saattaa se jäädä ostopäätösprosessin ulkopuolelle. (Tiago & 

Verissimo, 2014; Pulizzi, 2012.)  

Sosiaalista mediaa pidetään vuorovaikutteisena ja tiedonvälityksen verkkomediana, jossa sekä 

yritykset että kuluttajat käyvät keskustelua (Tiago & Veríssimo, 2014). Sosiaalinen media perustuu 

Web 2.0 ideologialle ja teknologialle mahdollistaen nopean tiedon levityksen eri sovelluksien kautta. 

Web 2.0 -termillä viitataan uuden ajan verkkokäyttäytymiseen, jossa internetin sisältöä ja sovelluksia 

muokkaa jatkuvasti verkossa toimivat käyttäjät. (Kaplan & Heanlein, 2010.) Kuluttajat voivat jakaa 

omia kokemuksiaan ja mielipiteitään tuotteista ja palveluista sosiaalisen median kautta nopeasti ja 

laajalle yleisölle. Ostopäätösprosessin tueksi ja sosiaalista mediaa hyödyntäen kuluttajat hakevat 

tietoa verkosta, eri nettisivuilta sekä muilta kuluttajilta. (Gamboa & Goncalves, 2014.) 
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Sosiaalisen median ominaisuuksiin kuuluvat: avoimuus, keskustelu ja yhteisöllisyys (Zhu & Chen, 

2015). Avoimuudella viitataan siihen, että useimmat verkkosivustot ja muut sosiaalisen median 

palvelut ovat avoimia keskustelulle. Siellä kuluttajat saavat kertoa omista kokemuksistaan ja jakaa 

niitä muille (Mingli ym., 2017). Yksi sosiaalisen median perusominaisuuksista on juuri mainittu 

yhteisöllisyys, sillä käyttäjät voivat eri palveluissa muodostaa kiinnostuskohteisiin perustuen erilaisia 

yhteisöjä. Yritykset kannustavat kuluttajia kommentoimaan, osallistumaan kilpailuihin ja jakamaan 

esimerkiksi, yrityksen viestintätiliä. (Gamboa & Goncalves,  2014.)  

Sosiaalinen media on suosittu usean eri ikäryhmän keskuudessa, erityisesti nuoremmat käyttäjät 

käyttävät aktiivisesti eri kanavia. Yhteisöllisyys sosiaalisessa mediassa on suosittua, mutta kuten 

kuvassa 1. esitetään, yli 50-vuotiaat kuluttajat eivät käytä some-palveluita yhtä paljon kuin 

nuoremmat ikäryhmät. (Yhteisöllistyvä media -tutkimus, IRO Research Oy, 2018.)  

 

Kuva 1. Sosiaalisen median käyttäjät ikäryhmittäin Suomessa (Yhteisöllistyvä media -tutkimus, 

IRO Research Oy, 2018).  
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2.1.1 Sosiaalisen median kanavat 

 

Kaplan ja Haenlan (2010) luokittelevat artikkelissaan sosiaalisen median kanavat käyttötarkoituksen 

mukaan. Kanavat luokitellaan kuuteen eri ryhmään:  

1. Yhteistyössä tehdyt projektit (eng. collaborative projects) 

Kanavalle ominaista on se, että useat käyttäjät voivat yhtäaikaisesti muokata, lisätä ja poistaa 

sisältöä, kuten Wikipediassa. Tähän kategoriaan kuuluu myös sosiaaliset kirjanmerkki 

sovellukset (eng. social bookmarking applications), jossa ryhmä käyttäjiä voi kerätä ja 

arvostella erilaisia internetsivustoja sekä mediasisältöä. (Kaplan & Haenlan, 2010.) 

 

2. Blogit (eng. blogs) 

Kaplan ja Haenlan toteavat: ”Blogit edustavat varhaisinta sosiaalisen median muotoa” (2010).   

Ne ovat verkkosivustoja, jotka toimivat kuin päiväkirjat. Blogipäivitykset esitellään yleensä 

kronologisessa järjestyksessä, joiden sisältönä yleensä toimivat kirjoittajan oman elämän 

tapahtumat. Blogit tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden kirjoittaa mitä vaan eri aihealueista 

jakaen sen muille käyttäjille. Kirjoittajat ja lukijat voivat keskustella aiheesta yhdessä blogin 

kommenttiosiossa, joka tarjoaa vuorovaikutteisen aspektin. Blogeja on paljon erilaisia ja 

niiden aihealueet vaihtelevat muodista talouteen. Siksi blogien lukijoista usein muodostuu 

yhteisöjä, jotka jakavat yhteisiä kiinnostuksen kohteita. (Kaplan & Haenlan, 2010.)  

 

3. Sisältöyhteisöt (eng. content communities) 

Sisältöyhteisöjen, kuten YouTube, tärkein tavoite on tarjota alusta, jossa käyttäjät voivat jakaa 

sisältöä ja mediaa toisilleen. Yhteisöalustoja on verkossa useita erilaisia, joissa voi jakaa 

monipuolisesti eri medioita, esimerkiksi valokuvia (muun muassa Picasa), videoita ja tekstiä. 

Sisältöyhteisöissä vaatimuksena ei ole luoda oma profiili, joten jaetut mediat saattavat saada 

valtavan määrän yleisöä. (Kaplan & Haenlan, 2010.)  

 

4. Sosiaaliset yhteisöpalvelusivustot (eng. social networking sites) 

Kyseisen kategorian sivustot toimivat sovelluksina, joissa käyttäjät luovat omat 

henkilökohtaiset profiilit, joiden kautta ollaan yhteydessä muihin sovelluksen käyttäjiin. 

Yhteydenpitoa pidetään yllä kuvien, tekstien ja viestien muodossa. Facebook ja Instagram 

ovat todennäköisesti tunnetuimmat esimerkit yhteisöpalveluista. Ennen Facebook oli 

suosituin sosiaalisen median kanava nuorien keskuudessa, mutta nykyään nuoret käyttävät 
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enemmän muita viestinnän kanavia, kuten Instagrammia. Instagramilla on nykypäivänä 1,2 

miljoonaa käyttäjää ja tekee siitä Suomen neljänneksi suosituimman sosiaalisen median 

kanavan. Käyttäjät voivat seurata palvelun kautta useiden eri yrityksien Instagram-tilejä. 

Kuvapalvelu Instagramin tärkein tehtävä on jakaa käyttäjien ottamia kuvia ja videoita tarjoten 

myös mahdollisuuden kommentoida, tykätä ja jakaa eteenpäin sisältöä. (Hu ym., 2014; 

Kaplan & Haenlan, 2010; Levelup, 2018.)  

 

5. Virtuaaliset pelimaailmat (eng.virtual  game worlds)  

Virtuaalisina pelimaailmoina toimivat 3D pelialustoina, joissa pelaajien luomat avatar-

hahmot toimivat ja pelaavat vuorovaikutteisesti toisten pelaajien kanssa. Virtuaalimaailmat 

yhdistävät sosiaalisen median osa-alueet keskustelusta sisällön muokkaukseen. (Kaplan & 

Haenlain, 2010.)  

 

6. Virtuaaliset sosiaaliset maailmat (eng. virtual social world)  

Virtuaalisissa sosiaalisissa maailmoissa ideologia on samankaltainen kuin virtuaalisessa 

pelimaailmassa. Käyttäjät keskustelevat ja ovat yhteydessä muihin käyttäjiin luomiensa 

avatar-hahmojen välityksellä kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa. Erona pelimaailmaan 

verrattuna sosiaaliset virtuaalimaailmat muistuttavat enemmän todellisuutta ja tarjoavat 

käyttäjilleen mahdollisuuden elää kuin todellisessa maailmassa virtuaalisesti. (Kaplan & 

Haenlein, 2010.)  

 

2.1.2 Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa  

 

Sosiaalisen median ympäristö on pitkälti kuluttajien tuottama markkinointialusta, joten se eroaa 

huomattavasti perinteisen markkinoinnin työkaluista (Dwivedi, Kapoor & Chen, 2015). Sosiaaliseen 

mediaan voikin viitata myös termillä: kuluttajatuotettua mediaa (eng. consumer-generated media). 

(Hoffman & Fodor, 2010; Mangold & Faulds, 2009.) Keskeisin tarkoitus sosiaalisen median 

hyödyntämisessä markkinoinnin suhteen on kuluttajien tarpeiden ja motiivien ymmärtäminen (Zhu 

& Chen, 2015).  

Sosiaalinen media kanavoi laajan valikoiman erilaisia markkinointityökaluja, esimerkiksi kilpailuja 

blogeissa, videoita, arvosteluita ja huomiota herättävää sisältöä eri päivityksien muodossa. Paniaguan 

ja Sapenan (2014) mukaan sosiaalisella medialla on seitsemän toiminnallista resurssia: identiteetti 

(indentity), keskustelut (conversations), jakaminen (sharing), läsnäolo (presence), suhteet 
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(relationships), maine (reputation) ja ryhmät (groups). Resurssit voi vielä luokitella yrityksien 

kilpailukyvyn mukaisiin ryhmiin: sosiaalinen pääoma (social capital), kuluttajien paljastetut 

mieltymykset (customers’ revealed preferences), sosiaalinen markkinointi (social marketing) ja 

sosiaaliset yrityssuhteet (social corporate networking). Tutkimuksen kannalta resurssit, jotka 

lukeutuvat kuluttajien paljastettuihin mieltymyksiin ja sosiaaliseen markkinointiin ovat 

oleellisimmat.  

Kuluttajien paljastettuihin mieltymyksiin liittyvät resurssit keskustelu, jakaminen sekä läsnäolo (Yu-

Ting ym., 2015). Näillä viitataan toimintoihin, joissa kuluttajat viestittävät mieltymyksiään 

sosiaalisten median välityksellä (Panigua & Sapenan, 2014).  Sosiaalinen media tarjoaa lisäinfoa 

yrityksistä ja sen tuotteista (Yu-Ting ym., 2015). Kuluttajat seuraavat ja tykkäilevät yrityksien 

sosiaalisen median profiileista tarjoten tietoa yrityksille kuluttajien mieltymyksistä. (Panigua & 

Sapenan, 2014).  Sosiaalinen markkinointi kuvailee miten edellä mainitut toiminnot, jotka viestittävät 

kuluttajan mieltymyksistä, muuttuvat yrityksen myynnillisiksi markkinoinnin kilpailukeinoiksi. 

Facebookin, Youtuben sekä Twitterin kaltaisissa sosiaalisissa yhteisöpalveluissa, keskusteluiden ja 

jakotoiminnon avulla yritykset markkinoivat palveluita ja tuotteitaan. Verrattuna perinteiseen 

mediaan, jossa markkinoijat kohdistavat markkinoinnin suoraan, sosiaalisessa mediassa markkinointi 

muodostuu vuorovaikutuksellisista objektiiveista, kuten keskusteluista, yhteistöistä sekä 

osallistuvasta sitoutumisesta. (Weinberg & Pehlivan, 2011.) 

Kaurajuoman markkinoinnin esimerkkinä voidaan pitää Oatlya, joka on ruotsalainen kaurajuoma 

brändi. Oatlyllä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimuksien mukaan onnistuneita 

markkinointikampanjoita, jotka ovat olleet innovatiivisia. (Ledin & Machin, 2019.)  Tutkimusten 

mukaan kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut ja 

yrityksien näkyvyys (Mangold & Faulds, 2009).  Mangold ja Fauldsin (2009) mukaan, sosiaalisella 

medialla on vaikutus siihen, miten kuluttajat etsivät tietoa tuotteista, millaisia odotuksia ja asenteita 

heille muodostuu sekä kuluttajan käyttäytymiseen ostopäätöstä tehdessä. Kanavissa tapahtuva 

kommunikointi on keskeisessä asemassa markkinoinnin ja ostopäätösprosessin näkökulmasta (Reto, 

Raushnable & Hinsch, 2017). Kuluttajat pitävät muiden kuluttajien kirjoittamia arvosteluita ja 

kokemuksia luotettavampina kuin yrityksen toteuttamaa markkinointiviestintää (Pulizzi, 2012).  

Sosiaalisen median avulla yritykset pystyvät vahvistamaan suhteitaan kuluttajiin vuorovaikutuksen 

avulla. Kuluttajille luodaan mahdollisuus olla yhteydessä yrityksen palveluihin ja tuotteisiin liittyen 

eri alustoilla. (Eun-Ju & Jin-Woo, 2018;). Kuluttajat voivat muodostaa brändiyhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa, joka entisestään kasvattaa yrityksien palveluiden ja hyödykkeiden näkyvyyttä, kuten 

kaurajuoma yritys Oatly toteutti oman brändin kohdallaan (Gamboa & Goncalves, 2014; Ledin & 
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Machin, 2019). Uusien tuotteiden lanseeraaminen tietynlaisen brändin alla kuluttajille on 

huomattavasti tehokkaampaa, sillä brändiyhteisöön yhteydenotto on helpompaa sosiaalisen median 

avulla (Prasad ym., 2017).  

3 Kuluttajan ostopäätöksenteko ja käyttäytyminen  
 

Tässä luvussa käydään läpi kuluttajakäyttäytymistä sekä ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä. 

Tarkoituksena on tarjota lukijalle selkeä näkemys siitä, kuinka kuluttajien ostopäätökset muodostuvat 

ja millaiset tekijät vaikuttavat prosessin eri vaiheisiin.  Sosiaalisen median markkinointikeinot 

pyrkivät houkuttelemaan asiakkaita sekä motivoimaan heitä ostamaan tietyn brändin tuotteita 

vaikuttamalla prosessiin (Dwivedi ym., 2019). Ostopäätösprosessia on kuvailtu kirjallisuudessa eri 

variaatioin, mutta tässä tarkastelussa päälähteinä käytetään Kotlerin useampia markkinoinnin 

perusteoksia sekä Solomonin, Bamossyn, Askegaardin ja Hoggin (2016) teosta 

kuluttajakäyttäytymisestä.  Solomonin ym. (2016) teos käsittelee kattavasti kuluttajakäyttäytymistä 

myös markkinoinnin näkökulmasta, jonka kyseinen kirja sopii tähän tutkimukseen.  

 

3.1  Kuluttajakäyttäytyminen ja päätöksentekoon vaikuttavat tekijät  
 

Kuluttajaryhmät toteuttavat ostopäätöksiään kuluttajakäyttäytymiseen pohjautuen (Ilmonen 2007, s. 

44). Käyttäytymisen voi jakaa arvioinneiksi, valinnoiksi ja hankinnoiksi, jotka edeltävät 

päätöksentekoa (Kotler & Armstrong 2010, s. 161). Doylen (2016) mukaan, kuluttajan 

päätöksentekoon vaikuttavat useat tekijät. Tekijät voi ryhmitellä sosiaalisiin-, kulttuurisiin-, 

persoonallisuuksiin-, psykologisiin-, ja markkinointielementeiksi (Kotler & Armstrong 2010, s. 161).  
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Elementit voidaan puolestaan karkeasti jaotella kahteen pääkategoriaan: ulkopuoliset ja sisäiset 

tekijät (kuvio 1).  

Kuvio 1. Kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavat tekijät (mukaillen Kotler & Armstrong 2010, 

162).  

Ulkopuolisilla tekijöillä viitataan ympäristöstä johtuviin vaikutuksiin. Kulttuuri tarjoaa perustan 

kuluttajan haluille ja käyttäytymiselle (Kotler & Armstrong, 2010, s.162). Arvot, halut, oletukset 

ja käyttäytyminen opitaan ympäröivästä yhteiskunnasta. Ryhmillä ja yhteiskunnilla on omat 

kulttuuriset ominaispiirteet. (Sherlekar & Gordon, 2010, s. 25-26.) Arvot, ideat ja symbolit 

muodostavat kulttuurin, jonka avulla yksilöt vuorovaikutteisesti tulkitsevat ja arvioivat muita 

yhteiskunnan jäseniä. Sosiaaliluokat yhteiskunnan sisällä luokittelevat samankaltaisia arvoja, 

kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymismalleja omaavia kuluttajia yhteen sosiaalisiin ryhmiin. 

(Ilmonen, 2010, s. 43.) Ryhmien jäsenillä on yhteistä edellä mainittujen asioiden lisäksi 

ostokäyttäytyminen.  Kuluttajat voidaan jakaa näihin sosiaalisiin-, kulttuurisiin-, ja viiteryhmiin. 

Yksilöt ja niiden asemat ryhmien sisällä vaikuttavat valintoihin ja ennakkokäsityksiin tuotteiden, 

brändien ja palveluiden suhteen. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 162; Sherlekar & Gordon, 2010, 

s. 25-26.)  

Ulkopuolisilla tekijöillä viitataan lisäksi markkinointiin ja sen kilpailukeinoihin (kuvio 2.) (Khan 

2006, 130). Kuluttajan päätöksenteko koostuu laajemmasta prosessikokonaisuudesta, jossa 

eritellään toiminnot input-process-output (syöttö-prosessi-tulos) -mallin mukaan.  Mallissa on 

eriteltynä tarkemmin aikaisemmin mainitut ulkopuoliset vaikutustekijät. Syöttötoimintoihin 
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kuuluu markkinoinnin aiheuttamat ärsykkeet, jotka tunnetaan myös markkinoinnin 

kilpailukeinoina (Kotler & Armstrong, 2010, s. 161; Khan 2006, s. 130).  

 

Kuvio 2. Laajempi prosessikokonaisuus (mukaillen Kotler & Armstrong 2010, 161; Khan 2006, 

130). 

Jokaisen kuluttajan oma yksilöllinen persoonallisuus ja minäkuva yhdessä muiden psykologisten 

tekijöiden kanssa vaikuttavat ostokäyttäytymiseen (Ilmonen 2010, 38). Persoonallisuuspiirteet 

ovat määritelmiä koetusta maailmasta, joka näkyy kuluttajan elementteinä, esimerkiksi 

itseluottamuksena, sosiaalisuutena, aggressiivisuutena ja mukautuvuutena (Soper, 2008). 

Kuluttajien valintoihin pyritään vaikuttamaan markkinointiviestinnän kanavien avulla. Siksi 

markkinointi on oleellinen tekijä ostopäätöksien vaikuttamisessa. Mediassa ilmenevien 

stimulanttien on tarkoitus herättää kuluttajien kiinnostus kulttuuristen, sosiaalisten, 

persoonallisuus ja fyysisten tekijöiden kautta sekä tarjota tuotetietoa yhdessä muun mainonnan ja 

henkilökohtaisen myyntityön kanssa. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen, 2002, s. 57; 

Sherlekar & Gordon, 2010, s. 26.) Tässä tutkimuksessa keskitytään yli 50-vuotiaiden kuluttajien 

ostopäätösprosessin tarkasteluun. Phuan, Kennedyn, Trinhin, Pagen ja Hartnettin (2020) esittävät 

tutkimuksessaan, että vanhemman ikäpolven kuluttajat ostavat mieluummin brändejä, jotka ovat 

olleet pidempään olemassa. Kulttuuriset sekä sosiaaliset tekijät, persoonallisuus ja ikä ovat 

Syöttö (input) 

Prosessi (process) 

Tulos (output) 
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tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopäätösprosessiin. Tietotekniikka, digitaalisuus ja 

sosiaalinen media ovat muokanneet kuluttajien nykyistä arvomaailmaa, tarpeita sekä 

käyttäytymistä. (Prasad ym., 2017.) Tämän tutkielman kannalta keskeisin tekijä, joka otettiin 

huomioon, on kuluttajan ikä.   

3.2  Ostopäätösprosessi  
 

Kirjallisuudessa ostopäätösprosessista on esitetty muutamia eri versioita, mutta yleisin ja eniten 

käytetty versio muodostuu viidestä eri prosessivaiheesta (Peter & Olson, 2008; Kotler, 

Armstrong, Harker & Ross, 2018, s. 36). Tähän tutkimukseen on valittu tämä viisivaiheinen 

ostopäätösprosessi, koska sosiaalisen median markkinointiviestintä pyrkii vaikuttamaan 

ensimmäiseen neljään prosessivaiheeseen (Pan ym., 2019). Yleisin käytetty prosessikaavio on 

viisivaiheinen, joten se sopii myös kaurajuoman ostopäätösprosessin tarkasteluun, siksi 

tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jää muut yli viisi vaiheiset ostopäätösprosessit. Kotler ym. 

(2018, s. 36) kuvailevat ostopäätösprosessia toiminnoksi, joka koostuu seuraavista vaiheista: 

tarpeen tunnistaminen, tiedonhankinta, vaihtoehtojen vertailu, ostopäätös ja oston jälkeinen 

käyttäytyminen (kuvio 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kuluttajan ostopäätösprosessi (mukaillen Kotler & Armstrong 2018, 324; Khan 2006, 

151).  

Kuluttajan 

ostopäätösprosessi  
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Peter & Olson (2008) kuitenkin huomauttavat, että kuluttajan ostopäätösprosessi ei aina etene 

yllämainitun kuvion mukaisesti. Prosessissa kuluttaja voi edetä toisesta vaiheesta toiseen eri 

järjestyksessä, hypätä vaiheiden yli tai palata taaksepäin (Kotler, 2005, 160; Solomon, ym. 2016, 

333). Ostopäätösprosessi ei ole aina samanlainen kaikissa tilanteissa, vaan se muuttuu tuotteen ja 

palvelun mukaan (Ahola ym., 2002, s.59). Kuluttajan omat valintaan liittyvät riskit ja oston 

tärkeys vaikuttavat prosessin monimutkaisuuteen ja pituuteen. On tilanteita, jossa ostopäätös on 

helppo ja nopea, sekä tilanteita, jossa pohditaan pitkään eri vaihtoehtojen välillä. (Steinhauser, 

Janssen & Hamm, 2019.) Tuotteen puutteellinen info ja ominaisuudet voivat hidastaa kuluttajan 

päätöksentekoa (Solomon ym., 2016, s. 335-336).  

Keskeinen osa ostopäätösprosessia on kuluttajan sitoutuminen päätöksentekoon, sillä se vaikuttaa 

prosessin muotoon (Steinhauser, ym., 2019). Sitouttamisella viitataan siihen, minkä asteen 

aktiivisuutta kuluttaja kokee tietyn tuotteen kulutukseen liittyvää toimintoa kohtaan (Wilkie, 

1994, s. 164; Ylikoski, 1999, s. 92). Sitouttamisen aste on riippuvainen hyödykkeen 

käyttötarkoituksesta ja sen ominaisuuksista. Tilanteessa, jossa kuluttaja kokee hyödykkeen 

tärkeäksi hankinnaksi, ostopäätösprosessista tulee monimutkainen ja sitouttamisen asteesta 

korkea. Vaihtoehtoisesti mitä vähemmän työtä ja informaationhankintaa hankittava tuote vaatii, 

sitä matalampi sitoutumisaste ja sitä nopeampi päätöksenteko on (Wilkie, 1994, s. 164-1667; 

Solomon ym., 2016, s. 271-272). Muut korkeaan sitoutumisasteeseen vaikuttavat tekijät ovat 

hyödykkeen korkea hinta, kuinka kauan hyödykettä on tarkoitus käyttää, kuinka vahvasti hyödyke 

on sidottu kuluttajan minäkuvaan ja minkä suuruiset riskit liittyvät hankintaan. (Wilkie, 1994, s. 

164-167; Assael, 1998, s. 70-71.) Erilaiset trendit lisäksi voivat vaikuttaa kuluttajiin ja 

kulutustottumuksiin (Rope & Pyykkö, 2003, s. 43).  Elintarvikkeet luokitellaan Aholan (1994, 

54) mukaan matalan sitoutumisasteen hyödykkeiksi. Ne eivät sovi esimerkiksi markkinoitavaksi 

internetissä, sillä kuluttajat eivät käytä aikaansa matalien sitoutumisasteen tuotteiden 

tiedonhankintaan (Ahola, 1994, s. 55).  

Riskeillä tarkoitetaan kuluttajien kokemaa riskiä koskien hyödykkeiden hankintaa (Solomon ym., 

2016, s. 270).  Riskit voi karkeasti jaotella ominaisuuksien perusteella seuraaviin ryhmiin: 

psykologiset, sosiaaliset, fyysiset, taloudelliset ja toiminnalliset (Ilmonen, 2007, s. 126). 

Taloudelliset riskit liittyvät hyödykkeen hintaan, sosiaaliset liittyvät perheen tai ryhmän 

mielipiteisiin ja fyysiset liittyvät esimerkiksi, päihteiden haittavaikutuksiin.  Toiminnallisia 

riskejä ovat esimerkiksi, matkapuhelimen liittymän hankinta, sillä se sitoo kuluttajan hankinnat 

pidemmälle aikavälille. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja ei voi ostaa toista liittymää, kun on jo 

sitoutunut toiseen. Psykologisilla riskeillä viitataan hankintoihin, jotka voivat vaikuttaa 
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negatiivisesti kuluttajan itsetuntoon, minäkuvaan tai johonkin muuhun psykologiseen 

ominaisuuteen. (Wilkie, 1994, s. 164-167; Solomon ym., 2016, s. 271-272. 

3.2.1 Tarpeen tunnistaminen  

 

Ensimmäinen vaihe ostoprosessissa on kuluttajan tarpeen havaitseminen ja tunnistaminen (Kotler 

& Armstrong 2010, s. 162; Solomon ym., 2016, s. 331). Maslown (1948) mukaan kuluttajien 

tarpeet voidaan järjestellä tarvehierarkiaan arvojärjestyksen mukaan. Tasoja hierarkiassa on viisi: 

itsensä toteuttamisen tarpeet, arvoannon tarpeet, rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet, 

turvallisuuden ja fyysiset tarpeet.  

Näiden tarpeiden tunnistamiseen kuluttaja tarvitsee joko sisäisen tai ulkoisen ärsykkeen 

(Sherlekar & Gordon, 2009, s. 38). Sisäinen ärsyke ilmaantuu, kun jokin perustarpeista uupuu ja 

se tulee ajankohtaisesti tyydyttää esimerkiksi, nälkä. Ulkoinen ärsyke voi olla esimerkiksi, 

markkinointiviestintäkanavan mainonta, joka herättää ensisijaisen tarpeen kuluttajassa (Solomon 

ym., 2009, 354-355; Okazaki, Mueller & Taylor, 2010).  Ärsykkeet muokkaavat kuluttajan sen 

hetkistä tai toivottua tilaa. Tunnistus tarpeesta käynnistyy, kun kuluttaja huomaa eron nykyisen 

ja toivotun tilan välillä. Tarpeen tunnistus voi tapahtua myös tilanteessa, jossa kuluttaja kohtaa 

joko yksinkertaisen tai monimutkaisen ongelman ja tarvitsee siihen jonkin ratkaisun. (Kotler & 

Armstrong 2010; Solomon ym. 2006, 263-264.) Kuluttaja ei kuitenkaan jokaisesta havaitusta 

tarpeesta aloita toimintaprosessia. Ongelman tai tarpeen täytyy olla kuluttajalle tarpeeksi 

merkittävä, jotta se johtaa ostopäätösprosessiin. (Engel ym. 1995, 176-177.) 

Viestintä markkinointiviestintäkanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, keskittyy vaikuttamaan 

kuluttajien toivottuun tilaan. Tavoitteena on herättää kuluttajissa tarve ulkoisilla ärsykkeillä 

käyttämällä erilaisia markkinointiviestintäkanavia, kuten Facebookia. (Kannan & Hongshuang, 

2017.) Markkinointiviestintä ei ainoastaan herätä tarpeita, mutta tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia 

myynnille ostoprosessin aikana. Kuluttaja saattaa olla tyytyväinen ostaessa lehmästä saatua 

maitoa, mutta mainos kauramaidosta sosiaalisen median kanavassa voi sen sijaan saada kuluttajan 

vaihtamaan ja ostamaan tuotetta. (Sherlekar & Gordon, 2010, s. 38.)  

3.2.2 Informaation hankinta  

 

Tarpeen tunnistuksen jälkeen kuluttajan täytyy löytää asianmukaista tietoa ongelman ratkaisuun 

(Solomon ym., 2016, s. 334). Hankittu informaatio voi koskea hyödykettä, kauppaa tai 

ostotoimintoa. Kuluttajalla on kaksi eri tasoa tiedon hankinnassa: passiivinen ja aktiivinen taso. 

Passiivisessa vaiheessa kuluttaja on vastaanottavaisempi hyödykkeeseen liittyvästä tiedosta, kun 
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taas aktiivisessa vaiheessa tiedon etsinnästä tulee osallistuttavampi. Tietoa haetaan myymälästä, 

verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta ja ystäväpiiristä. (Kotler & Keller, 2006, s. 191-192.) 

Tiedonhakua voi toteuttaa myös ennakkoon, jota kutsutaan ostoa edeltäväksi tiedonhauksi. 

Kokeneemmat ostajat pyrkivät etsimään tietoa pysyäkseen ajan tasalla markkinoista, trendeistä ja 

uusista tuotteista. (Solomon ym., 2016, s. 334-335; Miller & Washington, 2015.)  

Kuluttajalla on saatavilla useita eri tiedonlähteitä, jotka voi jakaa sekä sisäisiin että ulkoisiin 

lähteisiin. Kuluttajan omat aikaisemmat kokemukset, muisti ja mielipiteet kuulutavat sisäisiin 

lähteisiin. Sisäiset lähteet eivät kuitenkaan aina riitä päätöksentekoon, joten tiedonhakuun haetaan 

täydennystä ulkoisista tiedonlähteistä. Lähipiirin mielipiteet, asiantuntijoiden vinkit ja yrityksien 

omat nettisivut ovat ulkoisia tiedonlähteitä. (Solomon ym., 2016, 334-335; Kumar, Bezawada, 

Rishika, Janakiraman & Kannan, 2016.) Tiedonlähteet voidaan vielä luokitella neljään ryhmään 

(kuvio 4.) (Kotler & Keller 2006, s. 192).  

 

Kuvio 4. Tiedonhankinnan eri lähteet (Mukaillen Kotler & Keller, 2006, s.192; Shrlekar & 

Gordon, 2010, s. 44). 

Kuluttajan tiedonhankinnan volyymiin vaikuttavat erilaiset tekijät, esimerkiksi kuluttajan 

ennakkotieto, hankinnan tarpeellisuus, tiedonhankinnan helppous, koettu arvo ja tyytyväisyys 

tiedon etsinnästä. Tiedonhankinta on lisäksi osa kuluttajan vaihtoehtojen punnitsemista. Se 

mahdollistaa kuluttajalle tilaisuuden asettaa vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen ja tehdä 

vertailuja hyödykkeiden välillä maksimoidakseen saamansa hyödyn. (Karimi, Holland & 

Papamichail, 2018.) Ostopäätöstilanteet, jossa harkitaan korkean sitoutuneisuuden hyödykkeiden 

hankintaa, vaativat kuluttajalta enemmän aikaa, tiedonhankintaa ja kattavaa ongelmanratkaisua. 

Mitä enemmän kuluttaja hankkii tietoa, sitä paremmin kuluttaja pystyy tekemään ostopäätöksiä 
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ja samalla parantamaan omaa hyötyään hankinnasta. (Solomon ym., 2016, s. 265-276; Engel ym. 

,1995, s. 182-184.)  

Internet tarjoaa kuluttajalle valtavan määrän tietoa (Grant ym., 2010). Nykypäivän digitaaliset 

päivitykset sekä internet tarjoavat kuluttajille tehokkaamman väylän etsiä tietoa hyödykkeistä ja 

palveluista. Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan vuonna 2014 noin 83 

prosenttia suomalaisista etsi tietoa hyödykkeestä tai palvelusta ennen lopullista ostopäätöstä. 

Digitaalisten innovaatioiden ansioista kehitetyt sosiaalisen median sovellukset, esimerkiksi 

yhteisöpalvelu Facebook, mahdollistavat kuluttajille nopean tiedonetsintätyökalun. Kuluttajat 

voivat etsiä muiden kuluttajien kokemuksia tuotteesta tai etsiä lisätietoa tuotteen omilta 

sosiaalisen median sivuilta. (Solomon ym., 2016, 334.) Gallupin (2014) teettämän tutkimuksen 

mukaan suurin osa kuluttajista Yhdysvalloissa hyödyntää sosiaalista mediaa pitääkseen yhteyttä 

ystäviinsä ja perheisiinsä, sekä seuratakseen trendejä ja löytääkseen lisätietoa.   

3.2.3 Vaihtoehtojen vertailu  

 

Kun tietoa halutusta hyödykkeestä, sen saatavuudesta, brändeistä, hinnoista sekä muista hinnoista 

on löydetty tarpeeksi, kuluttaja siirtyy vertailemaan vaihtoehtoja (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

164). Tiedonhankinnan jälkeen, kuluttaja on muodostanut ennakkoon itselleen ryhmän 

vaihtoehtoisia hyödykkeitä, jotka sopivat tarpeen tyydytykseen. Kuluttaja pyrkii arvioimaan 

hyödykkeitä peilaten tiedonhankintavaiheessa hankittuun tuotetietoon (Solomon ym., 2016, 342). 

Vaihtoehtojen arviointi vaihtelee riippuen millainen ostopäätös ja hyödyke on kyseessä. Jos 

kyseessä on monimutkainen tarveongelma, kuluttaja saattaa käyttää pidemmän ajan punnitessaan 

eri vaihtoehtoja ja brändejä. (Solomon ym., 2009, 363.) Arviointiprosessiin vaikuttavat myös 

kuluttajan asenteet, uskomukset ja kulttuuri. Siksi jokainen kuluttaja arvostaa erilaisia 

tuoteominaisuuksia. (Kotler & Armstrong, 2010, 217-218.) Kuluttaja ei myöskään aina kulje 

ostopäätösprosessin tiedonhankinta ja vaihtoehtojen vertailu vaiheiden välillä lineaarisesti, 

vaikka vaiheet onkin esitetty erillisinä vaiheina. Sen sijaan, kuluttaja voi toteuttaa näitä vaiheita 

samanaikaisesti tai palata toisesta toiseen. (Solomon ym., 2016, 248.)  

Kuluttajat käyttävät vaihtoehtojen vertailussa arviointikriteerejä, joiden avulla rajataan mitkä 

vaihtoehdoista sopivat parhaiten haluttuihin kriteereihin. Arviointi yleensä perustuu kuluttajan 

aikaisempaan muistissa olevaan hankittuun tietoon, mutta jos tietoa ei ole, kuluttajan arviointi 

perustuu ulkoisista lähteistä etsittyyn informaatioon. (Engel ym., 1995, s. 218-222.) Tämän 

hetkisten trendien pohjalta, kuluttajien arviointikriteereihin kuuluvat, esimerkiksi eettisyys, 
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kestävä kehitys sekä yritysten sosiaalinen vastuu (Solomon ym., 2016, s. 346). Markkinointi voi 

vaikuttaa kuluttajien arviointikriteereihin, esimerkiksi kaurajuoman tapauksessa, markkinoijat 

voivat painottaa, kuinka kaurasta valmistettu maito on ympäristöystävällisempää.   

3.2.4 Ostopäätös  
 

Vaihtoehtojen vertailussa kuluttaja arvioi brändejä sen mukaan, mikä vaihtoehdoista sopii 

parhaiten toivottuihin ominaisuuksiin (Solomon ym., 2016, s. 358). Ostopäätös on prosessi, jossa 

valitaan hyödyke tai palvelu kaikista tarjotuista vaihtoehdoista, joka parhaiten vastaa kuluttajan 

ongelmaan (Prasad & Jha, 2014). Samanaikaisesti kuluttaja myös muodostaa ennakoivia 

ostopäätösaikomuksia. Yleensä kuluttajan ostopäätös on ostaa sopivin hyödyke, mutta aikomus 

ostaa ei aina johda ostopäätökseen. (Karimi ym., 2018.) Syy tähän johtuu kahdesta eri tekijästä. 

Ensimmäinen tekijä on muiden asenteet, erityisesti kuluttajan lähipiirin asenteet. Jos kuluttajan 

vanhempi on sitä mieltä, ettei kannata ostaa niin kallista tietokonetta, kuluttajan aikomus ja päätös 

ostaa tietokone saattaa muuttua. Toinen vaikuttava tekijä on odottamaton tilanne. Kuluttajan 

ostoaikomus perustuu sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen, hyödykkeen hintaan ja 

oletettuihin hyötyihin. Jos jokin näistä muuttuu, esimerkiksi hyödykkeen hinta, kuluttajan 

aikomus ostaa tuote saattaa muuttua. Edellä mainittujen asioiden lisäksi kuluttajan täytyy selvittää 

esimerkiksi, milloin on paras ostoajankohta, millainen määrä hankitaan, mitä maksuvälinettä 

käytetään ja mistä hankinta tehdään. (Kotler ym., 2015, s. 150: Sherlekar & Gordon, 2010, s. 39.) 

Ostopäätökseen voi myös vaikuttaa eri lähteistä yhdistetty tieto esimerkiksi, aikaisempi kokemus 

hyödykkeestä, saatavilla oleva tieto ostohetkellä sekä mainoksien aiheuttamat uskomukset 

brändistä (Solomon ym., 2016, s. 358).  

Kuluttajan tavat ja taustalla toimivat kulutusmallit voivat lisäksi vaikuttaa ostopäätökseen. 

Kirjallisuudessa on esitetty kolme eri mallia, joiden pohjalta kuluttajat toteuttavat päätöksiään 

(Karunakaran, 2008, 70).   

 

1. Taloudellinen malli 

Kuluttaja, joka edustaa tätä kulutusmallia, on rationaalinen ja päätökset pohjautuvat 

käytännöllisyyteen sekä hyödyllisyyteen. Kuluttaja hakee tietoa sekä vertailee eri brändien 

vaihtoehtoja sen mukaan, mikä on kaikista hyödyllisin. (Karunankaran, 2008, s.70.) 

 

2. Passiivinen malli  
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Tämän kulutusmallin edustajat ovat vastakohtia taloudellisen mallin kuluttajille, sillä 

ostopäätökset pohjautuvat impulsiivisuuteen ja järjettömyyteen (Khan, 2006, s. 130).  

 

3. Kognitiivinen malli  

Kuluttajat toimivat ongelman ratkaisijoina etsien parasta vaihtoehtoa tarpeisiinsa. Päätös 

tehdään hankitun tiedon ja tuoteominaisuuksien perusteella (Khan, 2006, s. 130).  
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4  Tutkimuksen viitekehys 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuluttajan ostopäätöstä sosiaalisen median 

markkinointiviestinnänkanavien näkökulmasta. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin 

markkinoinnin perusperiaatteita ja niihin kuuluvia kilpailukeinoja (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

29). Markkinointiviestinnässä keskityttiin erityisesti markkinointiin digitaalisissa kanavissa, 

erityisesti sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaan viestintään. (Pan ym. 2019; Kaplan & 

Haenlain, 2010.) Teoriaosuus pohjautuu lisäksi tekijöihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan kuluttajan 

ostopäätösprosessiin. Ulkopuoliset tekijät, eli markkinointiviestintä, pyrkii vaikuttamaan 

prosessiin, eli kuluttajan mustaan-laatikkoon. Mustalla-laatikolla tarkoitetaan kokonaisuuden 

osaa, johon kuuluu kuluttajan ominaispiirteet sekä ostopäätösprosessi (Solomon ym., 2016, s. 

250; Khan, 2006, s.131). Ostopäätösprosessi on yksi osa koko kuluttajan päätöksentekoa, johon 

tässä tutkielmassa pääosin keskitytään sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavien 

näkökulmasta.  Ostopäätösprosessiin kuuluu viisi vaihetta: 1) tarpeen tunnistaminen, 2) 

informaation hankinta, 3) vaihtoehtojen arviointi, 4) ostopäätös ja 5) oston jälkeinen 

käyttäytyminen. (Kotler ym., 2015; Zhu & Chen, 2015.) Tutkimuksen kannalta oleellisimmat ovat 

vaiheet 1-4, sillä tarkoituksena oli keskittyä prosessivaiheisiin, joihin 

markkinointiviestintäkanavat pyrkivät vaikuttamaan.  

Tutkimuksen viitekehykseen kuuluvat kuvion 5. mukaisesti kaurajuoman ostopäätösprosessi ja 

siihen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät. Painopiste ja itse teoreettinen viitekehys on katkoviivalla 

rajattu alue, johon sisältyy ulkopuolisiin tekijöihin kuuluva sosiaalisen median 

markkinointiviestintäkanavat ja kuluttajan ostopäätösprosessi. Markkinointitoimenpiteet 

sosiaalisessa mediassa nojautuvat kuluttajien ja yritysten väliseen kommunikointiin, 

sisällöntuotantoon arvosteluiden ja tuote-esittelyiden muodossa, sekä digitaalisten työkalujen 

hyödyntäminen media-alustoissa. (Kannan & Hongshuang, 2017; Zhu & Chen, 2015; Panigua & 

Sapena, 2014.)  

Aikaisemmat tutkimukset ovat luoneet perustan viitekehykselle, jonka pohjalta tutkimuksen 

empiirinen osa sekä teemahaastatteluiden kysymysrunko (liite 1.) on laadittu. Tutkittu ilmiö 

muodostuu yli 50-vuotiaan kuluttajan kauramaidon ostopäätöksestä sekä siihen vaikuttavista 

ulkopuolisista tekijöistä, eli sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavista. Aikaisempien 

tutkimuksien ja tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta johdettujen teemojen 

avulla tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan syvällisemmin ja kokonaisvaltaisesti.  
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Kuvio 5. Tutkimuksen viitekehys.  
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5 Tutkimusmenetelmä ja aineisto  
 

Tässä luvussa luodaan pohjaa tutkimuksen empiiriselle osuudelle. Luvussa käsitellään 

tutkimusaineisto sekä siihen valitut analysointimenetelmät. Lisäksi perustellaan menetelmien ja 

aineistoon johtaneet valinnat. Empiirinen tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullista 

lähestymistapaa käyttäen (Hirsjärvi & Hurme, 2004, s. 27). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

ymmärtää syvällisemmin sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavien vaikutusta kuluttajan 

kaurajuoman ostopäätökseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen 

tiedonhankintaan, joka lopulta johtaa uusien tosiasioiden löytämiseen (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2007, s. 161). 

  

5.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä 
 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena, eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusotteen valinta 

perustui tutkimuksen tavoitteeseen sekä teoreettiseen viitekehykseen. Hirsjärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2009, s. 164) mukaan laadullinen tutkimusote tuo esiin tutkittavien näkökulmat ja 

omat äänet. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu pienemmät määrät tutkittavia 

tapauksia, joita tutkitaan syvällisesti ja perusteellisesti (Eskola & Suoranta, 1998, s. 18). 

Ominaispiirteisiin kuuluu lisäksi se, että tutkittavat ilmiöt eivät ole yleensä kovin tunnettuja ja 

niihin vaikuttavista asioista ei tiedetä paljoa (Hirsjärvi & Hurme, 2004, s. 34). Hypoteesittomuus 

on myös laadullisen tutkimuksen ominaispiirre, jolla viitataan siihen, ettei tutkimukselle ole 

asetettu ennakkoon sovittuja olettamuksia tutkimuksen tuloksista tai kohteesta (Eskola & 

Suoraranta, 1998, s. 19). Ilman näitä olettamuksia tutkittavien omat mielipiteet ja näkökulmat 

tulevat vapaammin esille (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, s. 24). Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavien toimia ja motiiveja, mikä tässä tapauksessa 

viittaa tutkittaviin kuluttajiin (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, s. 31-33).   

Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita (Hirsjärvi ym., 

2007, s. 161). Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään miten sosiaalisen median 

markkinointikanavat vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. Laadullisen tutkimuksen tavoite on 
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selittää ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä muuhun aikaisempaan kirjallisuuteen sekä teoreettiseen 

viitekehykseen perustuen (Alasuutari, 2007, s.51). 

 

Tutkimusmenetelmä  

Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin haastatteluiden avulla. Valittu tutkimusmenetelmä perustuu 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, tutkittavaan ilmiöön sekä sopivaan 

analyysimenetelmään (Alasuutari, 2007, s. 51). Tutkimusaineiston hankinta laadullisissa 

tutkimuksissa toteutetaan usein haastatteluiden avulla (Koskinen ym. 2005, 157; Hirsjärvi ym., 

2007, s. 160). Menetelmän tavoitteena on mahdollistaa haastattelijan ja tutkittavan kohteen 

vuorovaikutus (Johnston ym., 2016, s.364). Haastattelu on menetelmänä joustava ja sen avulla on 

mahdollista saada kuvaavia esimerkkejä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34). Joustavuus myös 

mahdollistaa kysymyksien variaation. Tutkija voi tarkastella miten haastateltavien mielipiteet 

kysymyksistä eroavat toisistaan. Variaatioiden ansiosta uusia ajatuksia tai ideoita voi ilmaantua 

haastatteluiden aikana. (Johnston ym. 2016; 364.)  Vaikka valittu metodi sopii tähän 

tutkimukseen, sisältää haastattelumenetelmä myös useita haasteita. Haastatteluiden toteuttaminen 

vaatii enemmän resursseja kuin lomaketutkimus ja tutkimusaiheen kannalta epärelevanttia 

materiaalia saattaa syntyä paljon. Tutkijalta vaaditaan lisäksi kokemusta, sillä haastattelu tapahtuu 

tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34; Eskola & 

Suoranta, 1998, 85.)  

Haastattelutyypiksi valittiin teemahaastattelu, joka on yleisin laadullisen aineiston 

keruumenetelmä liiketaloudellisissa tutkimuksissa (Koskinen ym., 2005, 105).  Eskola ja 

Suoranta (1998, s. 86) määrittelevät teemahaastattelun haastatteluksi, jossa aihealueet ja teemat 

on etukäteen määritelty. Teemahaastattelu on perusteltua tälle tutkimukselle, sillä se mahdollistaa 

haastateltavien näkökulmien ja heidän ”äänien” tulevan kuuluviin (Hirsjärvi ym., 2007, s. 164).  

Teemahaastattelussa puuttuu kysymysten tarkka järjestys, joka on ominaista strukturoidulle 

haastattelutyypille. Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (2005, s. 104) kutsuvat 

teemahaastattelutyyppiä puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi, jossa kysymykset ovat 

ennalta määrättyjä ja joiden järjestys voi poiketa haastateltavasta riippuen. Teemahaastattelua 

ohjaa haastattelurunko, jonka avulla tutkija voi ohjata keskustelua ilman, että hallitsee 

keskustelua liikaa. Haastattelurunko toimii apuvälineenä haastattelijalle kahdessa asiassa. Se 

muistuttaa haastattelijaa keskeisimmistä haastattelukysymyksistä sekä pitää haastattelun kulun 

luontevana. (Koskinen ym., 2005, s.108.)  Haastattelutyyppi valittiin myös siksi, että se antaa tilaa 
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haastateltaville tuoda esille mitä näkökulmia he haluavat korostaa tai pitävät ajankohtaisina 

(Johnston ym., 2016, s. 364). Teemahaastattelurungon (Liite 1) määritteli tämän tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä: 

markkinointi ja siihen sisältyvä sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat sekä kuluttajan 

ostopäätösprosessi.  

5.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto  
 

Keväällä 2019 tutkimus alkoi tutkimussuunnitelman hahmottamisella, jota varten tutustuttiin 

menetelmäkirjallisuuteen ja kerättiin materiaalia eri lähteistä. Tutkielman kirjallisuuskatsaukseen 

kerättiin aineistoa ajankohtaisista uutislähteistä, kirjallisuudesta sekä tieteellisisä artikkeleista. 

Alustava tutkimusongelma hahmottui kerätystä aineistosta sekä tutkijan omasta kiinnostuksesta 

markkinointia, kuluttajia sekä sosiaalista mediaa kohtaan.  

Tutkielman teoriaosuus valmistui kesällä 2019, jonka aikana alustavaa haastattelurunkoa oli jo 

hahmoteltu. Haastattelurunko hahmoteltiin tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen perustuen, 

jonka jälkeen runkoa kokeiltiin suorittamalla testihaastatteluita. Testihaastatteluista sai arvokasta 

palautetta haastattelurungon toimivuudesta. Kolmen testihaastattelun perusteella 

haastattelunrunkoa tarkenettiin erityisesti tarpeen havaitsemisen kysymyksien osalta. 

Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisella otannalla, sillä laadullisissa tutkimuksissa 

tutkimusaineisto valitaan tarkoituksenmukaisesti satunnaisotantamenetelmän sijaan (Hirsjärvi 

ym., 2007, s.160). Otanta toteutettiin eliittiotannalla, joten henkilöt valittiin sen perusteella, joilta 

uskottiin saavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 88). 

Henkilöiltä kysyttiin ennen haastattelupyynnön tarkempaa esittelemistä, että olivatko ostaneet 

ikinä kaurajuomaa. Tämän tutkimuksen kannalta oli tärkeää valita haastateltaviksi sellaisia, jotka 

ovat toteuttaneet ostopäätöksiä kaurajuomista. Kaikki haastatteluun osallistuvat olivat kuluttajia, 

jotka olivat edes kerran ostaneet kaurajuomaa. Aineiston laatu ei määräydy sen mukaan mikä 

otoksen koko on, vaan sen kuinka perusteellisesti aineistoa tutkitaan (Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 13). Laadullisen tutkimuksen yksi ominaispiirteistä on suhteellisen pieni tapausmäärä, sillä 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoituksena ymmärtää ja tulkita tutkittavaa ilmiötä (Eskola 

& Suoranta, 1998, s. 61). Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin yli 50-vuotiaat kuluttajat. Valinta 

perustui siihen, että ikäryhmä on Suomen suurin ja lisäksi, tämän ikäluokan kuluttajat eivät käytä 

yhtä paljon sosiaalisen median palveluita, kuin nuoremmat ikäpolvet.  
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Kohdejoukkoon valittiin sekä eläkkeellä että töissä käyviä yli 50-vuotiaita kuluttajia. Näin saatiin 

kerättyä aineisto, joka oli mahdollisimman monipuolinen ja kattava. Tutkielman empiirinen 

tutkimusaineisto koostui 11 kuluttajan henkilöhaastatteluista. Aluksi valittiin kahdeksan 

haastateltavaa. Tämän jälkeen kuitenkin suoritettiin vielä kaksi haastattelua aineistoin 

kylläisyyden varmistamiseksi. Eskolan ja Suorannan (1998, s. 61-64) mukaan aineiston 

kylläisyys riippuu sen saturaatiosta, eli kyllääntymispisteestä. Kyllääntymispisteellä tarkoitetaan 

sitä tilannetta, jossa haastatteluista ei enää ilmene merkittävää uutta tietoa tutkimusongelmaan. Jo 

ensimmäisten haastatteluiden jälkeen tutkija havaitsi muutamia samankaltaisuuksia tiettyjen 

teemojen osalta. Aineistoa kerättiin lopulta 11 haastattelun verran, johon ei ole mukaan laskettu 

testihaastatteluita (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Kuvaus aineistosta.  

 

 

 

 

Koodi  Sukupuoli Ikä Kesto Ajankohta Kuvaus  

H1 Mies  63 40 minuuttia  27.08.2019 Yksilöhaast.  

H2 Nainen  55 27 minuuttia  27.08.2019 Yksilöhaast. 

H3 Nainen  59 32 minuuttia 29.08.2019 Yksilöhaast.  

H4  Nainen  60 21 minuuttia 03.09.2019 Yksilöhaast 

H5  Nainen  56 26 minuuttia 05.09.2019 Yksilöhaast.  

H6  Nainen  63 33 minuuttia  09.09.2019 Yksilöhaast. 

H7 Nainen  60 26 minuuttia  13.09.2019 Yksilöhaast. 

H8 Nainen  51 34 minuuttia  16.09.2019 Yksilöhaast.  

H9 Mies 60  29 minuuttia  16.09.2019  Yksilöhaast.  

H10 Mies  66  22 minuuttia  15.09.2019 Yksilöhaast. 

H11 Mies  57  36 minuuttia  15.09.2019 Yksilöhaast.  
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Kaikki henkilöhaastattelut tehtiin elo-syyskuun välisenä aikana. Haasteltavat kartoitettiin 

tuttavapiirien avulla. Haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse, jossa esiteltiin tutkimuksen aihe, 

mitä varten tutkimus toteutetaan, miten tutkimus toteutetaan ja mitä asioita haastattelussa on 

tarkoitus käsitellä. Haastattelut tapahtuivat kasvotusten paikoissa, jotka olivat sopivia 

haastateltaville. Sopivat paikat olivat osallistujien kodit, työpaikat sekä tutkijan oma koti. 

Haastattelupaikat olivat rauhallisia, joka mahdollisti luonnollisen haastatteluympäristön lisäksi 

myös laadukkaan nauhoittamisen. Haastattelut nauhoitettiin matkapuhelimen omalla 

sovelluksella ja tukena käytettiin kannettavaa tietokonetta, jotta analysointi sekä litterointi olisi 

tehokkaampaa. Haastatteluissa käsiteltiin kiireettömästi kaikki haastattelurungon teemat. Aikaa 

oli varattu jokaiseen haastatteluun riittävästi, jotta haastateltavilla sekä tutkijalla oli mahdollisuus 

esittää lisäkysymyksiä tai tarkennuksia. Haastatteluiden pituus vaihteli 21 minuutista 40 

minuuttiin ja keskimäärin ne kestivät noin 30 minuuttia. Kaikki haastattelut suoritettiin 

Uudellamaalla tutkijan rajallisista resursseista johtuen.  

 

5.3 Analysointimenetelmät  
 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, s.135) toteavat teemahaastatteluaineiston olevan yleensä runsas. 

Teemahaastatteluiden avulla päästään lisäksi samalla havainnoimaan haastateltavien 

jokapäiväistä elämää. Näistä johtuen kerätyn aineiston analysointi voi olla työlästä, mutta samalla 

myös mielenkiintoista. Hirsijärveen ja Hurmeen (2008, 136) mukaan on tärkeää, että aineisto 

analysoidaan ja käsitellään mahdollisemman nopeasti keruuvaiheen jälkeen.  

Analyysin tarkoitus on luoda laadulliseen aineistoon selkeyttä ja uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 137). Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe aloitettiin 

digitaalisesti tallennettujen haastatteluiden litteroinnilla. Litteroitua aineistoa aluksi silmäiltiin ja 

luettiin läpi useaan kertaan samalla tehden muistiinpanoja marginaaleihin. Analyysimenetelmänä 

käytettiin sisällönanalyysiä, jota pidetään perusanalyysimenetelmänä laadullisille tutkimuksille 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 92). Eskola ja Suoranta (1998, s. 162) kuitenkin huomauttavat, että 

sisällönanalyysi ei ole ainoa laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä. Teemahaastattelujen 

analysointiin kuitenkin sopii Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 136) mukaan sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysin tarkoitus on löytää tekstistä merkityksiä sekä kuvata tekstejä sanallisesti. 

Tutkielmassa hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä, jolloin analyysin pohjana 
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käytetään aikaisempaa viitekehystä, esimerkiksi teoriaa tai käsitejärjestelmää. Analyysia ohjaa 

siten jokin teema tai käsitekartta (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 115-117.)  

Haastatteluaineiston analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu, jonka valinta perustui 

tutkimuksen viitekehykseen (Alasuutari, 2007, s. 83). Teemoittelun avulla pyritään korostamaan 

ja löytämään teemoja, jotka havainnollistavat tutkittavaa ilmiötä ja ovat olennaisia 

tutkimusongelman kannalta. Onnistunut teemoittelu on riippuvainen siitä, kuinka hyvin teoria ja 

empiria ovat vuorovaikutuksissaan toisiinsa. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 174-175.) Analyysissa 

kiinnitettiin huomiota erityisesti tähän vuoropuheluun liittämällä aineistosta esiinnousseita 

teemoja tutkimuksen teoreettisen viitekehykseen.  
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6 Tutkimustulokset  
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia, jotka ovat peräisin haastatteluaineiston analyysista. 

Analyysin aikana esiin tulleita teemoja ohjasi tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja sen pohjalta 

laadittu teemahaastattelurunko. Tulokset esitetään siksi samassa järjestyksessä kuin ne ovat rungossa 

esitettynä. Haastatteluaineisto koostui 11 teemahaastattelusta, jotka toteutettiin kesällä 2019.  

Tutkimustulosten tarkastelun tukena käytettiin suoria lainauksia haastatteluista, joiden tarkoitus on 

elävöittää sekä tarjota todisteita tutkimuksen tulkinnan tueksi. Haastateltavien suorat lainaukset 

esiintyvät tekstissä kursivoituna sekä tekstistä sisennettynä. Haastateltavista käytetään koodeja, jotta 

osallistujien anonyymisyys säilyy (ks. Taulukko 1 s. 29). Suorien siteerauksien perään on merkitty 

vastaajan koodi.  

6.1 Sosiaalisen median markkinointiviestintä  
 

Sosiaalinen media on yksi merkittävämmistä digitaalisen markkinointiviestinnän muodoista 

(Mangold & Faulds, 2009). Markkinointiviestinnän tavoitteet ja strategia sosiaalisen median 

kanavissa on herättää kiinnostus tuotteesta, tai palvelusta, ylläpitää asiakassuhteita sekä tarjota 

henkilökohtaisempaa markkinointia (Phua ym., 2020). Markkinointiviestinnän yleisin haaste on, 

miten tavoittaa juuri kohderyhmän kuluttajat (Yu-Ting ym., 2015). Tässä luvussa esitetään tulokset 

liittyen siihen, miten markkinointiviestintä on tavoittanut yli 50-vuotiaat haastateltavat ja erityisesti, 

kuinka kaurajuoman markkinointiviestintä on tavoittanut tämän kohderyhmän. Haastatteluaineiston 

analyysin toteutus aloitettiin tarkastelemalla, miten haastateltavat käyttävät sosiaalista mediaa, 

millaista markkinointiviestintää he ovat mahdollisesti kohdanneet eri kanavissa sekä millainen rooli 

kaurajuoman markkinointiviestinnällä on sosiaalisessa mediassa. Haastatteluissa selvisi, että yleisin 

käytetty sosiaalisen median kanava oli viestipalvelu Whatsapp. Facebook ja Instagram olivat lisäksi 

tuttuja kanavia monelle haastateltavalle.   

”Whatsapp on erittäin kätevä, niinku tämmöseen viestintään. Ryhmien 

väliseen viestintään.” (H2)  

”Facebook on edelleen mukava, yhteisöllinen ja positiviinen ympäristö.” 

(H3)  

Haastateltavien kokemukset eri kanavista erosivat osittain toisistaan.  
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”En ole Facebookissa. Jos mä tarviin jotain tietoo mikä on vaan 

Facebookissa, niin se on yleensä jonku yrityksen Facebook sivusto, joka 

on sit avoin.” (H6)  

 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että haastateltavat käyttävät monipuolisesti erilaisia sosiaalisen 

median kanavia. Yksi haastateltavista käytti Facebookia useammin, toinen taas ei kuulunut ollenkaan 

Facebookiin. Analyysi tukee aikaisempia tutkimuksia, kuten esitetyssä kuvassa 1, jonka mukaan yli 

50-vuotiaat yksityishenkilöt käyttävät huomattavasti vähemmän sosiaalisen median palveluita kuin 

muut ikäryhmät. Aineistosta ilmenee, että kanavista erityisesti Whatsappia ja Facebookkia käytetään 

eniten haastateltavien keskuudessa.  

Stephenin (2016) mukaan ominaista sosiaaliselle medialle ovat avoimuus, keskustelu ja 

yhteisöllisyys. Kaikkien haastateltavien oli lisäksi helppo perustella, miksi käyttivät kyseisiä kanavia. 

Mahdollinen syy suosiolle myös tämän ikäisten haastateltavien keskuudessa voi johtua siitä, että he 

haluavat olla yhteydessä tuttaviinsa, perheenjäseniin ja muihin ystäviin näiden kanavien avulla. 

Haastateltavat kokivat kanavien tuovan heille uutta tietoa esimerkiksi, mitä ystävilleen kuuluu. 

Tämän mahdollistaa digitaalinen ympäristö, jonka avulla on helppo ulottautua laajemmin eri 

sivustoihin ja kanaviin.  Analyysiin perustuen voidaan todeta, että haastateltavien ikä vaikuttaa 

ainakin vähän siihen, mitä sosiaalisen median kanavia käyttävät.  

Zhu ja Chenin (2015) toteavat, että kuluttajat pyrkivät olemaan vuorovaikutuksellisesti yhteydessä 

yrityksiin mediakanavissa, jotka he ovat valinneet. Tuntemattomien ihmisten lisäksi haastateltavat 

kuvailivat päätyvänsä sosiaalisen median alustoille verkkosivustojen hakukoneiden avulla.  

”Yleensähän se on niin, et sä menet, sanotaan nyt vaikka, että 

facebookkiin ja sit joku on pannu sinne jonkunlaisen vinkin jonnekkin ja 

sit sä seuraat sitä linkkiä ja sit sä huomaat, et sä oot jonku lehden sivulla. 

Sit sä huomaat, et siel sivulla on joku mielenkiintonen juttu tai keskustelu 

meneillään. Emmä semmosiin mee mitkä ei pätkääkään kiinnosta.” (H8) 

 

Aineiston perusteella voidaan tulkita, että haastateltavat päätyvät yrityksen sivuille tai Facebook-

sivuille pitkälti sen mukaan, mikä heidän kiinnostuksensa herättää. Tulkinnanvaraista on se, että 

voidaanko todeta haastateltavien valitsevan mediakanavat vai ohjaavatko sosiaalisten median 

kanavien tarjoamat linkit sitä mihin sivustoille käyttäjät päätyvät. Mangoldin ja Fauldsin (2009) 
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mukaan on suositeltavaa yrityksille oppia ohjaamaan kuluttajien keskusteluita verkossa yrityksen 

tavoitteiden mukaisesti. Tähän osaksi kuuluu käyttäjien ohjaus verkossa päätymään oman yrityksen 

sosiaalisen median sivuille ja sitä kautta yrityksen verkkosivustolle. Kun tarkastellaan, kuinka 

sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat vaikuttavat kaurajuomien ostopäätökseen on 

keskeistä ymmärtää miten haastateltavat hyödyntävät somea arkipäivissä kulutuspäätöksissään. Kun 

haastateltavilta kysyttiin, miten he ovat päätyneet elintarvikeyrityksen sivuille, vastauksista ilmeni 

usein sama tekijä.  

”…kuitenkin aika usein mulla ruanlaitto, erityisesti viikonloppuisin lähtee 

liikenteeseen, ajatus siitä, että tuollaisista raaka-aineista voidaan lähtee 

rakentaa sitä ja sitten sitä menee googlettamaan… Sillon tulee aika usein 

Valion sivut ensimmäisenä…” (H1) 

”Mä yleensä haen jotain hakusanalla, ku mä haluun tietää jostakin 

jotakin ja sit se hakukone antaa jonku yrityksen facebook-sivuston tai sit 

se saattaa antaa jonku yrityksen sivun…” (H6)  

Kuten edellisistä esimerkeistä voi huomata, ruoanlaiton reseptien pohtiminen, vaikuttaa siihen, 

kuinka somea hyödynnetään. Kaikki haastateltavat mainitsivat ruoanlaiton ja reseptit, kun vastasivat 

miten saattavat päätyä jollekin elintarvikeyrityksen verkkosivuille. Analyysin mukaan, 

haastateltavien sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen on riippuvainen taustalla olevasta 

tarpeesta. Tätä analyysia tukee myös aikaisempi kirjallisuus. Ydin idea sosiaalisen median 

hyödyntämisessä markkinoinnissa on kuluttajien tarpeiden ja motiivien ymmärtäminen (Zhu & Chen 

2015).  Silloin kun kuluttajien tarpeet ja motiivit ymmärretään, yrityksien on helpompi tarjota heille 

sopivia tuotteita ja markkinointia. Markkinoinnista saadaan kohdennetumpaa, mutta haastateltavat 

silti pyrkivät valitsemaan mediakanavat, joita pitkin ovat yhteydessä yrityksiin.  

Sosiaalinen media pyrkii vaikuttamaan seuraaviin asioihin: miten ja mistä kuluttajat etsivät tietoa 

tuotteista, millaisia odotuksia ja asenteita heille muodostuu sekä kuluttajakäyttäytymiseen (Mangold 

& Faulds, 2009). Pulizzi (2012) toteaa, että kuluttajat arvostavat muiden kuluttajien kirjoittamia 

arvosteluita ja kokemuksia enemmän kuin yrityksien markkinointiviestintää. Haastateltavilta 

kysyttiin kuinka tehokkaaksi he kokevat perinteisen markkinointiviestinän lehdissä verrattuna 

kuluttajien kesken tapahtuvaan keskusteluun sosiaalisen median kanavissa. Tavoitteena oli selvittää, 

millaisia kokemuksia haastateltavilla oli yrityksien markkinointiviestinnästä.  

”Se on varmaa monipuolisempaa, vaikuttavampaa (keskustelu kuluttajien 

kesken). Jos ihminen lukee printtimediaa, niin se on semmosessa hienossa 



35 
 

mielentilassa, koska se osoittaa aikaa itselleen. Oot ensinnäkin valinnut 

sen mielilehden ja sit sä otat itselles aikaa ja käperryt sohvan nurkkaan 

ja sul on aina kivaa, ku sä luet lehtee. Sanotaan niin, et printtimedia 

saattaa vedota enemmän tunteisiin ja sillälailla mennä syvemmälle. 

Somessa on sit se, et pystyy kysymään ja keskustelemaan- joku suosittelee 

siellä.” (H11) 

”Joo, mun mielestä on tehokkaampaa, kun siitä keskustelee tai siitä 

keskustellaan.” (H6)  

”Se mitä tulee printtimediaan, se taas on, se on jotenki mukavampi, koska 

siinä saa itse päättää katsooko vai lukeeko mainoksen vai ei.” (H1) 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että haastateltavat kokevat kuluttajien kesken tapahtuvan 

keskustelun olevan tehokkaampaa markkinointia kuin muut perinteiset markkinointiviestintämuodot. 

Mahdollisena syynä voidaan pitää samaa syytä kuin miksi juuri tiettyjä sosiaalisen median alustoja 

käytetään. Yhteisöllisyys on mahdollisesti merkittävä tekijä siinä, kuinka markkinointi koetaan. 

Haastateltavat arvostivat enemmän muiden kuluttajien arvosteluita, mielipiteitä ja keskusteluita 

tuotteista sosiaalisessa mediassa. Yhteisöllisyyden luoma luotettavuus muiden kuluttajien mielipiteitä 

kohtaan johtuu osittain mahdollisesta epäluotettavuuden tunteesta perinteistä markkinointimainontaa 

kohtaan. Yrityksien markkinoinnin perus tavoite on saada kuluttajat ostamaan heidän tuotettaan tai 

palveluaan. Muut kuluttajat eivät pyri samanlaiseen tavoitteeseen, vaan kertovat sosiaalisen median 

kanavissa rehellisesti, kuinka he kokivat tuotteen. Silti suhtautuminen perinteistä markkinointia 

kohtaan haastateltavien joukosta oli analyysin perusteella positiivinen, vaikka kuluttajien välinen 

keskustelu koettiinkin tehokkaammaksi markkinoinniksi.  

Yhteenvetona voidaan esittää, että haastateltavat kohtaavat markkinointia heidän valitsemillaan 

kanavilla. Iällä on vaikutusta siihen, miten tuttavallisesti he kokevat sosiaalisen median kanavien 

käytön. Yhteisöllisyys koetaan tärkeäksi sosiaalisen media kanavien ominaisuudeksi, sillä 

haastateltavilla oli helppo luetella ja kertoa miksi juuri niitä kanavia käyttävät. Monet korostivat 

sosiaalisten medioiden helpottavan yhteydenpitoa. Yhteydenpidon lisäksi haastateltavat vaikuttivat 

aktiivisilta some-käyttäjiltä muilla tavoin, vaikka kaikki eivät edes olleet rekisteröityneenä some-

kanaviin. Haastateltavat käyttivät erilaisia kanavia hyödyksi reseptien hankinnassa ja arvosteluiden 

lukemisessa. Siksi voidaankin todeta, että tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat sitä, kuinka 

haastateltavat käyttäytyivät somen eri alustoilla.  
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6.2 Ostopäätösprosessi  
 

Seuraavaksi analyysissä keskityttiin analysoimaan kaurajuoman ostopäätösprosessin eri vaiheita.  

Kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin perustuvan teoreettisen viitekehyksen mukaan 

ostopäätösprosessi koostuu viidestä eri vaiheesta, joista neljä on olennaisempia tämän tutkimuksen 

kannalta. Vaikka tulokset esiteltiin vaiheiden mukaisesti, on hyvä huomioida, että itse haastateltavien 

ostopäätösprosessit eivät edenneet lineaarisesti vaiheesta toiseen. Markkinointi pyrkii vaikuttamaan 

kuluttajien ostopäätöksiin ulkopuolisten stimulanttien avulla (Sherlekar & Gordon, 2010, s. 26). 

Prasad ym. (2017) mukaan sosiaalinen media on muokannut nykyajan kuluttajien arvomaailmaa, 

tarpeita sekä käyttäytymistä.  

 

6.2.1 Ongelman tai tarpeen havaitseminen  

 

Ostopäätösprosessin ensimmäinen vaihe on tarpeen tunnistaminen (Solomon ym., 2016, s. 331). 

Tarpeen tunnistaminen voi joko alkaa ulkoisesta tai sisäisestä ärsykkeestä. Ulkoisella ärsykkeellä 

tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin aiheuttamaa ärsykettä. (Solomon ym., 

2009 254-355; Okazaki ym., 2010). Ärsykkeen on tarkoitus käynnistää tarpeen tunnistaminen, eli 

kuluttaja tajuaa tarvitsevansa jotain (Kotler & Armstrong, 2010, s. 164). Haastateltavilta kysyttiin 

siksi, mistä heidän ideansa ostaa kaurajuomaa lähti. Sherlekar & Gordon (2010, 38) mukaan kuluttaja 

voi olla tyytyväinen ostamaansa lehmänmaitoon, mutta sosiaalisessa mediassa toteutettu 

markkinointi voi saada kuluttajan vaihtamaan tuotevalintaansa toiseen. 

”Olen miettiny kahvimaitoa ja kaurajuoma sopii sen (kahvin) kanssa 

hyvin.” (H2) 

”Tytär sitä ensimmäiseksi mulle suositteli. Maito ei oo ikinä ollut oikein 

mun juttu. Mä en oo koskaan juonu normimaitoa ruokajuomana. Ja siitä 

on tullut aina semmonen yök-olo. Musta on ihanaa, et tuli tämmönen 

kaurajuoma, joka on iha eri maailmasta. Tietysti terveyskärki edellä. 

Laktoosittomuus.” (H3) 

Kuten ylläolevissa sitaateissa, monet haastateltavat kommentoivat, kuinka tavallinen lehmänmaito ei 

sovi omaan ruokavalioon tai eivät pitäneet sen mausta. Analyysin perusteella voidaan esittää, että 

haastateltavat eivät olleet tyytyväisiä lehmänmaidon ominaisuuksiin tuotteena. Haastateltavat 

tietämättään kaipasivat vaihtoehtoa lehmänmaidolle ja sen käyttötarpeisiin.  
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Solomonin ym. (2016, s. 271-272) mukaan ostopäätösprosessin muoto on riippuvainen kuluttajan 

sitoutumisen asteesta päätöksentekoon. Mitä korkeampi sitoutuminen, sitä monimutkaisempi 

prosessi ja sitä aktiivisempi kuluttaja on tiedonhaun suhteen. Korkeaan sitoutumisasteeseen vaikuttaa 

tuotteen korkea hinta, tuotteen suunniteltu käyttöikä ja kuinka suuret riskit liittyvät ostokseen (Wilkie, 

1994, 164-167; Solomon ym. 2016, s. 271-272). Tämän perusteella voidaankin kysyä, millainen 

sitoutumisaste haastateltavilla on kaurajuoman ostopäätösprosessiin? Kun on kyse omaan terveyteen 

liittyvistä tekijöistä, voidaan olettaa, että kulutusvalinnat sen suhteen vaativat aktiivisempaa 

päätöksentekoa. Terveysvaikutukset korostuivat useammassa vastauksessa, joista esimerkkinä löytyy 

alla oleva lainaus.  

”…Sillon ku se (kaurajuoma) tuli markkinoille, nii kaikki nää 

kauratuotteet, nii sit lähti se valtava kiinnostus, et mitä tää on. 

Kaurainnostus lähti siitä, et ku mulla on korkee kolesteroli ja sitä 

hoidettiin kymmenellä eri tavalla ja mä tiiän, et kaurassa on niitä 

klingaani tai niitä, sitä joka laskee kolesterolia… Mä käytän niin paljon 

kauraa ja mun kolesteroli on laskenu.” (H9)  

Tämä viittaa siihen, että tämän tutkimuksen haastateltavien kulutuspäätöksissä taustalla mahdollisesti 

vaikuttavat terveyteen liittyvät syyt. Kaikki haastateltavat ovat yli 50-vuotiaita, joten analyysin 

pohjalta voi pohtia vaikuttaako tässä ikä kulutuspäätöksien terveydellisiin syihin. Haastatteluista käy 

ilmi, että kaurajuoma tarjoaa mahdollisen ratkaisun ongelmaan löytää terveellisempi vaihtoehto 

lehmänmaidon käyttötarkoituksille, esimerkiksi kahviin lisättävään maitoon. 

Kukaan haastateltavista ei tässä vaiheessa maininnut, että olisi keksinyt ostaa kaurajuomaa pelkän 

sosiaalisen median markkinoinnin perusteella, mutta toisaalta markkinoinnin keinot voivat vaikuttaa 

epäsuorasti tarpeen tunnistamiseen. Useat haastateltavat mainitsivat kuitenkin, että olivat nähneet 

jonkun maininnan sosiaalisessa mediassa kaurajuomasta, kuten seuraava lainaus esittää.  

”…Varmaan joo sillon, ku se iKaffe tuli. Muistan alussa, kun mä etsin 

sitä. Se oli loppu kaikkialta ja muistan keskusteluita somessa, et mistä sitä 

saa…” (H11) 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on voinut keskittyä herättämään keskusteluita, joihin useat 

haastateltavat liittivät kaurajuoman. 

Ledinin ja Machnin (2019) mukaan, kaurajuomasta on tullut osa nykyajan ruokatrendejä. 

Kaurajuomaa on lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinoitu aktiivisesti eri brändien 
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voimalla (Ledin & Machin, 2019; Oatly, 2019).  Haasteltavilla oli eriäviä vastauksia, kun heiltä 

kysyttiin kokevatko yleisten ruokatrendien sekä sosiaalisen median mainonnan vaikuttavan heidän 

ostokäyttäytymiseensä.  

”En usko, että ne tulee niinkään sieltä sosiaalisen median kautta. Ne tulee 

enemmän tyyliin esim. Helsingin Sanomien ruokatorstai tai Glorian 

ruokalehti. Niistä mä innostun jostakin asioista, en niinkään jaksa seurata 

yksittäisten ihmisten blogeja. Jos kuulen jostain, että jossain on hyvä 

resepti. Nappaan sen ja meen kattomaan. En jaksa niitä blogivuodatuksia 

ja päivityksiä.” (H2)  

”Kauratuotteiden käyttöön on vaikuttanut se, että niitä on tullut lisää ja 

mun mielestä se on älyttömän hyvä, koska mun maha ei kestä laktoosia. 

Sama sit siinä, et mä en pysty sitä ruisleipää syömään, et mä oon hirveen 

tyytyväinen tähän buumiin.” (H10) 

Kuten tästä sitaatista voi huomata, sosiaalista mediaa kohtaan mielipiteet olivat osittain negatiivisen 

sävytteisiä kysyttäessä somesta ostokäyttäytymisen ohessa. Aikaisemmin, kun haastateltavilta 

kysyttiin, millaisia kanavia käyttävät, monet vastaukset olivat positiivisia ja korostivat 

yhteisöllisyyttä. Sitten taas ostokäyttäytymisen kohdalla monet kokivat, että kaurabuumi 

ruokatrendinä on vaikuttanut siihen, mitä ostavat kaupasta. Analyysin perusteella voidaan todeta, että 

haastateltavat kokivat ruokatrendien vaikuttavan enemmän ostokäyttäytymiseen kuin sosiaalinen 

media. Toisaalta, ruokatrendit muodostuvat osilta siksi, että muut kuluttajat mainostavat sitä mitä he 

syövät tai käyttävät ruoanlaitossa. Näin muut kuluttajat innostuvat tästä ja muodostavat trendin.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä sosiaalisen median markkinointiin liitetään suosittelu 

muiden kuluttajien toimesta erilaisilla somealustoilla (Hoffman & Fodor, 2010). Tätä teoriaa tukee 

myös haastatteluaineisto, kuten alla oleva sitaatti. 

”Mä tarviin enemmin ehkä semmosen suosittelijan ku mainoksen. Jotta 

mä vaihtaisin lopullisesti sen kahvimaidon siihen kaurajuomaan, niin 

jonku pitää vaikuttaa mulle, et miks se kalliimpi kaurajuoma, ku sehän on 

monta kertaa kalliimpaa, minkä takia se on parempi kuin maito. Sitä ei 

pysty printtimainonnassa tekemään semmosta.”  (H6) 

Kaurajuoman tapauksessa, voidaan esittää analyysiin perustuen, että myös kaurajuoman 

ostopäätöksessä suosittelu on merkittävä markkinointikeino. Tästä esimerkkinä seuraavat lainaukset.  
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”…Jos joku kaveri hehkuttaa jotain erittäin hyvää, niin se jää mieleen. 

Jos semmonen tulee kohdalle, niin helposti tarttuu siihen.” (H3) 

”Joo kyllä, jos joku kaveri on pannu facebookkiin, et mä ostin tämmöstä 

ja tämmöstä, ni kyl mä saatan testaa.” (H8)  

 

Empiirinen aineisto tukee Guon ym. (2020) tutkimustuloksia, jonka mukaan kuluttajien itse tuotettu 

markkinointiviestintä on huomattavasti tehokkaampaa erityisesti silloin, kun kyseessä on 

ostopäätöksenteko. Aineiston analyysin perusteella, voidaan esittää, että suhtautuminen sosiaaliseen 

mediaan päivittäisessä käytössä on positiivinen, mutta markkinointiviestinnän näkökulmasta 

kuluttajien väliset keskustelut koettiin tehokkaampana keinona, kuin pelkästään siellä pyörivät 

kaurajuomamainokset.  

Haastateltavat arvostivat analyysin perusteella muiden kuluttajien keskustelua sosiaalisessa 

mediassa, erityisesti suositukset olivat merkittävässä asemassa. Lisäksi analyysin perusteella voidaan 

esittää, että haastateltavat kaipasivat vaihtoehtoa lehmänmaidolle, joka sopii paremmin 

haastateltavien omien ruokavalioiden terveysvaatimuksiin. Haastateltavien ikä mahdollisesti myös 

vaikuttaa siihen, millaisia ominaisuuksia tuotteissa arvostaa terveysnäkökulmasta. Analyysiin 

perustuen voidaan esittää, että yli 50--vuotiaiden haastateltavien kaurajuomatarve lähtee 

terveydellisistä syistä.  

 

6.2.2 Tiedon hankinta ja etsiminen  

 

Teoriaosassa ostoprosessin tarpeentunnistusvaiheen jälkeen tulee yleensä tiedonhankintavaihe, 

jolloin kuluttaja pyrkii etsimään tietoa tarpeen ratkaisuun (Solomon ym,. 2016, s. 334). Tietoa etsitään 

useista erilaisista tiedonlähteistä, tämä myös ilmeni haastatteluaineistossa. Tietoa voi etsiä sisäisistä 

sekä ulkoisista lähteistä. Kuluttajan omat aikaisemmat kokemukset, muisti ja mielipiteet ovat sisäisiä 

tiedonlähteitä.  Ulkoisia tiedonlähteitä ovat, esimerkiksi lähipiirin mielipiteet, asiantuntijoiden vinkit, 

yrityksien omat nettisivut ja muut digitaaliset lähteet (Mingli, Lingyun, Mu & Wenhua, 2017). Usein 

sisäisiä tiedonlähteitä täydennetään ulkoisilla lähteillä. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli 

kuluttajan ostopäätöksen tiedonhankintavaiheessa. Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut 

tehokkaan ja helpon tiedon etsinnän eri alustoilla, esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookissa.  
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”Mä googletan vaan, sti mä katon mitkä niistä sivustoista on 

uskottavampia ja mitkä, tai mihin kannattaa mennä, et löytyy sitä tietoa 

mitä haluun.” (H6) 

Pääosin tuotetietoa etsittiin hakukoneiden avulla internetistä, joka analyysin mukaan vaikuttaa 

haastateltavien mielestä olevan helpoin ja nopein tapa etsiä lisätietoa.  

”Etsin siitä purkin kyljestä, paljon on rasvaa ja mitä vitamiineja. En 

muista googlanneeni kauramaitoo koskaan. En googlaile muitakaan 

tuotteita.” (H3) 

”Periaattees mielellään kattoisin kaupassa ja yritänki katsoa.” (H5) 

Lainauksista käy ilmi, että haastateltavilla oli näkemyseroja tiedonhankinnasta. Näkemyseroja voi 

selittää se, että haastateltavilla on erilaisia mieltymyksiä siitä, missä tiedonhankintaa suorittaa. 

Kulutustottumukset voivat vaikuttaa siihen, että toiset haastateltavista kaipaavat fyysisen tuotteen 

eteensä, josta katsoa lisätietoa. Toisille taas voi olla luonnollisempaa turvautua internetin 

hakusivustoihin. Etukäteen etsitty tieto voi nopeuttaa kaupassa käyntiä, kun taas kaupassa tehty 

tiedonetsintä voi viedä aikaa, mutta samalla näkee kaikki eri vaihtoehdot tarpeen tyydyttämiseen.  

Lisätietoa etsittiin myös Finelistä, joka on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä 

elintarvikkeiden koostumustietopankki (THL, 2019). Teoriassa esitettiin, että sitoutuminen 

päätöksentekoon vaikuttaa siihen, kuinka aktiivinen kuluttaja on tiedonhankinnan suhteen. Matalan 

asteen sitoutuminen merkitsee sitä, että kuluttaja ei kuluta paljon aikaa tiedonetsintään ja 

päätöksentekoon. Ahola (2002, s. 60) toteaa, että internet sopii tuotteille, jotka kuuluvat korkean 

sitoutumisasteen kategoriaan. Tämän kategorian tuotteet ovat yleensä hintavampia, esimerkiksi 

televisiot. Aholan (2002, s. 60) mukaan, elintarvikkeet ovat matalan sitoutumisasteen tuotteita. 

Elintarvikkeiden suhteen kuluttajat eivät Aholan (2002, s. 60) mukaan panosta etukäteistiedon 

hankintaan. Siksi myös internet ei sovi elintarviketuotteiden markkinointiin. Haastatteluissa 

ilmenneiden vastauksien pohjalta, voidaan todeta, että aineisto ei tue aikaisempia tutkimuksia.   

”Joo, se fineli on kyl mulle se kaikkein tärkein. Sen mä oon oppinu,se on 

semmonen mist mä käyn hakee paljon tietoo, jos mä oon kiinnostunu 

ruoan jostain kaalin kalsiumpitoisuudesta – nii mä nään sen sielt finelistä 

suoraan.” (H7) 

Kaikki haastateltavat painottivat etsivänsä elintarvikkeista lisätietoa ostopäätöksensä tueksi. 

Kulutustottumukset ovat muuttuneet ja nykyajan trendit ovat vaikuttaneet siihen, että halutaan tietää 
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enemmän siitä mitä suuhumme laitamme (Kamrath, Bidkar & Bröring, 2019). Aikaisemmat 

maininnat haastateltavien kommenteista liittyen kaurajuoman terveydellisiin ominaisuuksiin 

osoittavat aineiston analyysin perusteella, että elintarvikkeet voivat olla korkean sitoutumisasteen 

tuotteita. Erityisesti elintarvikkeisin liittyvän ostopäätöksen tueksi tiedonetsintä useasta eri lähteestä 

on merkittävässä asemassa, sillä ihmiset kaipaavat tuotetietoa esimerkiksi ruuan mausta tai 

koostumuksesta. Tätä tukee myös seuraava sitaatti.  

”Mua häiritsee niissä tuoteselosteissa se, ku ei oo mikään alan 

asiantuntija, nii ei välttämättä muista, et mikä näistä tuotelisäaineista on 

itseasiassa se luonnollinen.” (H7)  

Tiedonhankintaan kuuluu myös merkittävästi lähipiirin tai muiden kuluttajien mielipiteet. Kuluttajat 

käyttävät digitaalista mediaa, erityisesti sosiaalista mediaa, alustana, jossa he voivat jakaa 

arvostelunsa muille käyttäjille. (Dwivedi ym., 2019.)  Kuluttaja arvostelut ovat merkittävä osa 

sosiaalista mediaa, sillä ne voivat vaikuttaa huomattavasti kuluttajien asenteisiin sekä 

ostokäyttäytymisiin (Ismagilova, Slade, Rana & Dwivedi, 2019). Seuraavasta sitaatista ilmenee, 

kuinka tärkeänä suosittelua pidetään kaurajuoman ostopäätöstä tehdessä.  

”Sen kyl mä muistan, sen keskustelun somessa, kun sitä (kaurajuoma) 

hehkutettiin. Kyllä se suosittelu on, et tapahtuu se näin tai siellä somesssa 

on tosi vahva. Vahva tekijä, siihen kokeilemiseen” (H2) 

Sosiaalisessa mediassa kaurajuomaan liittyvät keskustelut ovat kiinnittäneet analyysin perusteella 

haastateltavien huomion. Tiedonhankinta on huomattavasti helpompaa, jos se tulee vastaan käytössä 

olevissa somekanavissa. Solomonin ym. (2006, s.  265-276) mukaan mitä enemmän kuluttaja hankkii 

tietoa, sitä helpompaa ja parempaa ostopäätöksenteko on ja samalla se parantaa sitä hyötyä mitä 

hankinnasta saa.  

Yhteenvetona voidaan esittää, että kaikki haastateltavat harjoittavat jonkinlaista tiedonetsintää 

ostopäätöksen tueksi. Haastateltavien oli helppo luetella millaisia kanavia, alustoja ja muita lähteitä 

he käyttävät etsiessään lisätietoa. Tärkeänä seikkana voidaan nostaa se, että osa haastateltavista oli 

nähnyt keskustelua kaurajuomasta, joka toimi osana tiedonhankintaa ja tarpeen herättämistä. Lisäksi 

tästä voidaan todeta, että muiden kuluttajien suosituksella on merkittävä rooli haastateltavien 

ostopäätösprosessissa.  

6.2.3 Vaihtoehtojen vertailu  
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Solomonin (2016, s. 342) mukaan kuluttajat muodostavat itselleen ryhmän eri vaihtoehtoja, jotka 

soveltuvat tyydyttämään tunnistetun tarpeen. Vaihtoehtojen vertailussa on kyse kuluttajan 

arvioinnista eri vaihtoehtojen välillä perustuen tietoon, joka on hankittu tiedonetsintävaiheessa 

(Anderson & Reid, 2019). Vanhemman ikäiset kuluttajat aikaisemman tutkimuksen mukaan suosivat 

brändejä, jotka ovat olleet pidempään olemassa (Phua ym., 2020). Haastatteluissa kävi ilmi, miten 

haastateltavat toteuttivat omaa vaihtoehtojen vertailua kaurajuoman ostopäätöstä tehdessään.  

 

”Siellä kaupassa. Viime kesänä mä käytin vähä pidempää aikaa tuolla 

Viikin Prismassa kauramaitohyllyllä. Kääntelin purkkeja ja silloin 

oikeesti käytin aikaa siihen.” (H6)  

”Aika usein siinä tiskillä, kun oot ja tuotteet ovat siinä. Sekin riippuu niin 

paljon tilanteesta.” (H1)  

 

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että vaihtoehtoja pohdittiin suurimmaksi osaksi 

ruokakaupassa, eli juuri ennen ostohetkeä. Sitaatit tukevat osittain esitettyä teoriaa siitä, että kuluttajat 

muodostavat etukäteen ryhmän eri vaihtoehdoista ja suosivat mahdollisesti kaurajuomabrändejä, 

jotka ovat tuttuja jo ennestään. Paikan päällä kaupassa tehty vertailu on selkeämpää, sillä kaikki 

tuotteet ovat jo esitettynä vaihtoehtojen ryhmänä.  Vaihtoehtojen arviointi vaihtelee ostopäätöksien 

välillä ja erityisesti, jos kyseessä on monimutkainen tarveongelma, kuluttaja saattaa viettää tässä 

vaiheessa enemmän aikaa.  

”Kyllä mä joo, siks siel kaupassa saattaa mennä se puolituntia ja menee 

tiettyjä paikkoja läpi. Riippuu tuotteesta, kauan siihen vertailuun menee 

aikaa.” (H5)  

”Kyllä mä yleensä pohdin. En tiedä perustuuko se johonki se mun 

pohdinta, mut siellä mä pohdin. Mä saatan lukea jotain, jos sattuu olee 

rillit mukana, jotain kaloriprosentteja…” (H2)  

 

Ylläolevista sitaateista käy ilmi, että haastateltavat käyttävät aikaa pohdintaan ja vaihtoehtojen 

vertailuun. Lisäksi yksi haastateltavista totesi suoraan, että aika, jonka käyttää vertailuun riippuu 

hyvin paljon siitä, mikä tuote on kyseessä. Siksi voidaankin pohtia, meneekö kaurajuomien 
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vaihtoehtojen vertailuun enemmän aikaa kuin, esimerkiksi lehmänmaitoon? Tarveongelman 

monimutkaisuus määrittelee osaksi sen, kuinka pitkään kuluttajat vertailevat eri vaihtoehtoja 

(Steinhauser, Janssen & Hamm, 2019). Monimutkaisuus voi viitata terveydellisiin syihin, eli halutaan 

pohtia pidempään valintoja, jotta tehdään mahdollisimman terveellisiä päätöksiä. Siihen myös viittaa 

yllä mainittu sitaatti, jossa mainitaan kaloriprosentit.   

Vaihtoehtojen arviointiin kuluttajat käyttävät tukenaan määriteltyjä arviointikriteerejään (Anderson 

& Reid 2019). Kriteerit voivat perustua kuluttajien aikaisempiin kokemuksiin tai ulkopuolisista 

lähteistä hankittuun tietoon (Engel ym., 1995, s. 218-222). Kaikki haastateltavat painottivat 

kriteereissään kaurajuoman valinnan suhteen kotimaisuutta, makua ja hintaa. Sosiaalisen median 

markkinointiviestintä voi korostaa eri brändien ominaisuuksia peilaten mainittuihin kriteereihin. 

Tästä esimerkkinä alla oleva viittaus.  

 

”Kyl mä jonkun kanavan kautta sain tietää, et se Kaslink on kotimainen 

ja tekee sitä. En tiiä mistä se tieto aluksi tuli. Ja sit menin kauppaan ja 

ilahduin, että täällä onkin tätä. Mä vaihdan tähän. Jostain mainonnasta 

se on tullut.” (H11)  

 

Analyysin perusteella voidaan esittää, että markkinoinnilla on roolinsa haastateltavien kaurajuomien 

vaihtoehtojen vertailussa. Toisaalta haastatteluissa nousi esiin myös näkökulma, jonka mukaan 

haastateltavien perheenjäsenten mielipiteet vaikuttavat osittain vertailuun.  

”Mun kaikista vahvin vaikuttaja on tää mun tytär. Hänen ansiostaan mä 

oon menny koko ajan lähemmäksi kasvispainotteisempaa ruokavalioo… 

Hän on suuri mielipidevaikuttaja mun elämässä, näissä asioissa. Sit se 

aina esittelee mulle, et tämmönen ja tämmönen” (H3)  

”Perhe vaikuttaa. Muut ihmiset eivät oikeastaan.” (H6)  

Sitaateista näkyy, miten vaihtoehtojen vertailuun vaikuttaa lisäksi haastateltavien omat 

perheenjäsenet, erityisesti omat lapset. Tämä on merkittävä huomio, jos tarkastelee haastateltavien 

ikää. Analyysiin perustuen voidaan esittää, että yli 50-vuotiaiden haastateltavien vaihtoehtojen 

vertailuun vaikuttaa nuoremmat ikäpolvet, erityisesti omat lapset. Haastateltavat luottivat omien 

lapsien asiantuntevuuteen. Luotto muun perheen mielipiteisiin on vahva kaurajuomiin kohdistuvassa 

vertailussa. Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että kuten teoriassa esitettiin, 
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vaihtoehtojen vertailuun vaikuttaa haastateltavien aikaisemmat kokemukset ja ulkopuoliset 

mielipiteet.  

 

6.2.4 Ostopäätös   

 

Ostopäätöksessä on kyse siitä tilanteesta, jossa valitaan hyödyke, joka vastaa parhaiten kuluttajan 

toivottuja ominaisuuksia (Prasad & Jha, 2014). Ostopäätöksen syitä voi tarkastella erilaisten 

kulutusmallien avulla. Kulutusmalleja on kolme: taloudellinen, passiivinen ja kognitiivinen malli 

(Khan, 2006, s. 129).  Vastausten pohjalta voidaan todeta, että kaikista kolmesta teoriaosuudessa 

esitetystä mallista löytyi esimerkkejä haastatteluaineistosta.  

”Ensin mä saan tietoon, että tämmönen tuote on. Sitten jos 

se kolahtaa mulle, et se on gluteeniton ja terveellinen. Ja 

joku väittää et se maistuu hyvältä – niin sit mä kokeilen sitä. 

Ja sitte jos se on näin, niin mä rupeen käyttämäään sitä ja 

ostan sen.” (H3)  

Yllä olevan ja seuraavan sitaatin haasteltava esittävät juuri näitä kolmea eri kulutusmallia. 

Ensimmäisessä sitaatissa haastateltava luettelee erilaisia kriteerejä kaurajuomalle. Jos se täyttää 

luetellut kriteerit, niin haastateltava ostaa ja alkaa käyttää kaurajuomaa, kuten hän kuvailee. 

Kognitiivisessa mallissa kuluttaja tekee ostopäätöksen hankitun tiedon ja tuoteominaisuuksien 

perusteella (Khan 2006, 130). Tässä mallissa tavoitteena on löytää paras ratkaisu ongelmaan. Voidaan 

analyysin perusteella todeta, että aineistoista löytyy kognitiivisen kulutusmallin edustajia.  

Passiivisessa kulutusmallissa kuluttaja perustaa ostopäätöksensä impulsiivisuuteen ja lievään 

järjettömyyteen (Khan 2006, 130). Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että seuraavan 

sitaatin omaava haastateltava vaikuttaa siltä, että hänelle tarttuu ruokakaupassa mukaan asioita mitä 

ei välttämättä sinne lähdetty hakemaan. Tämä viittaa impulsiivisuuteen ostopäätöksenteossa.   

”…Ja meen kauppaan ja nää siellä muut tuotteet ja tuotteet 

matkan varrelta ilmestyvät koriini.” (H2)  

Taloudellisen mallin edustaja toteuttaa ostopäätöksiään pohjautuen rationaalisuuteen ja 

hyödyllisyyteen. Analyysissa ilmeni, että tämän kulutusmallin edustajia löytyi myös tästä 

haastatteluaineistosta. Seuraavassa sitaatissa on esitettynä esimerkki tästä. Haastateltava on pohtinut 
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kannattaako kaurajuomaa ostaa, jos sitten joutuu tulevaisuudessakin ostamaan aina kalliimpaa 

edullisemman lehmänmaidon sijaan.  

”Sit mä aattelin, et mun ei oo viisasta ostaa sitä nyt, kohta 

mä joudun ostaa pelkästää niitä kalliita kaurajuomia…” 

(H6) 

Haastatteluaineiston perusteella, voidaan esittää, että kaurajuoman ostopäätökseen vaikuttavat 

haastateltavien omat kulutusmallit, jotka saattoivat olla yhdistelmiä esitetyistä malleista. Ostopäätös 

voi kuitenkin olla todella impulsiivinen reaktio, joka voi johtua mainoksista tai tiedosta, jonka saa 

ostohetkellä (Solomon, 2016, s. 358).  

”Joo, yleensä se lähtee jostain reseptistä liikkeelle. Vaikea 

sanoa, mistä se impulssi tulee, et haluu kokeilla. Se saattaa 

olla joku, ku näkee telkkarista, kun joku kokki kertoo nii sitä 

saattaa kokeilla. Se saattaa tulla netistä, vaikka 

Facebookista. En muita somekanavia käytäkkään, nii tuota 

siellä saattaa olla joku, joka herättää kiinnostuksen.” (H1)  

Esitetyn lainauksen perusteella peilaten teoriaan voidaan todeta, että haastateltavien ostotarpeet ja 

näin ollen myös päätökset, voivat olla todella impulsiivisia. Niitä ei välttämättä suunnitella niin kauaa 

kuin esimerkiksi tietokoneen hankintaa, joka on huomattavasti kalliimpi kuin yksittäinen elintarvike. 

Impulsiivisuutta ja suunnitelmallisuutta samaan aikaan, koska haastateltavat haluavat tehdä 

terveellisiä valintoja, mutta silti kokeilla uusia tuotteita. Kaurajuoma elintarvikkeena onkin hyvä 

esimerkki jostain uudesta, joka voi olla terveellisempi valinta osalle haastateltavista.  

Kuluttajan ostopäätös on riippuvainen myös asetetuista kriteereistä hyödykkeelle ja kuinka paljon 

tietoa on saatu siitä, kuinka hyvin tämä kyseinen täyttää nämä kriteerit (Kotler & Armstrong, 2010, 

s. 165).  

”Jos nyt tulis joku uus suomalainen kauramaito, niin kyl mä 

sitä heti maistaisin. Hirveen tärkeenä mä pidän sitä, et mä 

vertaan sitä vanhaan, miten se juoksettuu kahvissa, miten se 

käyttäytyy, vanheneeko se nopeasti, mikä sen suomalaisuus 

aste on ja mikä sen maku on.” (H9)  

Kaikki haastateltavat korostivat, minkälaisia kriteereitä heillä on kaurajuoman ominaisuuksille. 

Yhteenvetona analyysistä voidaan todeta, että ostopäätöksessä on loppujen lopuksi kyse siitä, mitä 



46 
 

haastateltavien kriteerejä kaurajuoma täyttää. Jos kaurajuoma täyttää haastateltavan kriteerit sekä 

kattava tiedonhankinta on toteutettu esimerkiksi juuri sosiaalisen median kanavista, voidaan 

analyysin perusteella todeta, että ostopäätös on erittäin todennäköinen.   
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7 Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa vastattiin lopuksi tutkimuskysymyksiin, esitetään keskeiset johtopäätökset, joita 

reflektoidaan aikaisempiin tutkimuksiin sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.  

 

7.1 Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten sosiaalisen median 

markkinointiviestintäkanavat vaikuttavat yli 50-vuotiaan kuluttajan kaurajuoman ostopäätökseen. 

Tutkimuksessa oli tavoitteena saada syvällisempää ymmärrystä ostopäätösprosessiin vaikuttavista 

tekijöistä erityisesti sosiaalisen median kanavien näkökulmasta. Markkinointiviestintä sosiaalisessa 

mediassa on osa yrityksen markkinointitoiminnoista, joiden tavoitteena on ohjata hyödykkeiden 

virtaa tuottajalta kuluttajalle (Ramachandra ym., 2010). Tutkimus kohdennettiin tarkastelemaan 

yhden elintarviketuotteen ostopäätösprosessia. Kohde-elintarvikkeeksi valittiin kaurajuoma, koska 

tuote on sen verran uusi, että sen markkinointiin on hyödynnetty sosiaalisen median 

markkinointiviestintää. 

Tutkimuksen tavoitetta tarkasteltiin seuraavien tarkentavien ennalta kysymysten avulla:  

Miten sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat vaikuttavat yli 50-vuotiaan kuluttajan 

kaurajuoman ostopäätökseen?  

Tutkimuksen avulla pyrittiin etsimään vastauksia myös seuraaviin alakysymyksiin:  

1) Missä sosiaalisen median kanavissa kuluttajat kohtaavat kaurajuoman markkinointia?  

2) Mitä sosiaalisen median kanavia kuluttajat hyödyntävät kaurajuoman ostopäätösprosessin 

eri vaiheissa?  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui kuluttajan ostopäätösprosessista ja siihen 

vaikuttavista ulkopuolisista tekijöistä, jotka pyrkivät herättämään tarpeita ärsykkeiden muodossa. 

Erityisesti painopisteeseen kuului sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat, jotka kuuluvat 

laajempaan kokonaisuuteen: markkinoinnin aiheuttamiin ärsykkeisiin. (Kannan & Hongshuang, 

2017.) Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joiden haastattelurunko 

perustui teoreettiseen viitekehykseen. Teemahaastatteluihin osallistui 11 kuluttajaa, joista kaikki 

olivat yli 50-vuotiaita ja olivat edes kerran ostaneet kaurajuomaa. Empiirinen aineisto analysoitiin 

teemoittelun avulla, jonka aikana pyrittiin samalla reflektoimaan aikaisempiin tutkimuksiin. 
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Aineiston ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta johdetut teemat luovat pohjan tämän tutkimuksen 

johtopäätöksille.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastaus on sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat ovat 

osilta herättäneet yli 50-vuotiaiden haastateltavien kiinnostuksen kaurajuomasta. Ostopäätösprosessi 

lähtee käyntiin tarpeen herättämisestä, kuten kuviossa 3. esitettiin. Haastateltavat osasivat tunnistaa, 

että kaurajuomasta oli ollut keskustelua sosiaalisessa mediassa, joka oli herättänyt kiinnostuksen siitä, 

mikä kaurajuoma oikein on. Erilaisille verkkosivustoille ja Facebook-sivuille päädyttiin pitkälti sen 

mukaan, mikä herätti kiinnostuksen.   

Sosiaalisessa mediassa haastateltavat kohtasivat kaurajuoman markkinointia erityisesti 

keskusteluiden ja arvosteluiden muodossa. Yritykset eivät vielä hyödynnä Whatsappia sosiaalisen 

median markkinointiviestintäkanavana, mutta se luokitellaan kuitenkin sosiaalisen median kanavaksi. 

Haastatteluiden perusteella Whatsapissa käytiin keskusteluja kaurajuomasta, joka lukeutuu 

kuluttajatuotettuun markkinointiviestintään. Haastateltavat hakivat tukea ja tietoa omilta 

perheenjäseniltä, erityisesti elintarvikkeisiin liittyvissä ostopäätöksissä. Iällä on vaikusta myös tähän, 

sillä aikaisempien tutkimuksien perusteella nuoremmat kuluttajat arvostavat enemmän arvosteluita 

verkossa verrattuna vanhempiin kuluttajiin (Helversen, Abramczuk, Kopec & Nielek, 2018).  

Haastateltavat hyödynsivät sosiaalisen median kanavia kaurajuoman ostopäätöksessä huomattavan 

paljon, jopa tarpeen tunnistuksen vaiheesta lähtien. Kiinnostus kaurajuomasta oli muutamalla 

haastateltavalla lähtenyt sosiaalisessa mediassa nähdyn keskustelun tai mainoksen takia. Tämä 

vahvistaa sen, että markkinointiviestintä oli ainakin osilta ollut tarpeeksi näkyvää, jotta haastateltavat 

ovat sen huomanneet. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että sosiaalisen median 

markkinointiviestintäkanavat vaikuttava yli 50-vuotiaiden kuluttajien, erityisesti ostopäätösprosessin 

tiedonhaku ja tarpeen tunnistus vaiheeseen. 

 

7.2 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset  
 

Sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavien tavoite on herättää kuluttajissa tarve tai kiinnostus, 

ylläpitää asiakassuhteita sekä pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten ja missä kuluttajat etsivät tietoa (Yu-

Ting ym., 2015; Mangod & Faulds, 2009).  

Tuloksissa kävi ilmi, että sosiaalisen markkinointiviestinnän kaurajuoman viestit olivat tavoittaneet 

osilta haastateltavat, eli markkinointiviestinä kaurajuoman tietoisuuden kasvattamisen osalta oli 

onnistunutta (Yu-Ting & Goun-Gee, 2015). Haastateltavat muistivat erityisesti keskustelut muiden 
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kuluttajien kesken sosiaalisessa mediassa. Keskustelut ja arvostelut kaurajuomasta sosiaalisessa 

mediassa koettiin luotettaviksi sekä hyödyllisiksi tiedonlähteiksi tukemaan ostopäätösprosessia. Tätä 

tukee myös aikaisempi tutkimus, jonka mukaan sosiaalisen median markkinointiviestinnän voi 

luokitella myös käyttäjien tuottamaksi markkinointialustaksi (Dwivedi, Kapoor & Chen, 2015). 

Pan, Torres ja Zunigan (2019) mukaan markkinointiviestintä digitaalisissa kanavissa on 

kohdennetumpaa ja räätälöidympää, sillä se mahdollistaa vuorovaikutuksellisen yhteyden 

kohderyhmiin. Haastateltavat useaan otteeseen mainitsivat, että kaurajuomassa kiehtoo sen 

terveydelliset vaikutukset, mutta silti kertaakaan ei haastatteluissa käynyt ilmi, että kaurajuomaa olisi 

markkinoitu terveysominaisuuksistaan. Markkinointiviestintää voisi mahdollisesti kehittää entistä 

kohdennetummaksi, erityisesti tämän ikäluokan haastateltavia kohtaan.  

Terveysmotiivit kaurajuoman ostamisessa voi selittää haastateltavien korkeampi ikä. Terveys ja 

hyvinvoinnin merkittävyys korostuvat, kun ihminen vanhenee ja tajuaa, että elimistöstä täytyy pitää 

huolta eri tavalla kuin aikaisemmin. Haastateltavien motiivien ymmärtäminen on osa 

markkinointiviestinnän suunnittelua, jotta tarpeiden herättäminen olisi myös onnistunutta 

tietoisuuden herättämisen lisäksi. Terveysmotiivien huomioon ottaminen lisäisi myös ymmärrystä 

siitä, kuinka aktiivisia tämän ikäiset haastateltavat ovat kaurajuoman ostopäätösprosessin aikana 

(Dwivedi ym., 2019).  

Aktiivisuus lisää myös markkinointiviestinnän vaikuttamisen mahdollisuuksia. Viestintä sosiaalisen 

median kanavissa lisäisi entisestään erilaisten brändien tunnettavuutta ja helpottaisi vaihtoehtojen 

vertailua ostopäätösprosessin aikana (Solomon ym., 2016, s. 363; Zhu & Chen, 2015). Kanavien 

hyödyntäminen riippuu haastatteluaineiston perusteella käyttäjien iästä.  Markkinointiviestinnän 

yleisin haaste on, miten kohdistaa oikeanlainen markkinointi oikeisiin kanaviin, jotta se tavoittaa 

kohderyhmät (Phua ym., 2020). Haastateltavat olivat aktiivisia etsimään tietoa ostopäätöksensä tueksi 

niistä kanavista, joita olivat tottuneet käyttämään. Kattava viestintä oikeissa kanavissa tavoittaisi 

tämän ikäiset haastateltavat ja herättäisi tehokkaammin kaurajuoman tarpeen.  

Impulsiivisuutta oli kuitenkin havaittavissa haastatteluaineistosta sekä tuloksista. Vaikka 

kaurajuoman markkinointiviestintä oli tavoittanut tämän ikäiset haastateltavat, ostopäätökset lopulta 

kuitenkin tehtiin ruokakaupassa (Sherlekar & Gordon, 2010, s. 39). Ruokakaupassa pohdittiin 

kaurajuoman hintaa, ulkonäköä ja tarpeellisuutta. Sosiaalisen median markkinointiviestinnän rooli on 

vahvasti kaurajuoman tarpeen herättämisessä ja tiedonhaun tukemisessa. Ostopäätöksen kannalta 

sosiaalisella medialla ei ole merkittävää roolia. Mangold ja Faulds (2009) mukaan sosiaalisen median 

rooli on vaikuttaa kohderyhmän kuluttajien tiedonhakuun ja asenteisiin.  
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Empiirisen aineiston ja tuloksien pohjalta voidaan todeta, että yli 50-vuotiaat haastateltavat arvostivat 

huomattavan paljon sosiaalisessa mediassa tapahtuvia keskusteluja sekä muiden perheenjäsenten 

mielipiteitä kaurajuomasta. Muiden saman kohderyhmään kuuluvien kuluttajien keskustelut koettiin 

mielenkiintoisiksi ja olivat mieleen jääviä. Kaurajuomasta markkinoivat yritykset voisivat kohdistaa 

viestinnälliset toimenpiteensä kuluttajien välisiin keskusteluihin (Pannhorst & Dost, 2019). 

Haastateltavat eivät nimittäin kertaakaan maininneet, että olisivat käyneet keskustelua yrityksien 

some-käyttäjien kanssa.  

Kaurajuoman sosiaalisen median markkinointiviestinnän näkökulmasta kohderyhmien ikä vaikuttaa 

siihen, mitä kanavia hyödynnetään ja millainen viestintä herättää heidän kiinnostuksensa. 

Kaurajuoman terveydelliset ominaisuudet ovat keskeisin kriteeri tämän ikäryhmän haastateltavien 

ostopäätöksenteossa. Sosiaalisen median markkinointiviestinnän innovatiiviset digitaaliset tavat 

viestiä kaurajuomasta tulisi kohdistaa myös nuorempien ikäryhmien ulkopuolelle kohderyhmien 

valituissa kanavissa (Pannhorst & Dost, 2019).  

 

7.3 Rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet  
 

Hirsjärven ym. (2007, 226-228) mukaan tutkimuksen luotettavuutta on arvioitava. Luotettavuus 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään vahvistamaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabiliteetilla 

tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta, eli analyysin luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 

s. 133). Reliabiliteetin osalta tutkimuksen vaatimukset täyttyvät, jos kaksi tutkijaa päätyy 

samanlaiseen tulokseen (Hirsjärvi ym., 2007, s. 226). Reliabiliteetti ja validiteetti eivät sovi 

täydellisesti laadulliseen tutkimukseen ja niihin liittyy haasteita, sillä laadullisessa tutkimuksessa 

toistettavuus on melko mahdotonta (Koskinen ym., 2005, 254-256). Teemahaastattelu, joka valittiin 

tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi, on aina ainutlaatuinen. Siksi reliabiliteettia on yritetty 

vahvistaa huolellisella litteroinnilla. (Hirsjärvi ym., 2007, s. 226). Tutkimuksen reliabiliteetin osalta 

on keskeistä, että lukija voi päätellä ja arvioida aineiston havaintojen tulkintaa. Suorat lainaukset 

haastatteluista tutkimuksen tulosten esittämisen yhteydessä on tarkoitettu parantamaan 

ymmärrettävyyttä. (Koskinen ym., 2005, s. 254-256.) Tutkimuksen toteutuksesta on annettu 

mahdollisimman tarkka kuvaus ja koko tutkimus on toteutettu täysin itsenäisesti tutkimuksen 
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reliabiliteetin vahvistamiseksi (Hirsjärvi ym., 2007, s. 228). Tämän tutkimuksen validiteetin 

parantamiseksi tutkimus on raportoitu mahdollisimman selkeästi ja tarkasti.  

Laadullisessa tutkimuksessa ongelmia ilmenee tutkimustulosten yleistämisessä (Koskinen ym., 2005, 

s. 254). Tutkittavia havaintoja tai yksikköjä ei yleensä ole määrällisesti montaa, joten uskottavien 

yleistyksien määrittäminen on haasteellista. Tämän tutkimuksen haastatteluiden ja vastauksien 

perusteella ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä, koska havaintojen määrä on suppea. 

Rajoittavana tekijänä voidaan siis pitää tämän tutkimuksen osalta otoskokoa, eli haastatteluiden 

määrää. Tutkimukseen osallistui 11 kuluttajaa, joista naispuolisia oli seitsemän ja miespuolisia neljä. 

Kaikki haastateltavat olivat yli 50-vuotiaita yksityishenkilöitä. Tutkimustuloksissa oli edustettuna 

vain pieni osuus kaikista Suomen yli 50-vuotiaista kuluttajista ja heidän ostopäätösprosesseistaan. 

Siksi haastatteluvastauksien perusteella ei voida tehdä kattavia johtopäätöksiä siitä, kuinka 

sosiaalisen median markkinointiviestintä vaikuttaa yli 50-vuotiaiden kuluttajien kaurajuoman 

ostopäätökseen.  

Tutkimus on osin rajallinen myös senkin takia, että tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon 

tarkastelussa kuluttajien omia mieltymyksiä, arvoja, persoonia tai muita psykologia tekijöitä. Tässä 

tutkimuksessa lisäksi keskityttiin yhteen tuotteeseen, kaurajuomaan. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin, miten sosiaalisen median markkinointiviestintäkanavat vaikuttavat yli 50-vuotiaiden 

kuluttajien kaurajuoman ostopäätökseen, sillä tätä ilmiötä ei tietääkseni ole aikaisemmin tutkittu.  

Tutkimuksen toteutuksen aikana ilmeni ja heräsi muutama mielenkiintoinen asia, jotka voisi ottaa 

tulevaisuudessa syvällisempään tarkasteluun. Jatkotutkimuksia ajatellen, olisi mielenkiintoista 

toteuttaa tutkimus kattavammassa mittakaavassa, jossa voisi tehdä vertailuja eri ikäryhmien 

kuluttajien kesken. Vertailu toisi tutkimuksen tarkastelulle uuden ulottuvuuden, kun ilmiötä 

tarkastelisi, esimerkiksi noin 20-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden kuluttajien näkökulmasta. Tällaisella 

tutkimuksella sosiaalisen median roolia eri ikäryhmien välillä ostopäätösprosessissa saataisiin 

laajemman tarkastelun alle.  

Tämän tutkimuksen pohjalta jatkotutkimusehdotukseksi kehittyi lisäksi ilmiön tarkastelu yrityksen 

näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi päästä haastattelemaan erilaisia yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti 

panostaneet erityisesti sosiaalisen median markkinointiviestintään. Mittaavatko esimerkiksi yritykset, 

miten heidän sosiaalisen median markkinointiviestinnän tavoitettavuutta. Investoivatko yritykset 

enemmän sosiaaliseen median markkinointiin, jos kohderyhmänä on 50-vuotiaita nuorempia 

kuluttajia. Jatkotutkimuksen voi kohdistaa yhden tuotteen tuoteryhmän ympärille, joita on aktiivisesti 

markkinoitu sosiaalisessa mediassa. Tutkimus voi olla hyödyllinen yrityksille, jotka markkinoivat 
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tuotteitaan aktiivisesti sosiaalisen median kanavien avulla. Yritykset voisivat tutkimuksen pohjalta 

kehittää heidän markkinointitoimintojaan entistä kohdennetuimmiksi.  
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Liite   
Liite 1.  

Teemahaastattelurunko  

Elintarvikkeiden osto – yleistä  

- Kuinka usein ostat elintarvikkeita (per viikko)? 

- Miten paljon panostat aikaa yksittäiseen kauppakäyntiin? 

- Millaisia elintarvikkeita yleensä ostat kaupasta?  

- Miksi ostat niitä tuotteita mitä ostat (rationaaliset / emotionaaliset motiivit)? Mitä elintarviketuotteet 

merkitsevät sinulle?  

- Mitkä ovat mielestäsi ruokatuotteen tärkeimmät ominaisuudet? (luomu? vegaaninen? Maidoton?)  

- Kokeiletko uusia elintarvikkeita?  

- Miten tunnet kaurajuoman tuotteena? Mitä tiedät kaurajuomasta?  

 

Sosiaalisen median markkinointiviestintä  

Sosiaalisen median kanavat ja käyttö  

- Mitä sosiaalisen median kanavia sinulla on käytössä (Facebook, Instagram, Youtube, Blogit)?  

- Kuinka usein käytät kyseisiä kanavia päivässä? 

- Miksi olet päättänyt käyttää kyseisiä kanavia? 

- Kuulutko tai seuraatko erilaisia ryhmiä esimerkiksi yhteisöpalveluissa (Facebook)?  

- Oletko aktiivinen siellä ryhmissä?  

- Inspiroidutko ostamaan kauramaitoa sosiaalisen median käyttäjien vaikutuksesta?  

- Oletko ostanut samoja tuotteita, mitä joku muu on esitellyt sosiaalisessa mediassa?  

 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

- Miten eksyt elintarvikeyrityksen verkkosivuille (banner mainokset)? 

- Herättävätkö sosiaalisen median mainokset kiinnostuksesi kauramaitotuotteista? 

- Onko mielestäsi keskustelu kuluttajien kesken tehokkaampaa markkinointia kuin perinteinen 

mediamainonta TV:ssä tai lehdissä?  

 

Ostoprosessi: 

Ongelman tai tarpeen havaitseminen 

- Mistä sait idean ostaa kauramaitoa? Mikä sen laukaisi? 

- Millainen tarve oli kyseessä// Mihin tarvitsit kauramaitoa? (heräteostos? Vai ostolistalla löytyvä 

tuote) 

- Miten ja mistä saat ideoita mitä ostat ruokakaupasta?  

- Miten sosiaalisen median mainonta tai yleiset ruokatrendit vaikuttavat ostokäyttäytymiseesi?  

- Haluatko kokeilla sosiaalisessa mediassa mainostettua elintarviketuotetta? 
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- Koetko sosiaalisen median herättäneen sinussa tarpeen kokeilla jotain mainostettua tuotetta?  

 

Tiedon etsiminen 

- Miten tai mistä kuulit ensimmäistä kertaa kauramaidosta? 

- Miten ja mistä lähteistä etsit yleensä tietoa tuotteesta?  

- Luitko muiden kuluttajien arvosteluita kauramaidosta sosiaalisessa mediassa? 

- Oletko nähnyt sosiaalisen median kanavissa, kun joku juo kauramaitoa? 

 

Vaihtoehtojen vertailu  

- Miten ja missä suoritat vaihtoehtojen vertailua? Millaiset ovat kriteerisi? 

- Pohditko monen eri vaihtoehdon välillä?  

- Vaikuttavatko muut ihmiset vertailuun?  

- Kuinka tärkeäksi koet sen, että voi fyysisesti kokeilla kauramaitoa ennen ostopäätöstä? 

- Oletko keskustellut kauramaidosta sosiaalisessa mediassa?   

 

Ostopäätös  

- Miten lopullinen ostopäätös syntyi?  

- Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen? 

- Kuinka pitkä aika oli tarpeen havaitsemisen ja oston välissä? 

- Vaikuttavatko muiden mielipiteet päätökseesi? 

-  Oletko tehnyt ostopäätöksen sosiaalisessa mediassa olevan mainoksen takia? 

 

 

 

 


