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Tässä tutkimuksessa kuvataan Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kehittämisen 

mahdollisuuksia kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää 

kuluttajan kokeman arvon muodostumista kaupunkikokemuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on luoda 

aineistoon sisältyviä merkityksiä niin, että ne yhdessä teoreettisen viitekehyksen kanssa tarjoaisivat 

uusia näkökulmia Oulun keskustan kehittämiseen. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin yhdistämällä elementtejä kulttuurisesta 

kulutustutkimuksesta sekä teoreettisesta keskustelusta liittyen asiakkaan arvoon ja sen 

muodostumiseen. Tässä tutkimuksessa kuluttajan kokema arvo ymmärretään laajempana 

kokonaisarvon käsitteenä, joka syntyy kuluttajan kulutuskontekstin huomioon ottavassa 

asiakaskokemuksessa. Kuluttajan kulutuskontekstia ja -kulttuuria tarkastellaan sosiaalisten ja 

henkilökohtaisten merkitysten sekä emotionaalisen kuluttamisen kautta. 

 

Aineistoa kerättiin asiantuntijahaastatteluista kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden näkymiin 

liittyen. Haastatteluista nousseiden teemojen pohjalta toteutettiin kaksi 

kuluttajafokusryhmähaastattelua, joissa konkretisoitiin asiantuntijahaastatteluista esille nousseita 

teemoja. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja narratiivisen analyysin keinoin. Narratiivisen 

analyysin avulla muodostettiin kolme tulevaisuuden kuvausta kuluttajan kokeman arvon 

muodostumisesta Oulun kaupunkikeskustassa.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajan kokeman arvon muodostuminen tapahtuu kuluttajan 

kulutuskontekstin huomioon ottavassa asiakaskokemuksessa. Tuloksissa korostuu kokemukset sekä 

niihin liittyvien tunteiden merkitys lisäarvoa tuottavana tekijänä kaupunkikokemuksessa.  

Oulun kaupunkikeskustassa kulutuskäytäntöjen asettamiin haasteisiin voidaan vastata tukemalla 

kuluttajien yhteisöllistymistä sekä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuus osallistua 

kaupunkikokemuksen toteuttamiseen.  Kokemuksien ja siihen liittyvien tunteiden korostuessa, 

kuluttajan yllättämisellä voi tulevaisuudessa olla yhä merkityksellisempi rooli kaupunkikokemuksen 

onnistumisessa. Kuluttajat hakevat kaupunkikokemusta, johon liittyy tunnekokemus kuten 

nautinnollisuus, sosiaalisuus, elämyksellisyys tai yllätyksellisyys. Tutkimalla kuluttajien rutiineja 

voidaan kaupunkikokemuksen mahdollisia ongelmakohtia välttää, ja jopa ennakoida kuluttajien 

tarpeita. Näin kuluttajille voidaan tarjota hyötyjä, kokemuksia ja tunteita, jotka helpottavat arkea, ja 

tuottavat kuluttajalle ainutlaatuisen kaupunkikokemuksen. Tämä vaatii kuluttajan 

kaupunkikokemuksen laajentamista sekä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.  
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JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa kuvataan Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden 

kehittämisen mahdollisuuksia kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia kuluttajan kokeman arvon muodostumista 

kaupunkikokemuksessa. Tutkimusaihetta lähestytään tulevaisuusorientoituneesti. 

Seuraavissa alakappaleissa lukija johdatellaan aiheeseen ja perustellaan aiheen 

valintaa, jonka jälkeen esitellään tutkimustavoite ja –kysymys. Kappaleen lopuksi 

esitellään lyhyesti tutkimusmetodologia ja tutkielman koko rakenne. 

1.1.Taustaa tutkimusaiheelle  

Kaupungin vetovoimaisuus muodostuu eri vetovoimatekijöistä ja niiden varaan 

muodostetuista palveluista. Keskustojen eloisuus on nähty yhdeksi merkittäväksi 

keskustojen vetovoimatekijäksi. Eloisuus puolestaan syntyy kuluttajien läsnäolosta. 

(Weltevreden ja Rietbergen 2007.)  

Kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kannalta kaupunkiyhteisön toimijoiden on 

pyrittävä yhteistyöhön kuluttajan kokeman arvon maksimoimiseksi, sillä arvosta ja 

sen muodostumisprosessista on tullut strateginen välttämättömyys kilpailuedun 

rakentamisessa (Wang ym. 2004). Arvo ja sen muodostumisprosessi on nähty 

yhdeksi keskeisimmistä markkinoinnin käsitteistä ja liiketoimintasuhteen 

johtamisen kulmakiveksi tuottajan ja kuluttajan välisessä suhteessa. Arvo ja sen 

muodostumisprosessi ovatkin olleet viimeisten 15 vuoden aikana 

palvelututkimuksen tieteellisessä keskustelussa erityisen mielenkiinnon alla 

(Grönroos 2005). Asiakkaan arvon muodostumisprosessin ymmärtäminen 

asiakaskokemuksessa vaatii kuitenkin kuluttajan ja kuluttajakäyttäytymisen 

syvällistä ymmärrystä.  

Markkinoinnin teoriat ovat eri aikoina nähneet kuluttajan eri tavalla. 

Kulutustutkimuksessa on ollut eri kausia kuten klassinen kausi 1900-1945, 

johtamuksellinen kausi 1945-1960, käyttäytymisteoreettinen kausi 1960-1970, 

tiedonkäsittelyn kausi 1970–, kokemuksellinen kausi 1980-1990 sekä postmoderni 



9 

kausi 1990-. Kulutusyhteiskunnan synnyn myötä liiketaloustieteiden tutkimukseen 

vaikutti pyrkimys rationalisoida kuluttamista ilmiönä. Tämä kuluttamisen 

tarkastelun mukaan, jota kutsuttiin kuluttamisen liikkeenjohdolliseksi tarkasteluksi, 

kuluttajat nähtiin passiivisena tiedon vastaanottajina. Liiketaloustieteellisessä 

kuluttajatutkimuksessa kuluttajaa tarkasteltiin perinteisesti sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta ympäristöstään irrallisena yksilönä tai päätöksentekijänä, joka ajaa 

omaa etuaan ympäristönsä sääntöjä rationaalisesti puntaroiden. (Moisander 2001.) 

80–90-luvulta lähtien markkinoinnin kuluttajatutkimuksen vanhoja oletuksia 

kulutuksen dynamiikasta on kuitenkin alettu kyseenalaistaa ja huomiota on 

kohdistettu myös kulutuskulttuuriin sekä kulutuksen yhteisöllisiin ja 

yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin (Firat ja Venkates 1995). Liikkeenjohdollisesta 

näkökulmasta irtauduttiin, kun kuluttajatutkimuksessa nousi näkökulma nähdä 

kuluttaminen myös sosiaalisesta perspektiivistä (Arnould 2005). 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti 

asiakkaiden kulutuskäytäntöihin (mm. Firat ja Dholakia 2006). Kulutustutkimuksen 

kiinnostus on siirtynyt kuluttajien päätöksenteon ja valintojen tarkastelusta kohti 

syvällisemmän ymmärryksen rakentamista kuluttajasta. Kulutustutkimuksella 

pyritään yhä enemmän kohti kulutuksen kentän laajempaa tulkintaa, 

kulutuskulttuurin ymmärtämistä. Laaksosen (2005) mukaan tärkeämpää on 

ymmärtää kuluttamista kuin kuluttajaa.  

Kulttuurisen kuluttajatutkimuksen teoriapohjan synty on tarjonnut vaihtoehtoja 

aiemmalle kulutustutkimuksen tarkastelulle. Kulttuurinen näkökulma on tämän 

hetken yksi markkinointiteorian vahvimpia tapoja postmodernin kuluttajan 

todellisuuden hahmottamiseen ja kuluttajakulttuurin määrittelemiseen. 

Postmodernia kulttuurisen kulutustutkimuksen lähestymistapaa ei kuitenkaan 

Firatin ja Venkateshin (1995) mukaan ole vielä otettu konkreettisen liiketoiminnan 

tasolla juuri missään ohjaamaan toimintaa, vaan usein markkinoinnin prosessit 

pohjautuvat yhä vanhoihin käyttäytymisteoreettisiin ja tiedonkäsittelyyn 

pohjautuviin kuluttajamalleihin (Firat ja Venkatesh 1995).  

Myös viimeaikaisissa markkinoinnin palvelututkimuksessa kuluttajan rooli on ollut 

erityisen kiinnostuksen alla arvon muodostumisprosessissa (ks. Grönroos 2005, 
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Vargo ja Lusch 2004, Heinonen ym. 2010). Useiden tutkijoiden mukaan kuluttajien 

näkemykset ovat vasta tulossa palvelututkimukseen (mm. Heinonen & Strandvik 

2009). Tämän on sanottu johtuvan siitä, että kulutus- ja palvelututkimus olleet liian 

erillisiä tutkimussuuntauksia tähän päivään saakka ja vasta viime aikoina näiden 

suuntauksien välillä on tapahtunut lähentymistä. Arnould (2007) on kehottanut 

harjoittamaan enemmän kulttuurisen kuluttajatutkimuksen ja palvelututkimuksen 

teoriakeskustelujen vuoropuhelua keskenään. 

Asiakaskeskeisyys ei ole kuitenkaan käsitteenä uusi. Esimerkiksi Levitt (1960) 

esitti aikoinaan klassisessa artikkelissaan tärkeitä kulmakiviä liittyen kuluttajan 

tärkeyteen. Nämä näkemykset vaikuttavat edelleen johtamisen opeissa. Kyse on 

enemminkin näkökulman siirtymisestä eli ilmiön muuttumisesta. Viimeaikaisessa 

palvelu- ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa useat tutkijat ovat olleet yhtä 

mieltä siitä, että kuluttajan roolin on siirtymässä yhä enemmän passiivisesta 

kuluttajan roolista aktiiviseksi (Laaksonen 2005, Heinonen ym. 2010, Vargo ja 

Lusch 2004). Kuluttajaa ei nähdä enää passiivisena ”päätepysäkkinä”, joka tyytyy 

palautteenantajan rooliin. Kuluttaja on enemmänkin itsenäinen toimija omassa 

kulutusympäristössään (mm. Laaksonen 2005, Heinonen ym. 2010), joka osallistuu 

aktiivisesti yrityksen kanssa yhdessä arvontuotantoprosessiin (Prahalad ja 

Ramaswamy 2004). Heinosen näkemyksen mukaan (2010) markkinoinnin 

perimmäinen seuraus ei tulisi olla ainoastaan itse palvelu, vaan asiakaskokemus ja 

palvelun aikana syntynyt arvo kuluttajalle kuluttajan omassa erityisessä 

henkilökohtaisessa kontekstissaan (Heinonen ym. 2010). 

Kuluttajan roolin muutos ilmenee monilla tavoin kasvavassa kilpailussa, ja asettaa 

haasteita perinteisesti ajateltuun rooliasetelmaan kuluttajan ja tuottajan välille. 

Myös toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten palvelujen 

digitalisoituminen luovat haasteita muuttaen perinteisiä kuluttajan ja tuottajan 

välisiä rooleja. Usein pelkkä fyysinen tuote ei enää riitä, ja tuotteen rinnalla palvelu 

on saattanut nousta jopa ydintuotetta merkittävämpään rooliin. Arvonmuodostus 

monimutkaistuu, kun tuotteisiin liittyy taloudellisen arvon lisäksi aineettomia 

tekijöitä kuten esimerkiksi kokemuksia ja tunteita. Aineellisten ja aineettomien 

kokonaisratkaisujen tarjoaminen kuluttajille on haasteellista, ja tätä varten tarvitaan 

jopa kokonaan uudenlaisia kokonaisratkaisuja. Kaupunkikeskustat tarjoavat 
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erinomaisen mahdollisuuden integroida useat kaupungin palvelut, systeemit ja 

verkostot toisiinsa, ja tarjoavat näin ollen mielenkiintoisen tutkimuskontekstin 

kuluttajakäyttäytymisessä ja palvelututkimuksessa arvoajattelussa parhaillaan 

tapahtuville paradigman muutoksille. 

1.2.Kaupunkikonteksti  

Kaupunkikeskustoja pidetään taloudellisina, kulttuurisina ja sosiaalisina 

keskuksina.  Menestyvissä kaupunkikeskustoissa kaupunkisuunnittelu ja 

vähittäiskauppa ovat yhdessä rakentaneet houkuttelevan kaupunkikeskustan, joka 

tuottaa siellä vierailevalle henkilölle elämyksiä. Menestyvissä 

kaupunkikeskustoissa vähittäiskauppa ja kaupunkikeskustan muut yksityiset ja 

julkiset toimijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä rakentaakseen 

kaupunkikeskustasta kokonaisuuden. Kaupunkikeskuksilla viitataan luonteeltaan 

vilkkaisiin ja elinvoimaisiin kaupunkien keskustoihin. Kaupunkikeskustan 

koordinoitu markkinointistrategia edesauttaa synnyttämään toivottuja yhteneväisiä 

mielikuvia kaupunkikeskustoista. (Padilla ja Eastlick 2008). Keskustojen 

vetovoimaisuuden määrittävät yhdessä useat tekijät. Weltevreden ja Rietbergen 

(2007) ovat erotelleet neljä eri kaupunkien vetovoimaisuuteen vaikuttavaa 

päätekijää, joita ovat tunnusomainen ympäristö (tunnelma, miljöö), keskustan 

toimintojen monenlaisuus (teatterit, museot ja kaupat), kauppojen määrä ja 

valikoima.  

Kaupunkikeskusta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden integroida useat kaupungin 

palvelut, systeemit ja verkostot kuten liikenteen, liiketoiminnan, viestinnän, 

infrastruktuurin ja koulutuksen toisiinsa luoden samalla kestävämmän elin- ja 

kulutusympäristön. Työ- ja elinkeinoministeriön ”Ilmiöt” katsauksen mukaan 

vuoteen 2050 mennessä 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa, pääosin yli 

miljoonan asukkaan metropoleissa. Suomessa tämä merkitsee asukkaiden 

keskittymistä maan suuriin kasvukeskuksiin, joista yksi tulee mitä 

todennäköisimmin olemaan pohjoisen Oulu. 
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 Näin ollen Oulun kaupunkikeskusta tarjoaa mielenkiintoisen tutkimuskontekstin 

kuluttajakäyttäytymisessä ja palvelututkimuksessa arvoajattelussa parhaillaan 

tapahtuville paradigman muutoksille.   

Oulussa on Suomen nuorin väestö, joka merkitsee sitä, että heillä on uusimman 

koulutustason ja tieteellisen tutkimuksen antamat tieto ja taidot. Jotta nuoriso 

haluaisi jäädä Ouluun, pitää elämän laatu olla hyvä. Tähän voidaan vaikuttaa 

lisäämällä kauaskantoisia uudistuksia, jotka vahvistavat kaupungin 

vetovoimaisuutta. Vuoden 2015 loppupuolella valmistuvan Kallioparkin myötä 

pysäköinnin siirtyessä osaksi maan alle, mahdollistuu useiden Oulun keskustan 

vetovoimaisuuteen liittyvien hankkeiden toimeenpaneminen maanpäällisen tilan 

vapautuessa muun muassa uusille liike- ja palvelutiloille. (Oulun Kaupunki 2012.) 

Toisaalta uuden Oulun yhdistyminen ja kaupungistuminen luo myös haasteita 

palveluiden järjestämiseen, ja kuluttajan asiakaskokemuksen parantamiseen. 

Edellä mainittujen perustelujen valossa voidaan sanoa, että Oulun ydinkeskustassa 

parhaillaan tapahtuvat muutokset ja meneillään oleva murrokset 

kuluttajakäyttäytymisessä antavat hyvät lähtökohdat tämän tutkimuksen 

toteuttamiselle. Kuluttajan asiakaskokemuksen kehittäminen Oulun 

ydinkeskustassa kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta on myös vielä paljolti 

hyödyntämätön resurssi.  Keskustan tulisi kuitenkin pystyä reagoimaan kuluttajien 

käyttäytymisen muutoksiin. Tutkimuksen toteuttaminen sen tutkimuskontekstissa 

voidaan sanoa olevan ajankohtainen sekä siihen liittyvän tieteellisen keskustelun 

että tutkimuksen kontekstissa tapahtuvien muutosten valossa. 

1.3.Tutkimuksen tavoite, rajaus ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on Oulun vetovoimaisuuden kehittäminen. 

Keskustojen eloisuus on nähty yhdeksi merkittäväksi vetovoimatekijäksi 

keskustojen kannalta. Eloisuus puolestaan syntyy kuluttajien läsnäolosta. Tästä 

johtuen tutkimusongelmaa lähestytään kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kuluttajan kokeman arvon muodostumista 

kaupunkikokemuksessa. Tutkimusaihetta lähestytään tulevaisuusorientoituneesti. 
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Kaupunkiyhteisössä eri toimijoiden on tärkeää tunnistaa ja tietää postmodernin 

kuluttajan kulutuskäytännöissä tapahtuvia muutoksia, ja niiden vaikutusta 

kuluttajien motiiveihin kulutuskäyttäytymisessä. Kun kuluttajan kulutuskäytäntöjä 

ja niissä tapahtuvia muutoksia ymmärretään, voidaan muodostaa syvällisempi 

ymmärrys kuluttajan kokeman arvon muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä 

kaupunkikokemuksessa. 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda aineistoon sisältyviä merkityksiä niin, että ne 

yhdessä teoreettisen viitekehyksen kanssa tarjoaisivat uusia näkökulmia Oulun 

keskustan kehittämiseen ja inspiraatiota uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

kehittämiseen. Tutkimusongelmaan haetaan vastausta seuraavan 

tutkimuskysymyksen avulla: 

1. Miten kuluttajan kokeman arvon muodostuminen tapahtuu 

kaupunkikokemuksessa? 

Tutkimusongelmana Oulun ydinkeskustan vetovoimaisuuden kehittäminen on 

varsin monisyinen, jota voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. 

Kaupunkikeskusta on kompleksi ilmiö, jossa yhdistyy useita erilaisia asioita ja 

toimintoja, jotka tekevät yhdessä keskustasta vetovoimaisen. Vetovoimaisuuden 

kehittämisessä ja kaupunkisuunnittelussa tarvitaan eri alan asiantuntijoita, 

eritysosaamista, uusia näkökulmia ja luovuutta. Tässä tutkimuksessa 

päätutkimuskysymykseen haetaan vastausta haastattelemalla aiheesta sekä 

asiantuntijoita että kuluttajia. Aluksi haastatellaan viittä eri alan asiantuntijaa 

kuluttajakäyttämisen tulevaisuuden näkymiin liittyen. Asiantuntijahaastatteluiden 

jälkeen toteutettavilla kuluttajaryhmähaastatteluiden avulla pyritään 

konkretisoimaan asiantuntijahaastatteluista nousseita teemoja ja saamaan myös 

uusia näkökulmia tutkimuksen aiheeseen sen tutkimuskontekstissa. 

Tutkijoiden mukaan kaupunkien vetovoimaisuutta voidaan analysoida neljän eri 

tason mukaan, joita ovat taloudellinen, poliittis-institutionaalinen, sosiaalinen ja 

ideologinen taso. Taloudellinen taso tarkastelee tuotantoa, vaihtoa ja kulutusta sekä 

näiden toimintojen pyrkimystä sijaita keskustassa. Poliittis-institutionaalinen taso 

ottaa huomioon julkisen sektorin harjoittaman toiminnassa kuten suunnittelun ja 
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kaavoituksen. Ideologinen taso tarkastelee keskustan symbolisia rakenteita eli 

mielikuvia, joita esimerkiksi keskustassa sijaitsevat rakennukset herättävät. 

Sosiaalinen taso käsittelee puolestaan keskustaa kuluttamisen ja asumisen 

lähtökohdista. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään kuluttamisen, vaihtoa sekä 

kulutusta tarkastelevien tasojen kautta.  (Andersson 1993:88-89.)  

Asiakkaan arvon muodostuminen on nähty yhdeksi keskeisimmäksi asiaksi 

tuottajan ja kuluttajan välisessä suhteessa, liiketoimintasuhteen johtamisen 

kulmakiveksi, ja siitä on nykypäivänä tullut strateginen välttämättömyys 

kilpailuedun rakentamisessa (Wang ym. 2004). Tässä tutkimuksessa kuluttajan 

kokeman arvon muodostumista lisäävät tekijät kaupunkikokemuksessa 

ymmärretään keskustan vetovoimaisuutta lisäävinä tekijöinä, sillä kuluttajat tekevät 

läsnäolollaan kaupungista eloisan.  Eloisuus on puolestaan yksi merkittävin tekijä 

keskustojen vetovoimaisuuden kannalta. 

Tutkimuksen tutkimusongelma sijoittuu markkinoinnin tutkimukseen, jota 

lähestytään markkinointiteoreettiselta kannalta kuluttajannäkökulmasta. Kuluttaja ja 

asiakas ymmärretään tässä tutkimuksessa toistensa synonyymejä. Kuluttajalla ja 

asiakkaalla voidaan tarkoittaa ketä tahansa Oulun ydinkeskustassa asioivaa henkilö, 

jolla on erilaisia asiakassuhteita keskustaan ja keskustan palveluihin. Asiakkuuksia 

voivat olla esimerkiksi keskustassa satunnaisesti tai säännöllisesti asioivat henkilöt 

tai matkailijat, keskustassa työssä käyvät henkilöt ja keskustassa asuvat henkilöt. 

Kuluttajanäkökulma voidaan lähestyä usean eri kuluttajaryhmän kannalta 

esimerkiksi turistin, keskustassa asuvan tai taajamasta tulevan kuluttajan 

näkökulmasta. Eri ikäryhmät saattavat kokea eri asiat vetovoimaisina, ja 

kuluttajalla saattaa olla monta eri roolia keskustassa vieraillessaan riippuen 

vierailun tarkoituksesta. Tässä tutkimuksessa pyritään kuluttajan kokeman arvon 

muodostumista ymmärtämään kulttuurisen kulutustutkimuksen näkökulmasta, joka 

on nähty kulutustutkimuksessa tällä hetkellä yksi markkinointiteorian vahvimpia 

tapoja yrittää hahmottaa postmodernin kuluttajan pirstaloitunutta todellisuutta. 

(Firat ja Dholakia 2006). Kulutuskulttuuria, kuluttajien kulutuskäytäntöjä 

tutkimalla voidaan kuluttajasta saada syvällisempi ymmärrys kuluttajan kokeman 

arvon muodostumisesta asiakaskokemuksessa. 
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Tutkimuksessa arvon muodostumista tarkastellaan Oulun keskustassa vierailevan 

kuluttajan ja tuottajan eli kaupunkiyhteisön välisessä suhteessa 

kaupunkikokemuksessa. Tässä tutkimuksessa tieteellistä keskustela arvosta ja sen 

muodostumisesta asiakaskokemuksessa sovelletaan tutkimuksen kontekstiin eli 

kaupunkikokemukseen. Tuottaja eli kaupunkiyhteisö ymmärretään koostuvan 

tutkimuksessa keskustan eri yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista. 

Asiakaskokemuksella tarkoitetaan Oulun keskustassa vierailevan kuluttajan 

kaupunkikokemusta Oulun ydinkeskustassa. Tutkimuksessa vaihdannankohteeksi 

ymmärretään ostoksilla käyminen. Tutkimuksessa keskitytään kuluttajalle arvoa 

lisääviin tekijöihin eli asiakkaan kokemiin hyötyä lisääviin tekijöihin. 

Luonnollisesti asiakkaan kokeman hyödyn on oltava riittävällä tai jopa paremmalla 

tasolla kuin kilpailijoilla, jotta tuottajan tarjoama on merkityksellinen vaihtoehto 

kuluttajalle (Anderson ym. 2006).  

1.4.Tutkimusmetodologia 

Kuluttajakäyttäytymistä, asiakkaan arvon muodostumista ja niissä parhaillaan 

tapahtuvia paradigman muutoksia pyritään ymmärtämään kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kuluttajakäyttäytymistä 

kulttuurisen kulutustutkimuksen näkökulmasta (mm. Firat ja Dolakia 2006). 

Kuluttajan kokeman arvon muodostuminen kaupunkikokemuksessa ymmärretään 

laajempana kokonaisarvon käsitteenä, joka syntyy kuluttajan oman 

kulutuskontekstin huomion ottavassa asiakaskokemuksessa. (Heinonen ym. 2010).  

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkielman metodologisena viitekehyksenä 

hyödynnetään narratiivisuutta ja tulevaisuudentutkimusta. Tutkimuksen aineiston 

keruussa käytetään tulevaisuusorientoitunutta aineiston keruumenetelmää, 

uudenlaisten näkemyksien saamiseksi. Aineiston keruuta varten haastatellaan 

asiantuntijoita kuluttajakäyttäytymiseen tulevaisuuden näkymiin liittyen. Näiden 

haastattelujen pohjalta toteutetaan kaksi kuluttajaryhmähaastattelua, joissa 

käsitellään asiantuntijahaastatteluista nousseita näkemyksiä konkreettisemmalla 

tasolla tutkimuksen tutkimuskontekstissa.  
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Kuluttajakäyttäytyminen ja asiakkaan arvon muodostuminen ovat kompleksisia ja 

harvoin teoreettisesti yksiselitteisiä ilmiöitä. Kuluttajan kokeman arvon 

muodostumista lisääviä tekijöitä pyritään kuvamaan mahdollisimman 

monipuolisesti narratiivien, eli tulevaisuuskuvien, avulla. Narratiivisuus 

tutkimuksen metodologisena lähestymistapana kohdistaa huomionsa tarinaan ja 

tarinan tiedon rakentajina ja välittäjinä. Tarinat ovat tärkeitä todellisuuden 

rakentamisvälineitä. Narratiivisuus on läsnä osaksi tutkielman aineiston keruussa 

sekä aineiston analyysissä. 

1.5.Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään perustelut aiheen valinnalle ja 

esitellään aiheenvalinta. Lisäksi luvussa kerrotaan tutkimuksen tavoitteet sekä 

tutkimuskysymykset, joita seuraa lyhyt kuvaus tutkimuksessa käytetystä 

metodologiasta. Tutkielman toinen luku on tutkimuksen teoreettinen viitekehys, 

jossa esitellään teoreettista keskustelua liittyen kulttuurisen kulutustutkimukseen ja 

asiakkaan arvon muodostumiseen kaupunkikokemuksessa. Luvussa kolme 

esitellään tutkielman empiirisen aineiston keruun toteutus, ja perustellaan 

metodologiset valinnat. Luvussa neljä vastataan tutkimuskysymyksiin 

hyödyntämällä sisällönanalyysiä ja narratiivista aineistonanalyysiä. Narratiivisen 

analyysin avulla muodostetaan kolme toisistaan eroavaa tulevaisuuden kuvaa, jotka 

kuvaavat eri näkökulmista tulevaisuuden kuluttajan arvon muodostumista 

kaupunkikokemuksessa Oulun ydinkeskustassa. Luvussa viisi esitellään 

teoreettinen kontribuutio ja johtopäätökset kuluttajan kaupunkikokemuksen 

kehittämiselle Oulun keskustassa. Luvun lopuksi arvioidaan tutkimustulosten 

luotettavuutta ja esitellään jatkotutkimusehdotukset. Alla olevassa kuviossa 1 

havainnollistetaan koko tutkielman rakennetta. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne 

  

LUKU 5: TUTKIMUSTULOKSET 

Kuluttajan  kokeman arvon muodostuminen 
kaupunkikokemuksessa 

Kuluttajan kaupunkikokemuksen kehittäminen 
Oulun keskustassa 

LUKU 4: TUTKIMUKSENTOTEUTTAMINEN 

Asiantuntijahaastatteluiden analysointi Kuluttajafokusryhmähaastatteluiden analysointi 

LUKU 3: TUTKIMUSAINEISTOT JA -MENETLEMÄT 

Narratiivisuus ja tulevaisuudentutkimus metodologisena viitekehyksenä 

LUKU 2: TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN OSUUS 

Kuluttajan kokeman arvon muodstuminen kaupunkikokemuksessa 

LUKU 1: TUTKIMUSONGELMA 

Oulun vetovoimaisuuden kehittäminen kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta 
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2. KULUTTAJAN KOKEMAN ARVON MUODOSTUMINEN  

Tässä tutkimuksessa kuluttajan kokeman arvon muodostumista 

kaupunkikokemuksessa pyritään ymmärtämään kulttuurillisen kulutustutkimuksen 

kautta. Kun kuluttajan kulutuskäytäntöjä ja niissä tapahtuvia muutoksia 

ymmärretään, voidaan kuluttajan kokeman arvon muodostumisesta 

kaupunkikokemuksessa muodostaa syvällisempi ymmärrys.  Ensimmäisissä 

alakappaleissa käsitellään kuluttajakäyttäytymistä kulttuurillisen 

kulutustutkimuksen kautta. Asiakasarvon määrittely ja siinä tapahtunutta 

ajattelutavan muutosta käsitellään kappaleen toisessa alakappaleessa. Käytyjen 

tieteellisten keskustelujen pohjalta kappaleen lopuksi kootaan vielä yhteen 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys taulukkoon 1. Taulukkoa hyödynnetään 

empiirisen tutkimuksen toteuttamisessa. 

2.1.Kuluttaja postmodernissa kulutusympäristössä 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti 

asiakkaiden kulutuskäytäntöihin (mm. Firat ja Dholakia 2006). Kulutustutkimuksen 

kiinnostus on siirtynyt kuluttajien päätöksenteon ja valintojen tarkastelusta kohti 

syvällisemmän ymmärryksen rakentamista kuluttajasta. Kulutustutkimuksella 

pyritään yhä enemmän kohti kulutuksen kentän laajempaa tulkintaa, 

kulutuskulttuurin ymmärtämistä. Clarken ja Shawin (1998) mukaan kulttuuri 

vaikuttaa kuluttajan henkilökohtaisiin mieltymyksiin, jotka puolestaan määrittävät 

ostokäyttäytymistä, ja tästä syystä yhteys kulttuurin ja kulutusvalintojen välillä 

voidaan sanoa olevan kiistaton. (Clarken ja Shawin 1998). Huomio tulisi siis 

kiinnittää asiakkaiden kulutuskäytäntöihin. Laaksosen (2005) mukaan tärkeämpää 

on ymmärtää kuluttamista kuin kuluttajaa. Korkmanin ja Arantolan (2009) mukaan 

vastauksia ei pitäisi etsiä siihen, miten asiakkaat vastaanottaisivat tarjotun tuotteen 

paremmin, vaan siihen miten asiakkaalle voitaisiin tarjota luontevia parannuksia 

asiakkaan arkeen.  

Kulttuurisen kuluttajatutkimuksen teoriapohjan synty on tarjonnut vaihtoehtoja 

aiemmalle kulutustutkimuksen tarkastelulle. Kulttuurisen postmodernin 
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kuluttajatutkimuksen mukaan tarvetta näkökulman muutokselle on perusteltu sillä, 

että yrityksen ja kuluttajan vaihdannan motiivien tarkastelusta täytyy siirtyä kohti 

laajempaa kulutuksen tarkastelua. Firatin ja Venkateshin (1995) mukaan tämän 

tarkastelun pyrkimyksenä on siirtää kuluttaja kulutuskontekstissaan yrityksen 

toimia seuraavan ja niihin reagoivan kuluttajan sijaan aktiivisiksi toimijoiksi 

omassa kulutuskokemuksessaan.  Kulttuurinen näkökulma onkin tämän hetken yksi 

markkinointiteorian vahvimpia tapoja postmodernin kuluttajan todellisuuden 

hahmottamiseen ja kuluttajakulttuurin määrittelemiseen. 

Postmodernismin määritelmästä puuttuu selvä yksimielisyys. Suurin osa tutkijoista 

kuitenkin on yhtä mieltä siitä, että postmodernismi kuvaa jonkinlaista vastareaktiota 

modernismiin, joka oli pitkään vallalla tutkimussuuntana. Postmodernismilla on 

viitattu muutokseen, johon sisältyy uuden sosiaalisen järjestyksen synty. 

Uudenlaisten sosiaalisten rakenteiden syntyminen vaikuttaa puolestaan kuluttajien 

ostoskäyttäytymiseen, ja synnyttävät postmoderneja kulutuskäytäntöjä.  

Elliotin (1998) mukaan kuluttajat eivät osta tuotteita ainoastaan tuotteen hyötyjen 

takia, vaan myös tuotteen symbolisten tarkoituksien takia. Elliotin (1998) mukaan 

tuotteen symboliset merkitykset ilmenevät kahdella tasolla: kuluttajan sosiaalisen 

maailman eli sosiaalisten merkitysten rakentamisessa ja henkilökohtaisten 

merkitysten eli oman identiteetin rakentamisessa. Koska kuluttamisella on 

keskeinen rooli tarjota merkityksiä ja arvoja kuluttajan henkilökohtaisen ja 

sosiaalisen maailman luomisessa ja ylläpitämisessä, tulisi tämä ottaa huomioon 

asiakaskokemuksessa. (Elliot 1998.) Postmodernin kuluttajan kulutuskäytäntöjä 

pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan sosiaalisten ja henkilökohtaisten 

merkitysten kautta. Lisäksi kappaleessa käsitellään emotionaalista kuluttamista. 

Elliotin (1998) mukaan kuluttajan tunnekokemus on henkilökohtainen, ja koostuu 

monista sosiaalisista näkökohdista. 

2.1.1. Sosiaaliset merkitykset  

Kulutuksella on sosiaalisia merkityksiä, joiden kautta kuluttajat ilmaisevat 

yhteenkuuluvuutta tiettyihin toisiin kuluttajiin. Modernissa yhteiskunnassa yksilöt 

etääntyivät perinteisistä yhteisöistään. Tämä johti siihen, että yhteiskuntaa leimasi 
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voimakas individualismi, ja yhteisöjen merkitys ihmisille heikkeni. 

Yksilökeskeinen ajattelutapa ja yhteisöjen merkityksen murentuminen jätti 

kuluttajat eräänlaiseen sosiaaliseen tyhjiöön. (Cova ja Cova 2002). 

Individualismin aikakausi sai kuitenkin lopulta aikaan vastareaktion ja 

modernistisen tutkimussuunnan kritiikkinä syntyi postmodernistinen suuntaus 

(Firat ja Venkatesh 1995). Covan ja Covan (22002) mukaan individualismista 

ollaan siirtymässä sosiaalisen ympäristön uudelleenrakentamiseen, joka ilmenee 

kuluttajien uudenlaisten yhteisöjen muodostumisena eli heimoutumisena (Cova ja 

Cova 2002). Tämä kehitys on nähty postmodernissa tutkimuksessa eräänlaisena 

paluuna juurille takaisin yhteisöön (Firat ja Dholakia 2006). Covan (1997) mukaan 

kuluttajat etsivät yksilöityjen tuotteiden lisäksi tuotteita, jotka yhdistävät heidät 

toisiin kuluttajiin ja yhteisöihin.  Covan ja Covan (2002) mukaan postmodernit 

kuluttajat täyttää sosiaalista tyhjiötä lähes minkä tahansa yhteisen kiinnostuksen 

kohteen tai tavoitteen ympärille rakentuvien uusien yhteisöjen avulla. Perinteisten 

yhteisöjen rinnalle on muodostunut esimerkiksi harrastusten ympärille rakentuvia 

yhteisöjä, joihin kuuluminen aiempaa voimakkaammin määrittää 

kuluttajakäyttäytymistä (Cova 1997). 

Kuluttajan identiteetin on sanottu rakentuvan kuluttajan heimojen avulla. Heimojen 

tärkeys kulutusta ohjaavina viiteryhminä on leimannut postmodernismia. 

Postmoderni kuluttaja voi kuulua useaan eri heimoon, ja heimoon kuuluminen 

saattaa olla kuluttajalle tärkeämpää kuin johonkin tiettyyn yhteiskuntaluokkaan 

kuuluminen. Kuuluessaan useaan eri heimoon kuluttajalla voi olla monta eri roolia, 

jonka kuluttaja valitsee paikan ja ajan mukaan.  Kuuluminen erilaisiin yhteisöihin 

oikeuttaa tietynlaisen kulutuksen, ja toisaalta taas kulutus oikeuttaa kuulumaan 

yhteisöön. Eri heimoissa kuluttajaa yhdistää muihin heimojen jäseniin esimerkiksi 

jaetut tunteet, elämäntyylit, mieltymykset, arvot tai kulutustottumukset. (Cova 

1997.) Wilskan (2002) mukaan postmodernille kuluttajalle merkitykselliset 

kategoriat eivät enää ole perinteisiä sosioekonomisia kategorioita, vaan uudenlaisia 

elämäntaparyhmiä eli heimoja.   

Heimojen määritteleminen voi olla vaikeaa, sillä heimot saattavat olla olemassa 

esimerkiksi pelkästään virtuaalisesti. Tällöin heimoon kuuluvat kuluttajat 
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kommunikoivat keskenään tietokoneiden välityksellä ilman fyysistä kontaktia. 

Postmoderni kuluttaja saattaa myös vaihtaa heimosta helposti toiseen, ja 

virtuaalimaailman ja erilaisten sosiaalisten median tuomat mahdollisuudet tuovat 

kuluttajalle lisää mahdollisuuksia siirtyä heimosta toiseen ja valita roolinsa paikan 

tai ajan suhteen. (Cova 1997, Wilska 2002.) 

Kuluttajat haluavat yksilöityjä tuotteita ja palvelukokonaisuuksia, mutta toisaalta 

kuluttajat haluavat panostaa tuotteisiin, joihin oma yhteisö uskoo, ja jotka sopivat 

kuluttajan yhteisön arvoihin ja asenteisiin. Kuluttajilla on yhä enemmän 

vaikutusvaltaa siihen, millainen merkitys ja arvo yrityksen tuotteella on kuluttajan 

koko yhteisössä (Cova 1997). Liiketoiminnassa menestyminen edellyttää näiden 

yhteisöiden tukea. Kottlerin mukaan yritykset voivat hyödyntää kuluttajien 

yhteisöllistymistä auttamalla kuluttajia liittymään ja olemaan yhteydessä toisiinsa 

erilaisissa yhteisöissä. (Kottler 2010:33.) 

2.1.2. Henkilökohtaiset merkitykset  

Covan (1997) mukaan yksilöllinen valinta ohjaa edelleen kulutusta 

postmodernismissa, vaikka modernistisen individualismin aikakauden onkin nähty 

siirtyvän postmodernistisen yhteisöllisyyden tieltä. Yksilöllisyyden hakeminen on 

kuluttajille edelleen tärkeää. Tämä on nähty johtuvan länsimaalaisten kuluttajien 

keskuudessa siitä, että kuluttajat ovat kasvaneet postmodernin individualismin 

ympäröiminä. (Cova 1997). 

Kuluttamisessa on nähty siirryttävän jatkuvasti yhä enemmän henkilökohtaisten 

merkitysten ilmaisuun. Henkilökohtaisten merkityssisältöjen rooli kuluttamisessa 

on nähty vain laajentuvan. Aiemmin statussymbolien osoittaminen, ja toisiin 

ihmisiin vaikuttaminen hallitsi kuluttamisessa. Uusimmat näkemykset 

henkilökohtaisten merkityssisältöjen ilmaisemisessa painottavat oman minäkuvan 

ja identiteetin rakentamista. Kuluttajat ostavat yhä useammin oman itsensä vuoksi. 

(Cova 1997.) Tsain (2005) mukaan kuluttajien, joiden ostamista ohjaavat 

henkilökohtaiset merkitykset, ostoskäyttäytyminen on vakaata ja toistuvaa.  
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Arnould ym. (2004) mukaan kuluttajien valinnanvapaus lisääntyy, ja kuluttaja voi 

valita entistä vapaammin kussakin tilanteessa ja kunakin tiettynä hetkenä millainen 

henkilö haluaa olla. Tästä johtuen kuluttajien sitoutumisen aste saattaa olla entistä 

vähäisempää. (Arnould ym. 2004.)  Firat ja Dholakia (2006) ovat havainnollistaneet 

modernistisen ja postmodernin kuluttajan roolia teatterimetaforan avulla. 

Modernistisen tarkastelutapa painottaa markkinoinnin ammattilaisten roolia, joiden 

on määrä esittää tuotteita, mielikuvia ja pyrkiä vetoamaan kuluttajiin eli yleisöön. 

Yritysjohtajat orkestroivat taustalla. Postmodernissa näkökulmassa ymmärretään, 

että kuluttaja osallistuu orkestrointiin totuttamiseen merkittävällä ja joskus jopa 

radikaalilla tavalla (Firat ja Dholakia 2006). Massoille ja valtavirroille tarjottava 

esitys on tämän näkemyksen mukaan muuttunut improvisaatioteatteriksi, jonka 

luomiseen kuluttajat osallistuvat aktiivisesti. Osa esityksen tuottamisesta on 

siirtynyt kokonaan kuluttajien hallitsemille areenoille.  

Myös palvelututkimuksessa Pine ja Gilmore (1998) ovat verranneet kuluttajan 

palvelukokemusta teatterikokemukseen, jonka tulisi olla kuluttajalle ikimuistoinen 

elämys. Kuluttaja voi seurata näytelmää, ja ehkä löytää osan, jota itse haluaisi 

esittää. Aaltonen ja Jensen (2012) ovat ehdottaneet elämysmyymälöitä, jotka 

mahdollistavat kuluttajan osallistamisen ja ottavat huomioon myös kuluttajan 

emotionaalisia tarpeita. Emotionaalista kuluttamista käsitellään seuraavassa 

kappaleessa. 

2.1.3. Emotionaalinen kuluttaminen 

Löytäsen ja Kortesuon (2011:45) määritelmän mukaan asiakaskokemus on 

mielikuvien ja tunteiden summa, jonka kuluttaja yrityksen toiminnasta muodostaa. 

Heidän mukaan kokemukset kannattaa suunnitella niin, että ne vetoavat tunteisiin. 

Mitä vahvempia tunteita, kohtaamisia ja mielikuvia syntyy, sitä vahvempi on 

asiakaskokemus (Löytänen ja Kortesuo 2011:73). Aaltosen ja Jensenin mukaan 

kuluttajan tunteiden merkitys vain kasvaa, kun kuluttajan tarpeet on tarpeeksi hyvin 

tyydytetty. Emotionaalisessa kuluttamisessa olennaista on, että kulutukseen liittyy 

emootioita, johon yhdistyy kuitenkin rationaalisuus (Aaltonen ja Jensen 2012:74-

75). 
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Kulutusta tutkivan Elliotin (1998) mukaan tunteiden ohjaaman kulutusvalinnan 

prosessi perustuu mieltymyksiin, joista kuluttaja muodostaa mielessään 

kokonaisuuden nopeammin kuin järkisyihin perustuvassa kognitiivisessa 

päätöksenteossa. Kuluttajan tunnekokemus on henkilökohtainen, ja koostuu 

monista sosiaalisista näkökohdista. Tunteiden näyttäminen ja kokeminen on 

Elliotin (1998) mukaan myös kulttuurisidonnaista ja näin ollen emotionaalinen 

kuluttaminenkin voidaan nähdä olevan osa kuluttajan sosiaalisesti jäsentynyttä 

maailmaa. (Elliot 1998.) 

Yksi tunnetila liittyy hyvinvointi ja itsensä hemmotteluun. Kuluttaminen voi liittyä 

myös itsensä etsimiseen ja henkistymiseen. Nykypäivänä kuluttamisessa 

autenttisuus ja yksilöllisyys ovat tulleet oleelliseksi osaksi ylellisyyden ja luksuksen 

käsitettä, joten yksilöllisyyden ilmaisemiseen voi liittyä myös vahvasti emootioita. 

(Yeoman 2011). Kuluttamisen avulla voidaan kokea uusia elämyksiä ja tyydyttää 

kokeilunhalua (Aaltonen ja Jensen 2012). 

Pinen ja Gilmoren (1998) mukaan elämyksellisyydellä ei välttämättä kuitenkaan 

aina tarkoiteta tuotteen erityistä, tunneskaalaan yläpäähän rajoittunutta kokemusta. 

Elämystalouden puolestapuhujat Pine ja Gilmore (1998) ovat määritelleet 

elämyksen autenttisuuden sen kautta, millainen kokemus sopii asiakkaan 

omakuvaan. He painottavat elämyksen aitoutta. Korkman ym. (2009) sekä Firatin ja 

Dholakian (2006) mukaan kuluttamista pitäisi tarkastella kokonaisuutena, joka 

ottaa huomioon kuluttajan arkielämän kontekstin. Arjen käytäntöihin liittyy vakaus, 

ja näin ollen tällaisien tuotteiden markkinoiden voidaan olettaa säilyvän kauemmin. 

Jensen ja Aaltonen (2012) ovatkin kuvailleet kirjassaan elämysmyymälä – 

tyyppisen ratkaisun avulla systeemin, jossa palvelut ja tuotteet ovat integroituneet 

koko systeemiin muodostaen palvelu- ja tuotekokonaisuuksia. (Aaltonen ja Jensen 

2012). Löytäsen ja Kortesuon mukaan (2011) Pinen ja Gilmoren (1998) 

kuvailemasta elämystaloudesta ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa 

kuluttajan yllättäminen nousee merkittävään asemaan (Löytänen ja Kortesuo 

2011:173). 
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2.2.Asiakasarvon määrittely  

Arvo ja sen muodostumisen määritteleminen on ollut erityisen kiinnostuksen 

kohteena markkinoinnin kirjallisuudessa 1990–2000 –luvuilla ja muun muassa 

Marketing Science Institute (2006-2008) on listannut koetun arvon määrittelemisen 

tutkimus prioriteettien listaansa vuosina 2006-2008 (Sánchez-Fernández ja Iniesta-

Bonillo 2007). Khalifan (2004) mukaan arvon käsitteestä on tullut markkinoinnin 

kirjallisuudessa yksi käytetyimmistä ja myös väärin ymmärretyimmistä käsitteistä. 

Käsitteen monitulkinnallisuutta lisää se, että sitä voidaan lähestyä lukuisista eri 

näkökulmista (Lapierre 2000).  

Asiakkaan kokeman arvon muodostumisesta on Wangin ym. (2004) mukaan tullut 

strateginen välttämättömyys kilpailuedun rakentamisessa. Asiakasarvon luominen 

on nähty olevan syy yrityksen olemassa oloon ja tätä kautta myös yrityksen 

menestyksen. Suurimmaksi haasteeksi arvonluonnissa on kuitenkin nähty 

asiakkaalle arvoa luovien tekijöiden ja toimintojen tehokkuuden maksimointi. 

Monet palveluntuottajat epäonnistuvat tässä. Sen on nähty johtuvan usein siitä, 

etteivät palveluntuottajat tiedä tarkalleen, mitkä tekijät tuottavat asiakkaille arvoa ja 

miten tämä arvo tulisi heille tuottaa (Sandström ym. 2008).  

Kilpailukyvyn kannalta on kuitenkin tärkeää, että tuottaja pystyy tunnistamaan 

asiakkaan arvon ja arvon muodostumisprosessin, palvellakseen paremmin 

asiakasta. Levittin mukaan (1960) johdon tulisi aluksi miettiä, miten organisaatio 

voi luoda asiakastyytyväisyyttä ja tunnistaa ne prosessit, jotka lisäävät 

asiakastyytyväisyyden muodostumista. Vasta tämän jälkeen yritys kannattaa 

keskittyä selvittämään tarvitsemiansa resursseja (Levitt 1960).  

Corsaton ja Snehotalin (2010) mukaan kaikkien arvomäärittämiseen liittyvän 

keskustelun taustalla toimi sama logiikka vaihdannankohteeseen liittyvien koettujen 

hyötyjen ja uhrausten suhteen. Zeithamlin (1988) määritelmä koetun arvon 

määritelmästä on yksi lainatuimpia määritelmiä (Sánchez-Fernández ja Iniesta-

Bonillo 2007). Zeithaml (1988) määritteli ”arvon” persusten asiakkaan 

kokonaisarvioon tuotteen hyödyistä. Koetut hyödyt puolestaan perustuu niihin 

asiakkaan käsityksiin mitä on saatu ja mikä on annettua (Zeithaml 1988). 
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Perinteisesti asiakasarvo on määritelty siis asiakkaan kokemien hyötyjen ja 

uhrausten kautta: 

 

 

On kuitenkin helppoa osoittaa, että tuottajan ja asiakkaan välisissä suhteissa 

asiakkaan kokema arvo (uhraukset ja hyödyt) eivät ole peräisin ainoastaan tuotteista 

tai palveluista.  Hyöty voi olla joko aineellinen tai aineeton hyöty ja taloudelliset 

seuraukset nousevat muistakin syistä kuin ainoastaan tuotteen ja palvelun 

vaihtamisesta. (Corsaton ja Snehotalin 2010.)  

2.2.1. Arvoulottuvuudet 

Löytänen ja Kortesuo (2011:55) mukaan arvon lähteistä voidaan erottaa kaksi 

ulottuvuutta: utilitaariset ja hedonistitset. Utilitaariset ovat rationaalisia ja liittyvät 

kokemuksen ominaisuuksiin, jotka ovat mitattavissa. Ne eivät itsessään tuota 

asiakkaalle arvoa vaan toimivat keinona päämäärän saavuttamiseksi. Hedonistiset 

lähteet ovat puolestaan subjektiivisia, emotionaalisia ja irrationaalisia. Ne ovat 

elämyksellisiä, tuntemuksia tai aisteja herättäviä hyötyjä, jotka jokainen kuluttaja 

kokea erilaisena. Arvoa muodostuu tuotteesta syntyvinä erilaisina tunteina 

esimerkiksi hauskuutena, jännityksenä tai turvallisuuden tunteena. (Löytänen ja 

Kortesuo 2011:55.) 

Rintamäki ym. (2006) ovat tutkineet tavarataloissa asiakkaan arvon muodostumista. 

He ovat jakaneet arvon muodostumiseen vaikuttavat tekijät funktionaalisiin, 

hedonistisiin ja sosiaalisiin arvoulottuvuuksiin. Näitä eri arvoulottuvuuksia 

tarkasteltaessa myös kuluttajan kokemat hyödyt ja uhraukset ovat erityyppisiä. 

Esimerkiksi funktionaalisia hyötyjä ovat rahallinen säästö ja vaivattomuuteen 

liittyvä mukavuus ostoksia tehdessä, sosiaalisia hyötyjä ovat sosiaalisen statuksen 

ja itsetunnon kasvu, kun taas hedonistisiksi hyödyiksi he näkevät kuluttajan 

kokeman viihteen, huvin tai huvituksen. Sosiaalisia uhrauksia ovat häpeä ja 

kognitiivinen epäsopu ja hedonistisia muun muassa negatiiviset tunteet ja stressi. 

Asiakkaan kokema arvo= koetut hyödyt - tehdyt uhraukset  
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Funktionaalisia uhrauksia ovat raha, vaiva ja aika. Funktiotonalinen arvo voidaan 

nähdä asiakasarvon syntymisen lähtökohtana, joka on edellytys liiketoiminnalle, 

mutta ei yksistään pysty erottamaan tuottajaa ja tuottajan tuotteita muusta 

kilpailusta. (Rintamäki ym. 2006.) 

Rintamäki ym. (2006) ovat nähneet kuluttajan kokevan sosiaalista arvoa silloin kun 

ostoksilla käyminen tarjoaa symbolista hyötyä, sillä kuluttaja kykenee näin 

ilmaisemaa hänen henkilökohtaiset arvonsa kulutuskokemuksen kautta (Chandon 

ym. 2000). Ne tekijät, jotka lisäävät sosiaalista arvoa riippuu siitä, miten kuluttaja 

haluaa tulla nähdyksi. Rintamäen ym. (2006) mukaan kuluttaja kokee sosiaalista 

arvoa, kun muut liittävät kuluttajaan hänen kuluttamansa palvelun symbolisia osia. 

Näin ollen kuluttaminen määrittelee hänen sosiaalista statusta muiden kuluttajien 

silmissä. Sosiaalisella arvoulottuvuudella tarkoitetaan myös niitä tekijöitä, jotka 

kuluttaja kokee, kun hän etsii tuotetta muiden kuluttajien kanssa. Kuluttaja kokee 

arvoa yhteisöllisyydestä, joka voidaan tosin nähdä osana kuluttajan sosiaalisen 

statuksen määrittämistä.  (Rintamäki ym. 2006).  

Kulutus kokemuksena sen itsensä vuoksi tuli kiinnostavaksi aiheeksi 1980-luvun 

alussa. Kokemuksellinen näkökulma korostaa fantasioita, tunteita ja hauskuutta. 

Tämä näkökulma edustaa hedonistisia kulutuksen näkökohtia (Holbrook ja 

Hirschman 1982).  1990- luvun lopulla kokemuksellinen näkökulma herätti 

kiinnostusta elämystalouden kautta, jonka mukaan asiakkaat haluavat "aistia, 

tuntea, ajatella, toimia ja liittyä (Pine ja Gilmore 1999). Arnold ja Reynolds (2003) 

ovat nähneet hedonistisen arvoulottuvuuteen puolestaan muodostuvan 

kokemuksellisuudesta tai seikkailun halusta, joka tarjoaa kuluttajalle mielihyvää. 

2.2.2. Vaihdanta-arvosta käyttöarvoon 

Tuotteiden vaihdanta-arvon rinnalle vaihdanta-arvoa haastamaan on noussut 

tuotteen käyttöarvo ja sen merkitysarvo (Peñaloza ja Venkatesh 2006). Grönroosin 

(2008) mukaan käyttöarvo lähestymistapana asiakkaan kokeman arvon 

muodostumiseen on selvästi merkityksellisempi markkinoinnille kuin arvon 

vaihdanta-arvo näkemys, jota on luonnehdittu valtavirran 

markkinointitutkimukseksi.  
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Usean palvelututkimuksen tutkijan näkemyksessä asiakkaan kokeman arvon 

muodostumisessa korostuu asiakkaan aktiivinen rooli (mm. Laaksonen 2005, Vargo 

ja Lusch 2004, Heinonen 2010). Kuluttaja ei nähdä enää 

markkinointitoimenpiteiden passiivisena ”päätepysäkkinä”, vaan kuluttaja on 

itsenäinen toimija omassa kulutusympäristössään (Laaksonen 2005). Vargon ja 

Luschin (2004) mukaan palvelun ominaisuudet itsessään eivät tuota asiakkaalle 

arvoa, vaan arvoa muodostuu, kun palveluntuottaja ja kuluttaja toimivat yhdessä. 

Näin ollen asiakas on aina mukana palvelun arvon tuottamisessa eikä yritys yksin 

voi toimia arvon tuottajana. Kyse ei siis ole ainoastaan hyödykkeen ja rahan 

vaihdannasta, vaan asiakkaan kokeman arvon muodostuminen on monipuolisempaa 

(mm. Korkman ja Arantola 2009, Vargo ja Lusch 2004).   

Palvelun käytöstä asiakkaalle muodostuva arvo, käyttöarvo, nousee vahvasti esille 

useissa tutkimuksissa (mm. Vargo ja Lusch 2005, Prahalad ja Ramaswamy 2004, 

Peñaloza ja Venkatesh 2006). Aiemmin arvo pidettiin pitkälti palvelun laadun ja 

kustannusten suhteena. Uudemmassa näkökulmassa Vargo ja Lusch (2004) ovat 

ehdottaneet, että arvo toteutuu, kun palvelua käytetään. Palvelun käyttäjät ovat 

molemmat arvon yhdessä luojia ja arvioijia. Tästä johtuen se, miten asiakkaat 

kokevat palvelun toiminnot, on tärkeää koetun arvon muodostumisen suhteen. 

Vargo ja Lusch ovat asettaneet käyttöarvon käsitteen vastakkain vaihdanta-arvon 

kanssa. (Vargo ja Lusch 2008a). Myös Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) mukaan 

arvo on upotettu asiakkaan kokemuksiin.  

Tämän näkemyksen mukaan palvelukohtaaminen asiakkaan ja palveluntuottajan 

välillä on usein kriittinen, sillä palvelukohtaamisella on vaikutusta siihen, miten 

asiakas kokee palvelun. Palveluntarjoajalla on kohtaamisessa mahdollisuus 

vaikuttaa arvon luomiseen asiakkaan palvelukokemuksessa vuorovaikutuksen 

kautta. Sopeutumalla palvelukohtaamisessa asiakkaiden reaktioihin palveluntarjoaja 

voi maksimoida palvelukokemuksessa arvon muodostumisen asiakkaalle.  (Vargo 

ja Lusch 2004.) 

Korkamanin ja Arantolan mukaan (2009:25) asiakkuusajattelun suuri anti 

tuotekeskeisessä johtamisessa on ollut oivallus asiakkaasta aktiivisena osallistujana. 

Asiakas ja yritys toimivat asiakkuudessa yhdessä ja tasavertaisimpina (Korkaman ja 
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Arantola 2009:25).  Kyseessä on vuorovaikutus, johon tuottaja tarjoaa kuluttajalle 

resurssit käyttöön. Mikäli palvelukokonaisuus sopii asiakkaan tapaan toimia, 

asiakas osallistuu vuorovaikutukseen. Syntyy merkitystä eli arvoa (Korkman ja 

Arantola 2009:25). Arvo ja arvonluontiprosessi ovat siirtymässä tuote- ja 

palvelukeskeisestä näkökulmasta henkilökohtaiseen kuluttajakokemukseen. 

2.2.3.  Kokonaisarvon muodostuminen asiakaskokemuksessa 

Heinonen ym.  (2010) laajentavat tutkimuksessaan keskustelua yrityksen ja 

asiakkaan rooleihin liittyen.  Heidän mukaansa tuote- ja palvelukeskeiset 

ajattelumallit keskittyvät liikaa itse palveluntuottaja näkökulmaan. 

Palvelututkimuksessa korostetaan yhä enemmän asiakkaita ja heidän halujensa ja 

tarpeidensa ymmärtämisen merkitystä palveluntuottajalle. Ilmiöitä tarkastellaan 

kuitenkin käytännössä liikaa palveluntuottajan näkökulmasta, mikä rajoittaa 

asiakkaan ymmärtämistä arkielämän kontekstissa. Heinosen ym. (2010) esittämä 

lähestymistapa kohti asiakaskeskeistä ajattelumallia eroaa palvelukeskeisestä 

ajattelumallista siinä mielessä, että näkökulma ottaa huomioon myös asiakkaan 

arkielämän kontekstin, kun taas palvelukeskeisessä ajattelumallissa korostetaan 

enemmän palvelukokemuksessa tapahtuvaa vuorovaikutusta tuottajan ja asiakkaan 

välillä. Huomio keskitetään siihen, mitä asiakkaat tekevät palveluilla ja miten 

palvelu palvelee asiakkaan päämäärän saavuttamista käytännössä.  

Palvelukeskeisessä ajattelumallissa puolestaan keskitytään siihen, mitä yritykset 

voivat tehdä luodakseen parempia palveluita asiakkaille. Näkökulma keskittyy siis 

itse palveluntuottajiin. (Heinonen ym. 2010.) 

Näin ollen Heinonen ym. (2010) ovat ehdottaneet että markkinoinnin tulisi alkaa 

käsittämällä asiakaskeskeinen ajattelutapa askeleena kohti asiakaskokemuksen 

syvällistä ymmärtämistä. Tämän tarkoittaa sitä että markkinoinnin lopullinen tulos 

ei pitäisi olla itse palvelu vaan asiakaskokemus, ja käyttöarvon tulos asiakkaalle 

heidän omassa erityisessä kontekstissaan (Heinonen ym. 2010). Korkmanin ja 

Arantolan (2009: 25) mukaan myös yksittäinen asiakaskohtaaminen voi tuottaa 

asiakkaalle arvoa, vaikka tuote ei vaihtaisikaan omistajaa. Markkina ei pitäisi siis 

nähdä ainoastaan ostamisen ja myymisen paikkana, sillä arvoa syntyy muulloinkin 

kuin kaupanteon hetkellä. (Heinonen ym. 2010, Korkman ja Arantola 2009: 25) 
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2.2.4. Kaupunkikeskusta tutkimuskontekstina 

Kaupunkikeskustoja pidetään taloudellisina, kulttuurisina ja sosiaalisina 

keskuksina.  Menestyvissä kaupunkikeskustoissa kaupunkisuunnittelu ja 

vähittäiskauppa ovat yhdessä rakentaneet houkuttelevan kaupunkikeskustan, joka 

tuottaa siellä vierailevalle henkilölle elämyksiä. Menestyvissä 

kaupunkikeskustoissa vähittäiskauppa ja kaupunkikeskustan muut yksityiset ja 

julkiset toimijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä rakentaakseen 

kaupunkikeskustasta kokonaisuuden. Vetovoimaisilla kaupunkikeskuksilla viitataan 

luonteeltaan vilkkaisiin ja elinvoimaisiin kaupunkien keskustoihin. Keskustojen 

vetovoimaisuuden määrittävät yhdessä useat tekijät. Weltevr ja Rietbergen (2007) 

ovat erotelleet kaupunkien vetovoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat 

tunnusomainen ympäristö (tunnelma), keskustan toimintojen monipuolisuus 

(teatterit, museot, kaupat), kauppojen määrä ja valikoima.  Padillan ja Eastlickin 

(2008) mukaan kaupunkikeskustan koordinoitu markkinointistrategia edesauttaa 

synnyttämään toivottuja yhteneväisiä mielikuvia kaupunkikeskustoista.  

Tämän tutkimuksen tutkimuskontekstina on Oulun kaupunkikeskusta. 

Tammikuussa 2013 tapahtuneen uuden Oulun yhdistymisen myötä lähes 190 000 

asukkaan uusi Oulu on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja 

pohjoisen keskus, jolla on nuorekas ja kansainvälinen maine. (Kokko ja Kuusinen 

2010, Oulun kaupunki 2012). Oulun kaupunkiseudulla on Suomen nuorin väestö ja 

asukkaiden ikärakenteen on nähty takaavan Oulun kaupunkiseudun menestyksen 

myös pitkälle tulevaisuuteen. Oulun seudulla alle 15-vuotiaita on noin 21 prosenttia 

kun koko maassa niitä on 17 prosenttia. Tulevina vuosina eron on nähty vain 

kasvavan Oulun hyväksi. Nuori väestö merkitsee, että nuorilla on tuoreimman 

koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen antamat tiedot ja taidot. Oulussa onkin 

Suomen koulutetuin väestö pääkaupunkiseudun jälkeen. Nuoriso asettaa myös 

haasteita kaupungin kehittämiselle. (Pennanen 2013.) 

Oulun viralliset arvot ovat luovuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus 

(Oulun kaupunki 2012). Oulu tunnetaan langattomuuden edelläkävijänä, ja 

kaupunki valittiinkin ainoana Euroopasta jatkoon maailmanlaajuisessa kilpailussa, 

jossa etsittiin älykkäitä yhteisöjä (Intelligent Communities of the World). Vuoden 
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2012 kilpailussa painotettiin muun muassa alueiden langattomia yhteyksiä, väestön 

koulutustasoa sekä koulutustarpeisiin reagointia, digiyhteisöjen laaja-alaisuutta ja 

edistyksellisiä julkisen sektorin sähköisiä palveluja. (The New Oulu Times 2013: 9) 

Oulu tunnetaan myös pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina. Ratkaiseva Oulun 

asemalle Skandinavian keskuksena ovat sen hyvät liikenneyhteydet maitse, 

meriteitse ja ilmateitse eri suuntiin. Oulu on myös Suomen pyöräilevin kaupunki, 

jonka ympäristöä leimaavat vesistöt ja tasainen maa. Oulun keskusta sijoittuu joen 

varteen ja meren äärellä. Oulun kaupunkiseutu on Skandinavian pohjoisten alueiden 

asukaslaavultaan suurin, ja palveluiltaan ja elinkeinoelämältään monipuolisin 

keskus. (Business Oulu 2013, The New Oulu Times 2013:7.)  

Oulun keskusta tulee lähivuosina saamaan entistä selvemmin suuren kaupungin 

ilmeen. Ydinkeskustaan rakennetaan 60 000- 80 000 kerrosneliötä liiketiloja ja 

asuinhuoneistoja. Rakenteilla oleva pysäköintialue, Kivisydänhanke, sekä uuden 

Oulun yhdistyminen on arvailtu toimivan alkusysäyksen antajina Oulun keskustan 

edelleen kehittämiselle. Oulun kaupunkikeskustan kehityksen voidaan nähdä tällä 

hetkellä olevan eräänlaisessa murrosvaiheessa, mikä tarjoaa hyvän lähtökohdan 

keskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta edistäville hankkeille. Oululla on 

paljon vahvuuksia ja hyvät lähtökohdat uusien kilpailukykyisempiä ja uusien, jopa 

erilaisten, palvelumallien kehittämiseen. (Oulun kaupunki 2012, Kivisydän 2012, 

The New Oulu Times.) 

2.3. Kuluttajan kokeman arvon muodostuminen kaupunkikokemuksessa 

Tässä tutkimuksessa kuluttajan kokeman arvon muodostumista pyritään 

ymmärtämään kulttuurillisen kulutustutkimuksen kautta. Kulutuskulttuuria 

tutkimalla voidaan kuluttajan kokeman arvon muodostumisesta 

kaupunkikokemuksessa saada syvällisempi ymmärrys, kun kuluttajan 

kulutuskäytäntöjä ja niissä tapahtuvia muutoksia ymmärretään. Tässä kappaleessa 

kootaan yhteen tutkimuksen teoreettinen viitekehys, ja kappaleen lopuksi olevassa 

taulukossa esitellään vielä tutkimuksen kannalta oleellisimmat teemat. 
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Perinteisesti asiakasarvo on määritelty asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten 

kautta.  Zeithamlin (1988) mukaan arvon määritteleminen perustuu asiakkaan 

kokonaisarvioon tuotteen hyödyistä. Koetut hyödyt puolestaan perustuu niihin 

asiakkaan käsityksiin mitä on saatu ja mikä on annettua. Tuottajan ja asiakkaan 

välisissä suhteissa asiakkaalle kokema arvo (uhraukset ja hyödyt) voivat kuitenkin 

olla peräisin muustakin kuin ostetuista tuotteista tai palveluista.  Hyöty voi olla 

joko aineellinen tai aineeton hyöty ja taloudelliset seuraukset nousevat muistakin 

syistä kuin ainoastaan tuotteen ja palvelun vaihtamisesta. (Corsaton ja Snehotalin 

2010.)  

Viimeaikaisissa tutkimuksissa tutkijat ovat asettaneet tuotteen käyttöarvo käsitteen 

ja siihen liittyvän merkitysarvon vastakkain vaihdanta-arvon kanssa. Esille vahvasti 

nouseva näkemys käyttöarvosta viittaa palvelun käytöstä asiakkaalle muodostuvaan 

arvoa. Palvelun käyttäjät ovat molemmat arvon yhdessä luojia. Koetun arvon 

muodostumisen suhteen tärkeä on, miten asiakkaat kokevat palvelun toiminnot. 

Tämän näkemyksen mukaan arvo on upotettu asiakkaan kokemuksiin. Käyttöarvo 

lähestymistapa asiakkaan kokeman arvon muodostumiseen on nähty selvästi 

merkityksellisempi markkinoinnille kuin arvon vaihdanta-arvo näkemys, jota on 

luonnehdittu valtavirran markkinointitutkimukseksi. (Vargo ja Lusch 2004).   

Kuluttajan kokeman arvon muodostuminen on laajennettu kokonaisarvon 

käsitteeseen. Arvon muodostumista asiakaskokemuksessa on viety vielä enemmän 

kohti asiakaskeskeistä ajattelumallia. Asiakaskeskeinen ajattelumalli eroaa 

palvelukeskeisestä ajattelumallista siinä, että se huomioi myös asiakkaan 

arkielämän kontekstin. Näkemyksen mukaan kuluttajan kokeman arvon 

muodostuminen tapahtuu kuluttajan oman kulutuskontekstin huomion ottavassa 

asiakaskokemuksessa. Asiakkaan arkielämän konteksti tulisi ottaa huomioon 

asiakkaan kokeman arvon muodostumisprosessissa. Tässä tutkimuksessa 

kuluttajakuluttajan arvo ymmärretään laajempana kokonaisarvon käsitteenä, joka 

syntyy kuluttajan oman kulutuskontekstin huomion ottavassa asiakaskokemuksessa. 

(Heinonen ym. 2010, Korkman ja Arantola 2009). 

Näin ollen markkinoinnin perimmäinen seuraus ei tulisi olla siis ainoastaan itse 

palvelu, vaan asiakaskokemus ja palvelun aikana syntynyt arvo asiakkaalle 
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asiakkaan omassa erityisessä kontekstissa. Asiakaskokemus on laajempi kokemus 

kuin pelkästään palvelutapahtuma. Sen johtamisen tavoitteena on luoda kuluttajille 

merkityksellisiä kokemuksia, ja näin lisätä kuluttajan kokeman arvon 

muodostumista. Asiakaskokemus ei ole rationaalinen päätös vaan kokemus, johon 

vaikuttaa myös alitajuisesti tehdyt tulkinnat ja tunteet. Asiakaskokemus, joka 

ymmärretään tässä tutkimuksessa kaupunkikokemuksena, on kuluttajan tekemien 

yksittäisten tulkintojen summa. Se alkaa jo siitä mitä yritys kertoo itsestään 

Internetistä ja asiakaskokemuksessa tärkeää on myös muut palvelut. Tutkijat ovat 

jaotelleet asiakaskokemuksen arvon lähteitä eri arvoulottuvuuksien kautta. Tässä 

tutkimuksessa arvon lähteitä kaupunkikokemuksessa keskitytään tarkastelemaan 

sosiaalisten ja henkilökohtaisten merkitysten ja emotionaalisen kuluttamisen kautta. 

(Heinonen ym. 2010, Löytänä ja Kortesuo 2011:11).   

Emotionaalinen kuluttamisessa arvoa muodostuu erilaisina tunteina esimerkiksi 

hauskuutena, elämyksinä, jännityksenä tai turvallisuuden tunteena. Emotionaalinen 

kuluttaminen tuottaa tuntemuksia tai aisteja herättäviä hyötyjä, jotka jokainen 

kuluttaja kokea erilaisena.  1990- luvun lopulla kokemuksellinen näkökulma herätti 

kiinnostusta elämystalouden kautta, jonka mukaan asiakkaat haluavat "aistia, 

tuntea, ajatella, toimia ja liittyä (Pine ja Gilmore 1999). Arnold ja Reynolds (2003) 

ovat nähneet emotionaalisen arvoulottuvuuteen muodostuvan kokemuksellisuudesta 

tai seikkailun halusta, joka tarjoaa kuluttajalle mielihyvää. Kokemuksellinen 

näkökulma korostaa fantasioita, tunteita ja hauskuutta. (Holbrook ja Hirschman 

1982).  Kaupunkikokemuksessa kuluttajan kokeman arvon lähteitä voivat olla 

esimerkiksi palvelutapahtumaan yksilöllisyys, turvallisuuden tunne ja kaupungin 

identiteettiin liittyvät mielikuvat. (Rintamäki ym.  2006). Mitä vahvempia tunteita, 

kohtaamisia ja mielikuvia syntyy, sitä vahvempi on asiakaskokemus (Löytänen ja 

Kortesuo 2011:73). Aaltosen ja Jensenin (2012) mukaan kuluttajan tunteiden 

merkitys vain kasvaa, kun kuluttajan materialistiset tarpeet on tarpeeksi hyvin 

tyydytetty. 

Rintamäen ym.  (2006) mukaan kuluttaja kokee sosiaalista arvoa, kun hän etsii 

tuotetta muiden kuluttajien kanssa. Kuluttaja kokee arvoa yhteisöllisyydestä, joka 

voidaan tosin nähdä osana kuluttajan sosiaalisen statuksen määrittämistä. Myös 

Covan (1997) mukaan kuluttajat etsivät yksilöityjen tuotteiden lisäksi tuotteita, 
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jotka yhdistävät heidät toisiin kuluttajiin ja yhteisöihin.  Covan ja Covan (2002) 

mukaan postmodernit kuluttajat täyttää sosiaalista tyhjiötä lähes minkä tahansa 

yhteisen kiinnostuksen kohteen tai tavoitteen ympärille rakentuvien uusien 

yhteisöjen avulla. Kuluttajat panostavat tuotteisiin, joihin oma yhteisö uskoo ja 

jotka sopivat kuluttajan yhteisön arvoihin ja asenteisiin. Kuluttajilla on yhä 

enemmän vaikutusvaltaa siihen millainen merkitys ja arvo yrityksen tuotteella on 

kuluttajan koko yhteisössä (Cova 1997). Liiketoiminnassa menestyminen edellyttää 

näiden yhteisöiden tukea. Kottlerin mukaan yritykset voivat hyödyntää kuluttajien 

yhteisöllistymistä auttamalla kuluttajia liittymään ja olemaan yhteydessä toisiinsa 

erilaisissa yhteisöissä. (Kottler 2010:33) 

Vaikka modernistisen individualismin aikakauden onkin nähty siirtyvän 

postmodernistisen yhteisöllisyyden tieltä, yksilöllisyyden hakeminen on kuluttajille 

edelleen tärkeää. Kuluttamisessa on siirrytty yhä enemmän henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen ilmaisuun ja niiden rooli kuluttamisessa on nähty vain 

laajentuvan. Aiemmin statussymbolien osoittaminen ja toisiin ihmisiin 

vaikuttaminen hallitsi kuluttamisessa. Uusimmat näkemykset henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen ilmaisemisessa painottavat puolestaan enemmän oman 

minäkuvan ja identiteetin rakentamista. Kuluttajat ostavat yhä useammin oman 

itsensä vuoksi. (Cova 1997). Tsain (2005) mukaan kuluttajat, joiden ostamista 

ohjaavat pääasiassa henkilökohtaiset merkitykset, on heidän 

kulutuskäyttäytymisensä vakaata ja toistuvaa.  

Seuraavassa taulukossa 1 on yhteenveto tämän tutkimuksen tutkimuskontekstin 

kannalta oleellisesta teoriasta liittyen postmodernin kuluttajan kulutuskäytäntöihin. 

Kulutuskäytäntöjä ymmärtämällä voidaan kuluttajan kokeman arvon 

muodostumisesta muodostaa syvällisempi ymmärrys. 
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Taulukko 1. Kuluttajan kokeman arvon muodostumiseen vaikuttavat arvoulottuvuudet. 

TEEMA  TEOREETIKKO  

1. SOSIAALISET MERKITYKSET  mm. Cova 1997,  Kottler  2010,  Elliot 1998, Arnould  

ja Thompson 2005, Coca ja Cova  2002, Firat ja 

Dholakia  2006, Rintamäki 2006 

Yhteisöllisyys ja yhteisöt   

Heimoutuminen   

Statuskuluttaminen   

2. HENKILÖKOHTAISET 

MERKITYKSET  

mm. Elliot 1998,  Yeoman 2006, Firat ja Dholakia  

2006, Tsai 2005, Wilska 2002 

Personointi   

Yksilöllisyys  

Elämäntapaa tukeva kuluttaminen  

3. EMOTIONAALINEN 

KULUTTAMINEN  

mm. Elliot 1998,  Aaltonen ja Jensen 2012, Pine & 

Gilmore , Holbrook  ja Hirschman 1982 , Rintamäki 

2006 

Nautinnollisuus, itsensä hemmottelu  

Elämyksellisyys ja seikkailuhalu   

Yksilöllisyys   
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3. TUTKIMUSAINEISTOT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen metodologiset valinnat ja empiirisen aineiston 

keruu- ja analysointimenetelmät. Ensimmäisessä alakappaleessa esitellään 

tutkielman tutkimusote, tieteenfilosofinen tausta, ja perehdytään tarkemmin 

narratiivisuuteen tutkimuksen metodologisena viitekehyksenä, jonka jälkeen 

esitellään tarkemmin tutkielman tulevaisuuteen orientoitunut empiirisen aineiston 

keruu- ja analysointimenetelmät.  

3.1.Tutkimuksen tutkimusote ja suunta  

Tutkielman tutkimusstrategia on laadullinen eli kvalitatiivinen, jonka avulla 

tutkittavaa ilmiötä voidaan lähestyä ihmisten toiminnan ja sosiaalisten prosessien 

kautta (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005: 15).  Laadulliselle tutkimukselle 

luonteenomaista on kerätä aineistoa, joka tekee mahdollisimman monenlaiset 

tarkastelut mahdollisiksi. Kuluttajan kokeman arvon muodostuminen 

kaupunkikokemuksessa on monitasoinen ja kompleksinen ilmiö. Näin ollen 

laadullisen tutkimusotteen käyttö on perusteltua, sillä laadulliselle tutkimuksen 

aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus sekä 

kompleksisuus. (Alasuutari 1999: 84.) Laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluu 

useita tutkimushaaroja, ja nykyään useat niistä haastavat ”perinteistä” laadullisen 

tutkimuksen ajattelutapaa. Näistä tutkimushaaroista esimerkiksi konstruktiiviset 

lähestymistavat ovat korostaneet sitä, ettei tieteen avulla voida saavuttaa 

objektiivista totuutta, vaan kyseessä on aina ”yksi totuus” tietystä näkökulmasta 

(Alvesson 2003).  

3.2.Tutkimuksen paikantuminen tieteenfilosofiaan 

Konstruktivismi on näkemys, jonka mukaan ihmiset rakentavat tietonsa 

kertomusten välityksellä. Näkemysten mukaan tieto maailmasta on jatkuvasti 

kehittyvä kertomus, joka rakentuu jatkuvasti uudelleen. Heikkisen mukaan (2007: 

145-146) konstruktivismissa hylätään uskomus objektiivisesta totuudesta, vaikka 
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tutkimuksen avulla kyettäisiin tuottamaan jonkinlainen autenttinen näkökulma 

todellisuudesta.   

Tämä tutkimus sijoittuu tieteenfilosofian kentällä sosiaaliseen konstruktionismiin. 

Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuva tutkimuksen suosio on kasvattanut 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Gergenin (1999) mukaan niitä 

kuvauksia, joiden avulla ymmärrämme maailmaamme, toisiamme tai itseämme 

eivät sanele itse kuvausten kohteet, vaan kuvaukset todellisuudesta muodostuvat 

ihmisten välisissä sosiaalisissa prosesseissa. Näissä sosiaalisissa prosesseissa 

käsitteellisillä kehyksillä, kielellä, kategorioilla sekä muilla representaation 

muodoilla on keskeinen merkitys (Gergen 1999). Todellisuuden ymmärtäminen ja 

tähän ymmärrykseen liittyvien elämismuotojen ja traditioiden ylläpitäminen 

edellyttävät siten jatkuvaa ihmisten välistä merkitysten jakamista ja 

muodostamista. (Gergen 1999.)  

Sosiaalikonstruktionismissa taustaoletukset pohjautuvat tiedon ja käsitteiden 

sosiaaliseen rakentumiseen. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus on 

ihmisten välisissä sosiaalisissa prosesseissa merkitysten avulla rakentuvaa. 

Löytönen (2007) ehdottaa, että kun todellisuus nähdään keskeisesti sosiaalisten 

merkitysten kautta jäsentyvänä, määrittää tämä myös todellisuutta koskevan tiedon 

luonnetta. Tieto sosiaalisen konstruktionismin kehyksessä ei siten ole heijastusta 

oletetusta ”puhtaasta” ja pysyvästä todellisuudesta. Hänen mukaan käsitykset 

todellisuudesta rakentuvat ihmisten välisissä sosiaalisissa prosesseissa kielen ja 

muiden ilmaistujen (kuten kuvat, kartat, symbolit) muotojen avulla. (Löytönen 

2004:71.)  

3.3.Aineiston analyysi ja sen eri vaiheet 

Tässä tutkimuksessa käytetty metodologia pohjautuu aineiston sisällönanalyysiin, 

jota käytettiin asiantuntijahaastatteluiden aineiston analyysissä ja narratiiviseen 

aineistonanalyysiin, jota hyödynnettiin sekä asiantuntija- että 

kuluttajaryhmähaastatteluiden analysoinnissa. Kuviossa 2 havainnollistetaan 

kahden lähentymistavan roolia tutkimusprosessissa. 
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Asiantuntijahaastatteluiden aineiston analyysiä lähestyn 

sisällönanalyysimenetelmällä, jonka tarkoituksena on nostaa esille 

tutkimuskontekstin kannalta merkittävimmät teemat. Käyn läpi niitä keskeisiä 

havaintoja, joita haastatteluista ja niiden pohjalta muodostamistani näkemyksistä 

löysin peilaten aineistoa markkinoinnin kulttuurisen kulutustutkimuksen. 

Asiantuntijahaastatteluiden aineistoa analysoitaessa huomio on kiinnitetty 

sisällönanalyysin mukaisesti empiirisessä aineistossa korostuneisiin seikkoihin. 

Aineiston analysoinnissa olen tulkinnut merkittäviksi aiheet ja tilanteet, joiden 

kuvaamiseen haastateltavat käyttivät aikaa, sillä ne voidaan tulkita haastateltavalle 

tärkeiksi aiheiksi. Lisäksi olen tulkinnut tärkeiksi ainaisestossa toistuvia aiheita, 

sekä niitä aiheita, jotka toistuvat eri haastatteluissa. Myös yllättävät, ja ristiriitaiset 

seikat olen tulkinnut tärkeiksi eri näkökulmien tarkastelun mahdollistamiseksi.  

Käytetyimpiä tutkimusmenetelmiä sosiaaliseen konstruktionismiin nojautuvassa 

tutkimuksessa ovat narratiivinen analyysi, jota käytän myös yhtenä tämän 

tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä (Löytänen 2007).  

Kuluttajafokusryhmähaastatteluiden aineiston analyysiä lähestyn narratiivisen 

analyysiin kautta. Valintani perustuu narratiivisen tutkimuksen pyrkimykseen 

säilyttää aineiston monimuotoisuus ja rikkaus tarinallisuuden avulla. 

Narratiivinen tutkimuksen juuret ovat monihaaraiset ja ulottuvat useille eri 

tieteenaloille. Narratiivisuudella on pitkät perinteet kielitieteissä, filosofiassa ja 

kirjallisuustieteissä. Hännisen (1999: 16) mukaan mielenkiinto narratiivisuutta 

kohtaan on viimeaikoina lisääntynyt merkittävästi, ja kiinnostus on levinnyt useille 

tieteenaloille (Heikkinen 2007: 142). Muutosta tutkivassa tieteellisessä 

kirjallisuudessa (kuten muutosta tutkiva organisaatiotutkimus) tarinoita on 

hyödynnetty tiedon välittäjänä jo kauan. Jotkut tutkijat ovat jopa väittäneet, että 

narratiivinen tutkimus on tarjonnut organisaatiotutkimukseen paljon sellaisia 

näkökulmia ja tietoa, joka muilla tutkimusmenetelmillä olisi jäänyt huomaamatta 

organisaatiomuutosta tutkittaessa. Tutkijoiden mukaan tarinoiden on nähty elävän 

erilaisten näkökulmien eroavaisuuksista (mm. Reissner 2011). Tässä tutkielmassa 

narratiivinen lähestymistavan on nähty sopivaksi tavaksi lähestyä tutkimusaihetta, 
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koska se mahdollistaa tutkittavan ilmiön tarkastelun eri näkökulmista ilmiön 

kaikessa ristiriitaisuudessaan ja epätäydellisyydessään (Shankar ym. 2001). 

Narratiivien eli tarinoiden tarkoituksena luodaan lukijalle kuvaus siitä, millainen on 

vetovoimainen Oulun ydinkeskusta tulevaisuuden kuluttajakäyttäytymisen 

näkökulmasta. Tarinankerronnan avulla pyritään kuvamaan tulevaisuuden 

kuluttajaa hahmona, ja kuvailemaan niitä tekijöitä, jotka haastateltavat ovat nähneet 

lisäävän kuluttajan kokeman arvon muodostumista Oulun ydinkeskustassa. 

Tarinoissa kuvaillan kuluttajan arvoja ja elämäntapoja, ja pyritään kiinnittämään 

tulevaisuuden näkemykset Oulun keskustassa vierailevan kuluttajan 

kaupunkikokemuksessa niihin seikkoihin, jotka on edellä mainittujen perustelujen 

nojalla nähty merkityksellisiksi tutkimusaiheen kannalta. 

Narratiiveissa eli tarinoissa peruslähtökohtana on oletus siitä, että kuluttajan ja 

kuluttamisen ristiriitaisuus kuuluvat olennaisena osana postmoderniin 

kulutuskulttuuriin. Narratiiveissa, kuten elämässäkin, on mahdollista nähdä sama 

tapahtuma useista eri näkökulmasta. Tarinat koostuvat haastateltujen lausumista ja 

tarinoissa yhdistyy asiantuntija- ja kuluttajahaastateltavien antamat näkemykset ja 

tavat jäsentää tulevaisuuden kuluttajakäyttäytymistä ja kuluttajan kokeman arvon 

muodostumista lisääviä tekijöitä kaupunkikokemuksessa.  

Aineiston analyysin lähtökohtana on luoda aineistoon sisältyviä merkityksiä niin, 

että ne yhdessä teoreettisen käsitteistön kanssa tarjoaisivat uusia, jopa toisistaan 

eriäviä näkökulmia tutkimusaiheeseen.  Näin ollen tutkimuksen aineiston 

analyysillä, joka pohjautuu sosiaalikonstruktivismiin, narratiivisen analyysiin, ei 

tavoitella parempia, todempia tai oikeampia tulevaisuuden kuvia tutkittavasta 

ilmiöstä, vaan tarkoituksena on tuoda inspiraatiota ja uusia näkemyksiä tutkittavasta 

aiheesta tutkimuksen tutkimuskontekstiin.  

 

3.1. Aineistonkeruu ja haastateltavien valinta 

Tutkimuksen tarkoituksena on hankkia ymmärrystä Oulun kaupunkikeskustan 

vetovoimaisuuden kehittämisen mahdollisuuksia kuluttajakäyttäytymisen 

näkökulmasta. Tarkoituksena on saada uusia näkemyksiä ja inspiraatiota 
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tutkittavaan aiheeseen, ja tästä johtuen aineistonkeruuta lähestytään 

tulevaisuusorientoituneesti. Tutkimuksessa ei tutkita tapahtunutta, vaan pyritään 

hahmottamaan tämän hetken kulutuskulttuurissa vaikuttavien tekijöiden pohjalta 

mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja kuluttajakäyttäytymiseen liittyen. 

Toimintaympäristössä tapahtuvaan muutokseen liittyy usein pelkoa, ahdistusta ja 

epävarmuutta. Tutkijoiden mukaan tulevaisuuden kuvilla saadaan tietoa kehityksen 

suunnasta ja tulevaisuuden kuvien avulla voidaan myös vähentää turhia pelkoja 

liittyen ilmiöön. Mannermaan (1991) mukaan tulevaisuudentutkimuksen avulla 

voidaan eritellä nykyhetkellä vaikuttavia tekijöitä ja niiden perusteella tuottaa 

järkiperäisesti perusteltuja käsityksiä tulevasta kehityksestä (Mannermaa 1991: 70-

71). 

Aineiston keruuvaiheeseen liittyy kysymys siitä, kuinka paljon aineistoa täytyy 

kerätä, jotta tutkielman empiria on uskottavaa ja edustavaa. Tulevaisuudentutkija 

Elina Hiltusen (2008) mukaan erilaisten tulevaisuuden kuvien laatimiseen tarvitaan 

paljon tietoa nykyisyydestä ja mahdollisista tulevaisuuden muutoksista. Tällaista 

tiedonhakuprosessia kutsutaan ympäristön luotaamiseksi (environmental scanning). 

Hiltusen (2008) mukaan tulevaisuuden ennakoinnin kannalta tieto nykyisyydestä ja 

mahdollisista tulevaisuuden muutoksista eli tiedostettu ympäristönluotaus on juuri 

se, mitä ennen kaikkea tarvitaan (Hiltunen 2008). Tässä tutkimuksessa 

tutkimukseen valituilla asiantuntijahaastateltavilla voidaan olettaa olevan sellaista 

kokemusperäistä tietoa kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvista tai näkyvistä olevista 

muutoksista, jota voidaan hyödyntää ennakoinnin apuvälineenä.  

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty seitsemän eri haastattelun avulla. 

Haastatteluista viisi koostui eri alan asiantuntijahaastatteluista 

kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden näkymiin liittyen.  Äänitin jokaisen 

haastattelun.  Miles ja Huberman (1994:127) suosittelevat aineiston varhaista 

analyysiä, koska tällöin on mahdollista palata keräämään lisäaineistoa sekä 

työskennellä jo olemassa olevan aineiston pohjalta. Tästä johtuen tein jokaisen 

haastattelun aikana muistiinpanot ja kirjoitin jokaisen haastattelun jälkeen saadusta 

aineistosta tutkimusaiheen kannalta tärkeimmät asiat puhtaaksi muistiinpanojen ja 

nauhoituksen perusteella. Tämä mahdollisti aineistoon palaamiseen, ja antoi 

mahdollisuuden tarkastella tilannetta uudelleen myöhemmin tärkeimpien teemojen 
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kannalta. Jo ensimmäisen haastattelun jälkeen aineistosta nousi useita aiheen 

kannalta keskeisiä teemoja. Kaiken kaikkiaan viidessä asiantuntijahaastattelussa 

esiin nousi toisia täydentäviä ja osaksi myös toisistaan eriäviä näkökulmia.   

Valitsin haastateltavat harkinnanvaraisesti yhdessä toimeksiantajien ja ohjaajien 

kanssa asettamien kriteereiden mukaisesti (ks. Thompson 1996). Asetettujen 

kriteerien mukaan haastateltavilla tuli olla tutkielman aiheeseen liittyvää 

kokemusta, tietämystä, visiointikykyä sekä kiinnostus tutkittavaan aiheeseen. 

Asiantuntijat valittiin tarkoituksellisesti niin, että kullakin asiantuntijalla olisi 

tietämystä eri aihealueelta. Asiantuntijoiden valinnassa on pyritty ottamaan 

huomioon myös se, että asiantuntijoilla olisi näkemystä ja kokemusta liittyen Oulun 

ydinkeskustan tulevaisuuden mahdollisuuksiin, vahvuuksiin ja haasteisiin. Alla 

olevassa taulukossa 2 esitellään haastateltavien asiantuntijuuden aihealue, 

toteutettujen haastattelujen ajankohta ja kesto. 

Taulukko 2. Asiantuntijahaastattelut. 

 ASIANTUNTIJUUDEN 

AIHEALUE 

HAASTATTELUN 

AJANKOHTA 

HAASTATTELUN 

KESTO 

ASIANTUNTIJA 1 Arkkitehtuuri, 

kunnallispolitiikka 

16.1.2013 1h 

ASIANTUNTIJA 2 Matkailu 22.1.2013 38 min 

ASIANTUNTIJA 3 Teknologia 1.2.2013 48 min 

ASIANTUNTIJA 4 Ravintola-ala 5.2.2013 1h 3min 

ASIANTUNTIJA 5 Kaupan ala 15.2.2013 1h 

Asiantuntijahaastatteluiden jälkeen suoritin kaksi kuluttajafokusryhmähaastattelua, 

joiden tarkoituksena oli tuottaa konkreettisia näkemyksiä Oulun kaupunkikeskustan 

vetovoimaisuutta lisäävistä tekijöistä tulevaisuuden kuluttajakäyttäytymisen 

näkökulmasta. Kuluttajahaastattelut suoritettiin kahdessa kuluttajafokusryhmässä. 

Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän.   



41 

Kuluttajahaastateltavat valitsin toimeksiantajien ja ohjaajien asettamien kriteerien 

mukaisesti (ks. Thompson 1996). Haastateltavia valitessa pyrittiin myös 

huomioimaan uuden Oulun väestönrakenne, sillä vallitseva ikärakenne tuo omat 

haasteensa ja mahdollisuutensa erilaisten kaupungin palveluiden tuotantoon. 

Haastateltavien valinnassa korostui alle 30-vuotiaiden haastateltavien valinta, sillä 

Oulu on tunnettu yliopistokaupunkina, mutta useiden selvityksen mukaan nuoria 

kaivataan enemmän katukuvaan (Oulumaine 2011). Eri selvitysten mukaan, 

vuosina 2010–2020 uudessa Oulussa on alle 30-vuotiaita suhteellisesti enemmän 

kuin muissa vertailukaupungeissa (Turku, Tampere ja suurten kaupunkien 

keskiarvo). Lisäksi haastateltavien valinnassa korostui haastateltavien erilaiset 

demografiset taustat. Haastateltavat valittiin tarkoituksellisesti niin, että joukossa 

oli sekä keskustassa että keskustan ulkopuolella asuvia henkilöitä. Haastateltavien 

valinnassa tärkeimmäksi kriteereiksi nousi siis haastateltavien kiinnostus 

tutkimusaihetta kohtaan, tietämys ja kokemus aiheeseen liittyen, haastateltavien 

visiointikyky sekä erilaiset demografiset taustat. 

Taulukko 3. Kuluttajaryhmähaastattelut. 

 IKÄ / 

SYNTYMÄ-

VUOSI 

SUKUPUOLI OPINNOT /  

AMMATTI 

RYHMÄ 

KULUTTAJA 1 24 vuotta Nainen Tradenomi 1 

KULUTTAJA 2 24 vuotta Mies Maantiede 1 

KULUTTAJA 3 21 vuotta Mies Tradenomi-opiskelija 1 

KULUTTAJA 4 35 vuotta Nainen Maantiede, 

koulutusteknologia 

1 

KULUTTAJA 5 1944 Mies Rakennusinsinööri 2 

KULUTTAJA 6 1956 Nainen Opettaja 2 

KULUTTAJA 7 1949 Nainen Kirjanpitäjä 2 

KULUTTAJA 8 1953 Mies Insinööri 2 

KULUTTAJA 9 1966 Mies Arkkitehti 2 
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Toteutin kuluttajaryhmähaastattelut puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa 

hyödyntäen, jonka avulla seurasin asiantuntijahaastatteluista nousseiden teemojen 

läpikäymistä haastattelun aikana. Laadin teemat ja haastattelukysymykset 

asiantuntijahaastatteluiden ja teoreettisen viitekehyksen perusteella. (Ks. Liite 1 ja 

2).  Haastattelukysymykset olivat luonteeltaan enemmänkin yleisluonteisia kuin 

yksityiskohtaisia.  

Kuluttajaryhmähaastattelujen tarkoituksena oli syventää asiantuntijahaastatteluiden 

avulla esiin nousseita teemoja, ja sitä miten nämä teemat voisivat konkreettisesti 

näkyä tulevaisuuden Oulun ydinkeskustassa. Haastattelujen toteuttamisessa 

haasteena oli keskittää keskustelu siihen suuntaan, ettei keskityttäisi liikaa siihen 

miten asiat tehdään tällä hetkellä. Asioiden konkretisoiminen lisäsi aineistonkeruun 

haastavuutta.  Ryhmähaastattelutilanteen videointi saattoi etenkin haastattelun 

alkuvaiheessa vaikuttaa ryhmän dynamiikkaan, ja haastateltavien itseilmaisuun. 

Tämä tiedostettiin ennen haastattelun toteuttamista, ja tästä johtuen aineiston 

keräämisessä panostettiin haastattelutekniikkaan ja ympäristöön.  

Löytösen mukaan käsitykset todellisuudesta konstruoituvat ihmisten välisissä 

sosiaalisissa prosesseissa kielen sekä muiden edustettujen, kuten kuvien, karttojen, 

symbolien ja muotojen avulla (Löytönen 2007).  Tästä tutkielmassa haastatteluissa 

hyödynnettiin perinteisen haastattelun lisäksi symboleja (ks. LIITTEET 3 ja 4), 

joiden tarkoituksena oli toimia työkaluina haastateltaville laajempien 

kokonaisuuksien ilmaisussa tutkittavasta aiheesta. Tutkijoiden mukaan narratiivisen 

eli tarinallisen lähestymistavan perusajatuksena on, että tarinoilla on keskeinen 

merkitys ihmisen toimintaan ja ajatteluun. Tässä tutkielmassa ei keskitytä itse 

symbolien analysoimiseen, vaan symbolien hyödyntäminen aineiston keruussa 

perustuu narratiivien eli kertomusten kykyyn toimita tiedon välittäjinä ja 

rakentajina (Ks. Heikkinen 2001:116–117). Symbolit valittiin niin, että ne 

jättäisivät mahdollisimman paljon haastateltavan omalle ajattelulle tilaa eikä näin 

ollen kahlitsisi haastateltavan ajatusta.  
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3.2. Tarinoiden muodostaminen  

Mitään tulevaisuuden kehityskulkua tai ilmiötä ei voida sanoa saumattomaksi ja 

yksiselitteiseksi ilmiöksi. Yleensä kehityskuluissa ilmenee useita eri ulottuvuuksia, 

jotka sisältävät jännitteitä ja ovat jopa ristiriidassa keskenään. Ristiriitoja ja 

jännitteitä löytyy esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyen: kansainvälistyminen 

hälventää kansalaisuuksien rajoja eikä kuluttajakäyttäytymisessä suunnannäyttäjänä 

tulevaisuudessa välttämättä ole mikään yksittäinen kansallisuus vaan esimerkiksi 

kuluttajan oma yhteisö tai ikäryhmä. Toisaalta kansainvälistymisen on nähty 

lisäävän paikallisen identiteetin ja arvojen korostumista. 

Rakentaessa tarinoita voidaan todeta, että tarinoihin liittyy vähintään yhtä monta 

näkemystä kuin on haastateltavaa. Osa haastateltavien näkemyksistä on vahvempia 

ja toistuu aineistosta. Nämä näkemykset ovat todennäköisesti suurelle yleisölle jo 

tuttuja, ja niitä on mahdollisesti käsitelty jo laajasti tieteellisissä keskusteluissa. 

Tässä tutkimuksessa tarinoiden avulla pyritään tutkimusaihetta lähestymään myös 

aiemmin vähälle huomiolle jääneistä näkökulmista. 

Tulevaisuuden kuviin on pyritty valitsemaan myös sellaisia näkökulmia, jotka 

kuvaavat maailmaa ja kehityskulkuja, mutta joita ei välttämättä ole aiemmin 

käsitteellistetty tai niiden merkitystä ei ainakaan ole riittävästi ymmärretty ja 

korostettu aiheen uutuuden vuoksi. Työ- ja Elinkeinoministeriö (2013) mukaan 

tällaista kehityskulkua edustavat esimerkiksi käynnissä oleva valmistusteknologian 

vallankumous 3D-tulostuksen välinein.  

3.3. Yhteenveto tutkimuksen metodologisesta viitekehyksestä 

Tutkimuksen tieteenfilosofian tausta asemoituu sosiaaliseen konstruktionismiin 

kentälle.  Konstruktiivisissa suuntauksissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset 

tulkitsevat ja ymmärtävät sosiaalisia tapahtumia. Sosiaalikonstruktionismisen 

tutkimussuuntauksen mukaan todellisuus on ihmisten välisissä sosiaalisissa 

prosesseissa merkitysten avulla rakentuvaa. Tulevuusorientoituneen aineiston 

keruumenetelmän avulla pyrin perinteisen sisällönanalyysin ja narratiivisen 

analyysin keinoin ymmärtämään niitä merkityksiä, joita asiantuntijat ja 
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kuluttajahaastateltavat antavat tutkittavalle ilmiölle. Tulevaisuuden kuvauksien 

avulla pyrin kuvaamaan sitä miten, haastateltavat jäsentävät uutta 

toimintaympäristöä eli vetovoimasta Oulun kaupunkikeskustaa tulevaisuuden 

kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta. Alla olevassa kuvassa esitellään 

tutkimuksen metodologinen viitekehys. 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen metodologinen viitekehys 
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4. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ KULUTTAJAN KOKEMAN ARVON 

MUODOSTUMISEEN OULUN KAUPUNKIKESKUSTASSA 

Tässä kappaleessa vastaan tutkimuskysymykseen Miten kuluttajan kokeman arvon 

muodostuminen tapahtuu kaupunkikokemuksessa? Ensimmäisessä alakappaleessa 

analysoidaan asiantuntijahaastatteluiden aineistoa kuluttajakäyttäytymisen 

tulevaisuuden näkymiin liittyen sisällönanalyysin kautta. Luvun toisessa 

alakappaleessa aineiston analyysiä lähestytään narratiivisen analyysin kautta. 

Narratiivisen analyysin avulla muodostetaan kolme toisistaan eroavaa 

tulevaisuuden kuvausta, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. 

4.1.  Postmodernin kuluttajan kuluttamiskäytännöt   

4.1.2. Sosiaaliset merkitykset  

Kulutuksella on sosiaalisia merkityksiä, joiden kautta kuluttajat ilmaisevat 

yhteenkuuluvuutta toisiin kuluttajiin. Kuluttajat etsivät yksilöityjen tuotteiden 

rinnalla tuotteita, jotka yhdistävät heidät toisiin kuluttajiin ja yhteisöihin. Kuluttajat 

haluavat liittyä arvoiltaan ja asenteiltaan samanlaisten kuluttajien kanssa, ja 

rakentavat näiden pohjalta yhteisöjä yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille. Tätä 

on kutsuttu kuluttajien uudenlaiseksi yhteisöllistymiseksi, heimoutumiseksi. (ks. 

Cova 1997.) Yhteisöllisyyden on sanottu olevan syvempi kuin pelkästään 

kulttuurinen tarve. Se on yksi postmodernin kuluttajan suurimmista tarpeista. (Firat 

ja Dholakia 2006). Tätä kehitystä on edistänyt sosiaalinen media ja erilaiset 

sosiaaliset sovellukset. Kuluttaja etsii tietoa riippumattomista tietolähteistä kuten 

keskustelupalstoilta, tuotearvioista, blogeista ja sosiaalisesta mediasta. 

Luotetaan toisten mielipiteisiin, kuluttajilla ei ole aikaa ottaa selvää 

asioista. Suositukset, arvostelut Internetissä. (Arkkitehtuuri) 

Erilaisia blogeja on muodostunu netissä, paljon tietoa, ja se vaikuttaa 

kulutukseen ja päätöksentekoon. Sulla on mahdollisuudet ja sä pystyt 

verkostoitumaan ja siihen vaikuttaa tietenkin tää sosiaalinen media. 

(Kaupan alan) 
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Kaveripiirin suositukset on siirtynyt nettiin. Ja silloinhan se 

kaveripiiri voi olla ihan eri ja sehän voi olla jopa ettei edes tunne 

ihmistä, mutta on joku yhteinen harrastus vaikka. (Teknologia) 

Kuluttaja voi kuulua useaan eri yhteisöön. Yhteisössä kuluttajalla voi olla monta eri 

roolia, jonka kuluttaja valitsee paikan ja ajan mukaan. Eri yhteisöissä kuluttajaa 

yhdistää muihin yhteisön jäseniin esimerkiksi jaetut tunteet, elämäntyylit, 

mieltymykset, arvot tai kulutustottumukset. Kuluttajien muodostaessa yhteisöjä 

valta siirtyy yhä enemmän kuluttajien yhteisölle. Kuluttajilla on yhä enemmän 

vaikutusvaltaa siihen millainen merkitys ja arvo yrityksen tuotteella on koko 

yhteisössä (Cova 1997).  

On perheen äitejä, jotka on perustanut omia ryhmiä, joilla he 

selvittävät mistä saa edullisimmin tiettyjä brandeja. He tekee 

tarjouksia suoraan jonnekin. Meitä on täällä nyt viiskymmentä. Miten 

se vaikuttaa hintaan. Eikä niin, että lähdetään yksin kauppaan. Ennen 

tämmöinen tapahtu hiekkalaatikolla pienimuotoisesti. (Kaupan alan) 

Tiettyyn yhteisöön kuuluminen saattaa olla kuluttajalle tärkeämpää kuin johonkin 

tiettyyn yhteiskuntaluokkaan tai kansallisuuteen kuuluminen. Merkityksellisempiä 

yhteisöjä kuluttajalle saattavat olla esimerkiksi uudenlaiset elämäntaparyhmät 

(Wilska 2002). Globalisoituminen ja sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että 

kuluttajat muodostavat yhä laajempia, kansanväliset rajat ylittäviä verkostoja 

muiden kuluttajien kanssa. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei mikään yksittäinen 

kansallisuus määrää tulevaisuudessa kuluttajakäyttäytymisessä suuntaa. 

Tässä massakuluttajakäyttäytymisessä, niin jenkit näytti siinä 

suunnan. Nyt halutaan ehkä siitä vähän pois. Siinä tullaan tähän 

kansainvälistymiseen. Ehkä enemmänkin että se olisi joku tietty 

kansakunta, niin se on ehkä enemmänkin joku ikäryhmä. Riippumatta 

siitä missä he ovat. (Matkailu) 

Kuluttajan identiteetin on sanottu rakentuvan kuluttajan yhteisöjen avulla. Omaa 

yhteisöä halutaan tuoda esille, sillä yhteisöt ovat kuluttajille tärkeitä oman 

identiteetin, itsensä toteuttamisen ja yhteenkuulumisen tunteen kannalta. Covan 

(1997) mukaan kuuluminen erilaisiin yhteisöihin oikeuttaa tietynlaisen kulutuksen, 

ja toisaalta taas kulutus oikeuttaa kuulumaan yhteisöön. Yhteisön tuki on tärkeää, ja 
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yhteisön eteen ollaan valmiita tekemään enemmän. Tätä on kutsuttu myös 

talkoistamiseksi (crowd-sourcing).(ks. Puhakka 2011). 

Oman yhteisön eteen ollaan valmiita tekemään enemmän esimerkiksi 

talkootyöt. Yhteisön tuki on tärkeä (Arkkitehtuuri) 

Sosiaalisten sovellusten lisääntyminen tulee lisäämään kuluttajien roolia 

tiedonlevittäjänä entisestään. Tämä voi johtaa siihen, että valta siirtyy entistä 

enemmän kuluttajien yhteisöille. Erilaisilla sosiaaliset sovellukset ja 

virtuaalimaailmat luovat paljon mahdollisuuksia kuluttajien sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden lisäämiseen.  

Olen vähän eri mieltä siitä että Facebook jotenkin olis pois 

sosiaalista kanssakäymistä. Se on myöskin apuväline siihen, että mitä 

tapahtuu ja missä. (Kaupan ala) 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja itsensä toteuttaminen 

mobiilisovellusten avulla…Kun menet kauppaan, infoskreeni 

tunnistaa kasvosi ja ystäville menee tieto, että tämä henkilö on nyt 

kaupassa. Ystävät voivat tulla tapaaman sinua kauppaan. 

(Teknologia) 

Sosiaalisen median on nähty tarjoavan kuluttajalle paljon mahdollisuuksia rakentaa 

ja ylläpitää omaa identiteettiä. Kuluttajilla on yhä enemmän mahdollisuuksia 

leikitellä sosiaalisilla ryhmillä, tyyleillä ja kulttuureilla. Sosiaalinen media ja 

virtuaalimaailmat ovat mahdollistaneet sen, että kuluttajat saattavat vaihtaa helposti 

yhteisöstä toiseen. (Wilska 2002). Erilaisten sosiaalisten sovellusten kautta voidaan 

lisätä kuluttajien sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta teknologian 

kehittyminen ja palveluiden digitalisoitumisella voi synnyttää myös vastareaktion, 

jonka myötä henkilökohtaisen kanssakäymisen kaipuu korostuu. Tämä voi johtaa 

yhä enemmän henkilökohtaisen kanssakäymisen arvostuksen korostumiseen 

asiakaskokemuksessa.  

Sähköiset palvelut lisääntyvät. Ruoka-aineet voi tilata kotiin, mutta 

toisaalta ihmiset kaipaa ihmisten välistä kanssakäymistä. 

(Arkkitehtuuri) 
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Firatin ja Dholakian (2006) mukaan kuluttamista pitäisi tarkastella kokonaisuutena, 

joka ottaa huomioon myös kuluttajan arkielämän kontekstin. Kuluttajien arjen 

toimintoihin liittyy vakaus. Aineistosta tämä ilmenee arkipäivän toimintoja 

korvaavien palvelujen lisääntymisenä, joihin liittyy vahvasti yhteisöllisyys.  

Korttelipesula ja ravintolassa syöminen tulee lisääntymään. Lähellä 

palveluja, jotka voisi korvata arjen toimintoja (Arkkitehtuuri) 

Kottlerin (2010:33) mukaan tuottajat voivat hyödyntää kuluttajien 

yhteisöllistymistä auttamalla kuluttajia liittymään ja olemaan yhteydessä toisiinsa 

(Kottler 2010:33). Aineistosta esille nousevan  näkemyksen mukaan on kuitenkin 

tärkeää ottaa huomioon, että kuluttaja voi kuulua useampaan kuin yhteen yhteisöön. 

Kuluttaja voi myös helposti vaihtaa yhteisöstä toiseen ajasta ja paikasta riippuen. 

Oulun keskustassa vuonna 2040 vieraileva kuluttaja on kuin utelias 

citykettu. Ketulla on monta pesää, eikä sen elämä rajoitu vain 

kotipesään. (Arkkitehtuuri) 

Yhteisöllisyys on muuttanut ihmisten kulutustottumuksia. Vaikka kuluttajat 

haluavat omalle persoonalleen yksilöityjä tuotteita, kuluttaja haluavat panostaa 

tuotteisiin, joihin kuluttajan oma yhteisö uskoo, ja jotka sopivat kuluttajan yhteisön 

arvoihin ja asenteisiin. Aineistosta nousseiden näkemysten perusteella 

tulevaisuudessa yhteisöjen vaikutus ja valta vain kasvavat kuluttamisessa, ja 

liiketoiminnassa menestyminen edellyttää näiden yhteisöiden tukea. 

4.1.3. Henkilökohtainen merkitys 

Kuluttamisessa on nähty siirryttävän jatkuvasti yhä enemmän henkilökohtaisten 

merkitysten ilmaisuun. Aiemmin statussymbolien osoittaminen ja toisiin ihmisiin 

vaikuttaminen hallitsi kuluttamisessa. Uusimmat näkemykset henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen ilmaisemisessa painottavat oman minäkuvan ja identiteetin 

rakentamista. Covan mukaan (1997) kuluttajat ostavat yhä useammin oman itsensä 

vuoksi. Tämä näkemys korostuu myös aineistossa.  

Kun aiemmin se oli sitä, että jos oli rahaa niin haluttiin tuoda se 

kaikkien tietoisuuteen. Mutta tänä päivänä se ostetaan kaupasta se 



49 

kalliimpi pihvi ja siihen omaan hyvinvointiin liittyvää sen sijaan, että 

sitä koitettaisiin mainostaa ulospäin. (Matkailu) 

Kuluttajille hinta on perinteisesti ollut tärkeä. Hinnan rinnalla, tuotteen 

ainutlaatuisuus ja laatu ovat kuitenkin tärkeitä, ja niistä ollaan myös valmiita 

maksamaan. Myös tuotteen tuoma henkilökohtainen merkitys korostuu aineistossa. 

Mikäli kuluttaja kokee, että tuote tukee oman identiteetin rakentumista tai 

itseilmaisua, on kuluttaja todennäköisesti valmis maksamaan tuotteesta enemmän.  

Hinta merkitsee, mutta kuitenkin ostetaan mitä halutaan. Eli halutaan 

edullisesti, mutta jos halutaan jotain tiettyä esimerkiksi Nikea tai 

Asicsia niin silloin ostetaan se. (Teknologia) 

Henkilökohtaisten merkitysten korostuminen on johtanut yksilöllisyyden ja tuotteen 

persoonallisuuden korostumiseen. Tuotteiden personalisointi ja yksilöllisten 

ratkaisujen hakeminen voidaan nähdä osana kuluttajan oman identiteetin 

rakentumista. Aineistosta nousevan näkemyksen mukaan itseilmaisua tukevien 

tuotteiden suosio tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa.  

Kuluttajapalveluissa halutaan omalle persoonalle tehtyjä palveluita. 

(Arkkitehtuuri) 

Haetaan omaa paikkaa maailmassa ja halutaan tulla huomatuksi 

sellaisiksi ja nähdyksi sellaisiksi kun on. Ollaan rohkeammin sitä mitä 

ollaan ja haetaan sitä omaa paikkaa maailmasta, ja uskalletaan 

kokeilla. Tämä tulee varmasti vahvistumaan. (Arkkitehtuuri)  

Yeomanin (2011) mukaan yksilöllisyys ja autenttisuus ovat tulleet oleelliseksi 

osaksi ylellisyyden käsitettä kuluttamisessa. Autenttisuuden ja yksilöllisyyden 

korostuminen voi johtaa harvinaisten tuotteiden ihannoinnin kasvuun. Aineistosta 

nousseen näkemyksen perusteella tämä on johtanut jo vanhojen tuotteiden suosion 

kasvu. Vanhojen tuotteiden suosion kasvuun voi sisältyä myös nostalgia ja kaipuu 

aikakauteen ennen valtavirroille tuotettujen tuotteiden massatuotantoa. (Aaltonen ja 

Jensen 2012: 79). Myös teknologian kehitys on voinut osaltaan johtaa käsitöiden ja 

kotimaisten tuotteiden suosion kasvuun.  

Kuluttajakäyttäytymisessä, vaikka tekniikka kehittyy, samaan aikaan 

arvostetaan perusjuuttuja. Ihmisten hyvinvointi, perheen hyvinvointi, 
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lähimmäisten hyvinvointi, puhtaus. Kotimaisuus nousee enemmän ja 

enemmän.…Etenkin käsintehtyjen, kotimaisten tuotteiden suosio 

kasvaa. (Matkailu) 

Tieto on yhä pirstaloituneempaa. Nostetaan kädet ilmaan. Tuotteissa 

yksinkertaisuus alkaa korostua. (Arkkitehtuuri) 

Internetin seurauksena kuluttajan valinnanvapaus lisääntyy. Tieto siirtyy eripuolilta 

maailmaa yhä nopeammin sosiaalisen median, kännykkäsovellusten, blogien ja 

lehtien välityksellä (Prahalad ja Ramaswamy 2004).  Kuluttaja voi valita entistä 

vapaammin kussakin tilanteessa ja kunakin tiettynä hetkenä millainen henkilö hän 

haluaa olla (Arnould ym. 2004).  

Nuoriso on vaativia ja tietoisia, koska heillä on tässä netti kokoa ajan 

lähettyvillä ja jos meille tulee kiista vuosiluvusta, sen voi heti 

googlettaa. Kun Amerikassa on muotia joku lippis, se on Suomessa 

muotia 15 sekunnin päästä (Ravintola-ala) 

Haasteena on löytää keinot, joilla voidaan vastata suureen kuluttajajoukon 

kysyntään tilanteen ja ajan mukaan. Teknologian kehitys toisaalta edistää tämän 

kehityskulun vahvistumista, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia vastata tähän 

haasteeseen. Teknologian kehittyminen mahdollistaa sen, että kuluttajien 

yksilölliset tarpeet voidaan tyydyttää yhä tarkemmin paikasta ja ajasta riippumatta. 

Esimerkiksi sun kännykkä tai muut laite tietää milloin sä oot viimeksi 

syönyt. Se tietää sun rytmit. Se alkais mainostamaan kaupungilla just 

ennen nälkää, että täällä on lounas ja hampurilaiset tuohon hintana. 

Tämä alkaa olemaan mahdollista. (Teknologia). 

Tilannetietoisen mainonnan avulla kännykkä tekee päätelmiä 

aktiviteettien avulla, esimerkiksi bussimatkan perusteella tai muiden 

läsnä olevien henkilöiden laitteiden perusteella. (Teknologia) 

Postmodernissa näkökulmassa ymmärretään, että kuluttaja osallistuu 

asiakaskokemuksen totuttamiseen merkittävällä ja joskus jopa radikaalilla tavalla. 

Firatin ja Dholakian (2006) teatterimetaforan mukaan massoille ja valtavirroille 

tarjottava esitys on muuttunut improvisaatioteatteriksi, jonka luomiseen kuluttajat 

osallistuvat aktiivisesti. Heidän teatterimetaforan mukaan osa esityksen 
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tuottamisesta on siirtynyt kokonaan kuluttajien hallitsemille areenoille. Aineistosta 

nouseva näkemys tulee tätä näkemystä.  

Esimerkiksi sosiaalisen median kautta kerätään ryhmiä, ja tehdään 

ravintoloita tai kirppareita tienvarteen. Nää voi olla sellaisia, että 

näkyy enemmän kaupungissa.(Kaupan alan) 

Tietoisuuden lisääntymisen myötä kuluttajat ovat yhä tietoisempia kuluttajia. Tämä 

ilmenee kulutuskäytännöissä kestävyyden ja ekologisuuden ihannointina. Tämä voi 

näkyä esimerkiksi kierrättämisen ja itse korjaamisen suosion kasvuna.  Tietoinen 

kuluttaja nauttii löytäessään kestävästi ja ekologisesti tuotetun tuotteen. Tuotteiden 

elinkaaren läpinäkyvyys tulee olemaan yhä olennaisempi osa liiketoiminnan 

menestymisessä.  

Ollaan kiinnostuneita tuotteen elinkaaresta, ajatellaan asiaa pitkällä 

tähtäimellä. (Arkkitehtuuri) 

Omistetaan vähemmän ja laadukkaampaa. On muodikkaampaa 

käyttää jotain vanhaa kuin uutta. Ollaan ylpeitä ekologisuudesta. 

(Arkkitehtuuri) 

Kuluttaminen on yhä useammalle kuluttajalle identiteetin jatke, jonka rakentumista 

tuottajan tulisi pyrkiä tukemaan. Henkilökohtaisten merkityssisältöjen rooli 

kuluttamisessa on nähty vain laajentuvan tulevaisuudessa. Tsain (2005) mukaan 

kuluttajien, joiden ostamista ohjaavat pääasiassa henkilökohtaiset merkitykset, 

kulutuskäyttäytyminen on vakaata ja toistuvaa. Kuluttajan identiteetin ja 

minäkuvan rakentumista voidaan auttaa tarjoamalla kuluttajalla esimerkiksi hänen 

elämäntapaansa tukevia ratkaisuja. Tärkeää on myös ottaa huomioon, että 

kuluttajan identiteetin loukkaaminen huonolla palvelulla tai pettymyksillä voi olla 

yhä suuremmat vaikutukset kaupunkikokemuksen onnistumiseen henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen korostuessa.  

4.1.4. Emotionaalinen kuluttaminen 

Emotionaalisessa kuluttamisessa olennaista on, että kulutukseen liittyy emootioita. 

Kun kuluttajan materialistiset tarpeet on tarpeeksi hyvin tyydytetty, tunteiden 
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merkityksen asiakaskokemuksessa kasvaa (Jensen ja Aaltonen 2012). 

Verkkokaupan ja palvelujen sähköistymisen vuoksi pelkkä ydintuote 

asiakaskokemuksessa ei usein enää riitä. Tuotteen rinnalle tarvitaan yhä enemmän 

ja useammin aineettomia lisäarvoja tuottavia tekijöitä kuten kokemukset, tunteet ja 

sosiaalisuus.  

Sen tuotteen kyllä saa. Sulla on se pleksi, josta sä tilaat vain sormea 

pyyhkäisemällä. Hirveen selvästi korostuu se, ettei se ole se tuotteen 

myynti pelkästään. Mutta kaikki se elämyksellisyys, kokemuksellisuus 

ja sosiaalisuus. (Kaupan ala) 

Ihminen kaipaa muitakin elämyksiä, kun siihen palveluun liittyen. Ei 

pelkästään, se mitä on tarjolla, vaan se kaupunkikulttuuri, vaikka 

olisikin kyse pelkästään jonkun tavaran hankkimisesta. 

(Arkkitehtuuri) 

 

Löytäsen ja Kortesuon (2011) mukaan Pinen ja Gilmoren (1998) kuvailemasta 

elämystaloudesta ollaan siirtymässä eteenpäin, ja seuraavaksi kuluttajan 

yllättäminen voi nousta merkittävään asemaan. Tällaisen kehityksen piirteitä ovat 

esimerkiksi eri merkkien väliaikaiset myyntipisteet, jotka kertovat yllätystaloudesta 

tämän hetkisenä ilmiönä (Löytänen ja Kortesuo 2011:173). Aineistosta esille 

nousee vahvasti elämyksellisyys, mutta myös kokemukset arjessa, joihin voi liittyä 

yllätyksellisyys. 

Se ei välttämättä ole se halvin tuote. Heillä on hyviä kokemuksia ja 

elämyksiä, niin se vaikuttaa myös siihen ostopäätökseen. Jotain 

ajankohtaista aina tapahtuu ja tiedetään, kun mennään keskustaan, 

että siellä tapahtuu aina. (Kaupan ala) 

Keskusta on elämyspaikka. Ollaan edelläkävijöitä, jos tulee 

maailmanlaajuinen trendi. Putouksen tyypit on tuolla keskustassa, 

silloin, kun se on trendi. (Kaupan alan) 

Halutaan kokemuksia ja yllätyksiä arjessa. (Arkkitehtuuri).  

Kuluttaja ovat kriittisiä epäaitoja tuotteita ja kokemuksia kohtaan. Elämystalouden 

puolestapuhujat Pine ja Gilmore (1999) ovat myös määritelleet kuluttajan 
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elämyksen autenttisuuden sen kautta, millainen kokemus sopii asiakkaan 

omakuvaan. 

Keskustan täytyy tarjota elämyksiä, jotka ei ole massaa, tekaistua 

kulttuuria, johon liittyy henkilökohtainen kosketus siihen ihmiseen. 

(Arkkitehtuuri) 

Pois siitä massasta ja enemmän siihen käsintehtyyn. Se aitous ja 

yksilöllisyys niin nää on semmoisia termejä, ja mä veikkaan että tämä 

korostuu jatkossakin enemmän ja enemmän. Keksimällä keksityt 

tuotteet eivät menesty. (Matkailu) 

Emotionaalinen kuluttaminen tuottaa tuntemuksia tai aisteja herättäviä hyötyjä, 

jotka jokainen kuluttaja kokea erilaisena. Kaupunkikokemuksessa kuluttajan 

kokeman emotionaalisia arvolähteitä voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, 

turvallisuuden tunne ja kaupungin identiteettiin liittyvät mielikuvat. (Rintamäki ym.  

2006). Hinta on tärkeä, mutta tuotteesta ollaan valmiita maksamaan, jos tuotteeseen 

liittyy aineettomia ominaisuuksia, jotka vetoavat kuluttajien tunteisiin. 

Heille on ihan sama maksavatko he siitä 300 euroa vai 1300 euroa. 

Et siitä ollaan valmiita maksamaan, kun se on kotimainen, käsintehty 

ja uniikki. (Matkailu) 

Ja sen kokemuksen tuottaminen kuluttajalle. Että vaikka hän 

ostaisikin massatuotteen, niin miten sä saat sen kuluttajan tajuamaan, 

että tämä ei ole massatuote, vaan tämä on nimenomaan uniikki 

kappale. (Matkailu) 

Aineistosta nousee myös näkemys, jonka mukaan perinteiset asiat kuten huomioon 

ottaminen, kohteliaisuus ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat asioita, jotka tekevät 

ihmiset onnelliseksi. Kokemuksien, ja siihen liittyvien tunteiden korostuessa 

asiakaskokemuksessa on tärkeää ottaa huomioon, että pettymyksillä tai kuluttajan 

identiteetin loukkaamisella voi olla tulevaisuudessa yhä kauaskantoisemmat 

vaikutukset. (Löytänen ja Kortesuo 2011, Aaltonen ja Jensen 2012). 

Kohteliaisuus ja toisten huomioon ottaminen. Hetket ystävien kanssa, 

ajatusten vaihto ja keskustelu. Olisi aitoa kohtaamista. Hyviä 

keskusteluja ystävien kanssa. Nämä tekevät onnelliseksi” (Ravintola-

ala) 
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Arnold ja Reynolds (2003) ovat nähneet emotionaalisen arvoulottuvuuteen 

muodostuvan kokemuksellisuudesta tai seikkailun halusta, joka tarjoaa kuluttajalle 

mielihyvää. Teknologian kehittyessä ja digitalisoitumisen myötä syntyy uudenlaisia 

mahdollisuuksia virtuaalikulutuksella ja virtuaalitodellisuuteen perustuville 

tuotteille, jolla voidaan tyydyttää kuluttajan seikkailunhalua.  

Lisätty todellisuus toimii kuluttajalle työkaluna esimerkiksi 

sisutussuunnittelussa, vaatteiden sovituksessa ja kaavoituksissa. 

(Teknologia) 

Emotionaalinen kuluttamisessa arvoa muodostuu erilaisina tunteina esimerkiksi 

hauskuutena, elämyksinä, jännityksenä tai turvallisuuden tunteena. Kulutusta 

tutkivan Elliotin (1998) mukaan kuluttajan tunnekokemus on henkilökohtainen, ja 

koostuu monista sosiaalisista näkökohdista (Elliot 1998).  Mitä vahvempia tunteita, 

kohtaamisia ja mielikuvia syntyy, sitä vahvempi on asiakaskokemus (Löytänen ja 

Kortesuo 2011:73). Aaltosen ja Jensenin (2012) mukaan kuluttajan tunteiden 

merkitys kasvaa, kun kuluttajan materialistiset tarpeet on tarpeeksi hyvin 

tyydytetty. Heidän mukaan kuluttajien henkinen puoli on palaamassa takaisin, mikä 

tarkoittaa myös, että tunteiden merkitys myös asiakaskokemuksen johtamisessa 

kasvaa (Aaltonen ja Jensen 2012:106).   

4.1.5. Yhteenveto teemoista  

Alla olevassa taulukossa 4 jaotellaan edellisessä kappaleessa nousseet teemat 

kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden näkymiin liittyen teoreettiseen 

viitekehykseen viitaten (Taulukko 1).   

Taulukko 4.  Kuluttajan kokeman arvon muodostumiseen vaikuttavat arvoulottuvuudet 

kaupunkikokemuksessa. 

TEEMA  TEOREETIKKO  SITAATTI  

1. SOSIAALISET 

MERKITYKSET  

mm. Cova 1997,  Kottler  2010,  

Elliot 1998, Arnould  ja 

Thompson 2005, Coca ja Cova  

2002, Firat ja Dholakia  2006, 

Rintamäki 2006 
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Yhteisöt   Omasta yhteisöstä ollaan ylpeitä. 

Oman yhteisön eteen ollaan valmiita 

tekemään enemmän esimerkiksi 

talkootyöt. 

Heimoutuminen   Kaveripiirin suositukset on siirtynyt 

nettiin. Ja sillonhan se kaveripiiri voi 

olla ihan eri ja sehän voi olla jopa 

ettei edes tunne ihmistä, mutta on joku 

yhteinen harrastus vaikka.  

Statuskuluttaminen   Nykyään jos kuluttajalla on rahaa, niin 

hän ei halua näyttää sitä, että hänellä 

on rahaa. Ollaan menossa enemmän 

tähän suuntaan. 

2. 

HENKILÖKOHTAISET 

MERKITYKSET  

mm. Elliot 1998,  Yeoman 2006, 

Firat ja Dholakia  2006, Tsai 

2005  

 

Personointi   Kuluttajapalveluissa halutaan omalle 

persoonalle tehtyjä palveluita.  

Yksilöllisyys  Massasta ollaan menossa pois kohti 

yksilöllisyyttä ja aitoja kokemuksia.  

Elämäntapaa tukeva 

kuluttaminen 
 Ollaan rohkeammin sitä mitä ollaan ja 

haetaan sitä omaa paikkaa 

maailmasta, ja uskalletaan kokeilla. 

3. EMOTIONAALINEN 

KULUTTAMINEN  

mm. Elliot 1998,  Aaltonen ja 

Jensen 2012, Pine ja Gilmore , 

Holbrook  ja  Hirschman 1982, 

Rintamäki 2006  

 

Nautinnollisuus ja itsensä 

hemmottelu  
 Kuluttaja haluavat hemmotella 

itseään. 

Elämyksellisyys   Halutaan kokemuksia arjessa. 

Yksilöllisyys ja 

autenttisuuden kaipuu 
 Pyritään pois massasta, se aitous ja 

yksilöllisyys niin nää on semmoisia 

termejä, ja mä veikkaan että tämä 

korostuu jatkossakin enemmän ja 

enemmän. 

Taulukko 4 on hyödyllinen tarinoiden muistamisen ja sisäistämisen tukena. Se 

kuitenkin riisuu kuluttajakäyttäytymisessä merkitykselliset seikat kontekstistaan, 

joten aineistoa voi olla vaikea ymmärtää mielekkäällä tavalla pelkästään taulukkoa 

tutkimalla.  Tulevaisuuden kuvauksissa pyritään havainnollistamaan paremmin 

näitä teemoja tutkimuksen tutkimuskontekstissa eli Oulun kaupunkikeskustassa.  
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4.2.  Tulevaisuuden näkymiä vetovoimaisesta Oulun kaupunkikeskustasta 

Tässä kappaleessa esitellään kolme tulevaisuuden kuvausta. Kuvauksien 

tarkoituksena on kuvata tulevaisuuden näkymiä kuluttajan kokeman arvon 

muodostumisesta Oulun kaupunkikeskustassa.  

Ensimmäisessä tulevaisuuden kuvassa esiintyy Korhonen, jonka 

kulutuskäytäntöjä symboloi kirahvi. Hän kyseenalaistaa asioita, ja katsoo omien 

rajojen ulkopuolelle Manhattanille. Korhonen etsii aitoja kokemuksia, ja välttelee 

massalle tuotettuja ratkaisuja. Hän vieroksuu materiaa, ja etsii sen sijaan 

kokemuksia, joihin liittyy elämyksellisyys. Hän osoittaa kuluttamiselle 

elämäntapaansa ja nauttii löytäessään ekologisesti tuotetun tuotteen. 

Toisessa tulevaisuuden kuvassa esiintyy Virtanen, jonka kulutuskäytäntöjä 

symboloi tiikeri. Virtanen on tietoinen kuluttaja, joka panostaa laatuun. Virtaselle 

on tärkeä kuulua omaan yhteisöön. Hän ei ota riskejä ostaessaan tuotteita, vaan 

tarkistaa tuotteen taustat nopeasti omasta yhteisöstään. Hän on verkostoitunut, 

mutta itsenäinen kuluttaja. Virtanen jakaa helposti kokemuksensa yhteisössään 

sosiaalisten sovellusten keinoin. Sovellukset ovat hänelle myös tapa ilmaista itseään 

ja kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta muiden samanhenkisten kanssa. Lähiruoka 

on Virtaselle itseisarvo, ja tuotteiden elinkaaressa läpinäkyvyys on tärkeä.  

Kolmannessa tulevaisuuden kuvassa esiintyy Mäkinen, jonka kulutuskäytäntöjä 

symboloi leijona. Hän on futuristi kuluttaja, joka hyödyntää mielellään uusinta 

teknologiaa, mikä tuo vaivattomuutta ja uusia käyttäjäkokemuksia Mäkisen 

kaupunkikokemukseen. Hän tuntee sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja toteuttaa 

itseään sosiaalisten sovellusten ja teknologioiden avulla. Teknologian rinnalle 

Mäkinen kaipaa kuitenkin myös perinteisiä kotimaisia tuotteita, joiden avulla hän 

etsii tuotteista alkuperäisyyttä. Hänestä on myös muodikasta käyttää vanhaa. 

Taulukkoon 5 on lueteltu vielä ne teemat, jotka korostuvat kussakin tulevaisuuden 

kuvauksessa. Teemat eivät ole toisensa poissulkevia, ja kuvaukissa esiintyy osittain 

samoja teemoja. Kuvaukset perustuu haastateltavien lainauksiin, jotka on kursivoitu 

tekstissä. Osa lainauksista on mukautettu rakenteellisesti selkeämpään muotoon 
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tarinoiden seurattavuuden helpottamiseksi. Tarinoiden henkilöt on nimetty 

väestörekisterissä vuonna 2013 esitettyjen suosituimpien sukunimien perusteella 

(Väestörekisteri 2013).  

Taulukko 5. Yhteenveto tulevaisuuden kuvissa painottuvista teemoista. 

”Katsotaan rajojen yli sinne 

Manhattanille” 

 

”Omasta yhteisöstä ollaan ylpeitä” ”Futuristi kuluttaja käyttää 

nettikauppaa ja 3D-laitteita”  

 

 Kokemukset ja elämykset  

 Ekologisuus elämäntapana 

ja paikallisten arvojen 

korostuminen 

 Statusarvo kokemuksien 

kautta 

 Kestävyyden ihannointi  

  Kotimaisuus ja 

perinteikkyys 

 

 

 Yhteisöllistyminen ja 

heimoutuminen 

 Eri yhteisöt kuten perhe ja 

lähipiiri 

 Yksinkertaistaminen, 

laadukkuus ja 

nautinnollisuus 

 Yksilöllisisyys ja 

autenttisuus kokemuksissa 

 

 

 Yksilöllisyys ja 

personointi 

 Sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus ja 

itsensä 

toteuttaminen 

teknologian avulla 

 Elämyksellisyys 

teknologian avulla 

 Autenttisuuden 

kaipuu tuotteissa  

 Hyvin vointi ja 

itsensä hemmottelu 

4.2.2. ”Katotaan omien rajojen yli sinne Manhattanille” 

Eletään vuotta 2040. Korhonen on lähdössä keskustaan. Ennen vanhaa Korhonen 

vieraili Oulun keskustassa siksi, että hänellä oli tarve jostakin. Kun hän tarvitsi 

kengät tai cd-levyn, hän kävi ostamassa ne keskustasta. Verkkokaupan ja 

palveluiden sähköistymisen haaste ovat ohjanneet kaupunkikeskustan tarjontaa 

siihen, että nykyään kuluttamisen täytyy olla tyydyttävämpää kuin verkosta 

tilattujen tuotteiden tilaaminen. Korhonen haluaa keskustaan nautiskelemaan, eikä 

se sosiaalinen kanssakäyminen ole hävinnyt minnekään.  Korhoselle kaupungissa 
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vieraileminen on tapa viettää vapaa-aikaa, toteuttaa itseään ja elämäntapaansa 

elämyksien ja kokemuksien kautta.  

Korhonen suuntaa keskustaan polkupyörällä. Hänen vanhemmat kuuluivat vielä 

siihen ikäluokkaan, jolloin auton tärkein tehtävä oli viestittää statusarvoa ja 

ylellisyystavarat käsitettiin luksuksena. Korhoselle auto on kulkuväline, jonka 

hankkiminen on hänen mielestä vain turha meno. Ennen vanhaan vain murto-osalla 

oli varaa ylellisyystuotteisiin, jotka herättivät arvostusta ja kertoivat kuluttajan 

statuksesta. Korhonen itse ihannoi kestävyyttä, ja Korhoselle statusarvo ilmenee 

pikemminkin yksilöityjen kokemuksien kautta.  

Korhoselle parasta ovat ajatusten vaihto ja ystävien kanssa vietetyt hetket. Ne 

tekevät hänet onnelliseksi. Ennen kuin Korhonen tapaa ystävänsä, hän käy kirja-

ostoksilla keskustassa. Kirjakauppa on siirtynyt osaksi nettiin, ja vaivattomimmin 

Korhonen saisi haluamansa kirjan vain sormea pyyhkäisemällä verkosta. Korhonen 

haluaa kuitenkin ostaa kirjansa juuri avatusta myymälästä, sillä siellä on panostettu 

palveluihin kuten kirjaesittelyihin. Korhonen kutsuu tavaratalo elämysmyymäläksi, 

koska se tarjoaa tuotteita ja palveluita yhdistettyinä elämyksiin.  

Tavaratalon ensimmäisen osa on omistettu kokonaan viihtymiselle ja 

hauskanpidolle. Kerroksesta löytyy monennäköistä paikkaa ja kaikille on jotakin. 

Siellä on kahviloita ja nuorille latte-paikkoja. Siellä voi käydä myös rauhassa 

nautiskelemassa oluen. Kerros on yhteisöllinen paikka, jossa on erilaisten ja eri-

ikäisten kohtaamista luonnollisella tavalla. Siellä on sitä vuorovaikutusta. 

Korhonen siirtyy myymälän seuraavaan osaan, joka tarjoaa kuluttajalle 

hyvinvointia. Täältä Korhonen löytää ekologisia tuotteita, terveysruokatuotteita ja 

kuntolaitteita. Myymälän yhteydessä toimii jopa kuntosali. Korhonen on 

tyytyväinen. Hän onkin kaivannut enemmän kauppoja, jossa olisi terveellisiä ja 

ekologisia tuotteita eikä tarvitsisi aina miettiä onko tuote terveellinen. Korhonen 

siirtyy myymälän seuraavaan osaan. Hän siirtyy uteliaana kohti väkijoukkoa. 

Kirjaesittelijänä on tällä kertaa oululainen pelialan yrittäjä, joka kertoo miten 

pelillisyyttä voidaan hyödyntää elämänhallinnassa. Elämysmyymälä on syntynyt 

kaupunkiyhteisön eri toimijoiden tiiviin yhteistyön tuloksena. Yhteistyön 
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perimmäisenä päämääränä on koko ajan ollut kaupungissa vierailevan asiakkaan 

kokeman hyödyn maksimoiminen kaupunkikokemuksen aikana. 

Korhonen tapaa ystävänsä torinrannassa. Vuoteen 2013 verrattuna muutosta on 

tapahtunut, sillä vuonna 2040 torinrannassa on jopa rantabaareja. Korhosen ei 

tarvitse enää lähteä Nallikariin saakka ihailemaan auringonlaskua ystäviensä 

kanssa. Torinrannassa on rantabaarien lisäksi tuulelta suojaava näköalapaikka, 

josta on mahdollista ihailla auringonlaskua. Merellisyys on keskeinen elementti 

keskustassa, ja se on myös rakentunut vahvasti osaksi Oulun identiteettiä. Jäätynyt 

meri, joka oli ennen itsestään selvyys paikallisille, tarjoaa vuodenajasta riippumatta 

elämyksiä paikalliselle ja kaupungin ulkopuoleltakin tuleville ihmisille.    

Korhonen kuulee venäjänkielistä keskustelua. Ulkomaalaisten turistien määrä on 

vain kasvanut, ja tämä on muokannut Oulun keskustaa ja sen tarjontaa. Jopa 

tienviitat ovat eri kielillä. Erilaisten venäläisille turisteille tarjottavien tuote- ja 

palvelukokonaisuuksien lisääntymisen myötä myös paikallisille on tullut enemmän 

palveluja. Kansainvälistymisen myötä oululaiset ovat tulleet tietoisemmaksi 

ympäristöstään. Korhonen näkee itsensä kuluttajana, joka kyseenalaistaa, katsoo 

omien rajojen ulkopuolelle sinne ”Manhattanille”, ei ainoastaan Oulun 

keskustaan, mutta hänen arvonsa ovat kuitenkin lähellä. Vaikkei Korhonen 

näekään itseään aktiivisena ympäristönsuojelija, lähiruoka ja ekologisuus ovat 

hänelle itseisarvoja.  

Korhosen laite hälyttää. Se on tehnyt päätelmän hänen aktiviteettinsa perusteella. 

Laite tietää milloin Korhonen on syönyt edellisen kerran, ja kun aikaa on kulunut 

tarpeeksi edellisestä ruokailusta, laite alkaa mainostamaan juuri ennen nälkää, että 

nyt on aika syödä. Se mainostaa lähimmät ja sopivammat ruokapaikat Korhosen 

olinpaikan mukaan ja kertoo hänen mieltymyksiin räätälöidyn menun. Samassa 

viestissä tiedotetaan meneillään olevasta ympäristökampanjasta. Kuluttajien 

ympäristötietoisuuden lisääntyminen on johtanut siihen, että keskustassa toimivat 

yritykset eivät enää kilpaile pelkästään tuottavuudella, vaan myös vihreilläarvoilla. 

Tavattuaan ystävänsä Korhonen suuntaa takaisin kotiin. Hyvät pyöräily-yhteydet 

kaikkialle Oulun keskustasta ovat säilyneet. Oulu tunnetaan yhä Suomen 
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pyöräilevimpänä kaupunkina. Keskustan läpi mennessään Korhonen ihailee 

korkeiden talojen viherkattoja, kerrostalojen parvekkeita ja kattoterasseja, jotka 

pursuavat puutarhoja. Korhonen nauttii luonnosta ympärillään. Hän on ylpeä 

paikallisista maisemista ja ajattelee ”Se mikä meillä on tässä uniikkia, on että 

meillä on lähellä kaikki. Meillä on meri tuossa, kaupunki, kaupungin tuomat 

kulttuuripalvelut ja luonto siinä samassa paketissa”. Korhonen on tyytyväinen, että 

niin monet paikalliset ovat viimein heränneet siihen, että meillä Oulussa on 

valmiina sellaisia teemoja, mitä monissa paikoissa ihannoidaan. Kaiken lisäksi 

nämä teemat kuuluu meillä siihen perusarkeen. 

4.2.3. ”Futuristi kuluttaja, joka käyttää nettikauppaa ja 3D-laitteita” 

Eletään vuotta 2040. Kuluttajakäyttäytymisessä massojen aikakausi on nyt 

kirjaimellisesti ohi.  3D-tulostin löytyy jo usean oululaisen kodista. 3D-tulostin on 

syntynyt kuluttajien vaatimuksista henkilökohtaisiin tuotteisiin. Virtanen on 

innokas 3D-tulostuksen ja tuotemuotoilun harrastelija. Nyt hän on lähdössä 

keskustaan hakemaan asiantuntijoilta oppia ja inspiraatiota 3D-tuotteiden 

muotoiluun. 

Vuonna 2040 keskustassa vieraileminen on Virtaselle paljon laajempi kokemus 

kuin pelkästään itse tuotteen tai palvelun hankkiminen. Virtasen kaupunkikokemus 

alkaa jo siitä, kun hän lukee aamulla, mitä kaupunkiyhteisö tiedottaa sosiaalisessa 

mediassa. Virtasen kaupunkikokemuksen onnistumiseen vaikuttaa vahvasti hänen 

kokemansa tunteet kaupunkikokemuksen aikana. Vuonna 2013 Virtanen koki 

parkkipaikan löytämisen keskustassa niin stressaavana, että useat keskustan 

palvelut jäivät häneltä monesti käyttämättä. Jos hänelle tuli meno keskustaan, hän 

meni mieluummin bussilla keskustaan välttyäkseen parkkiongelman aiheuttamilta 

negatiivisilta tunteilta. Vuonna 2040 Virtanen pysäköi elämäntapaansa ilmaisevan 

sähköllä toimivan autonsa vaivattomasti Kallioparkkiin. Pysäköinnin älyllistymisen 

seurauksena Virtanen ajaa vaivattomasti lähimpään vapaaseen parkkiin. Virtasen 

unelma, että pysäköiminen olisi helppoa, on nyt todellisuutta. Teknologian 

kehittyminen on mahdollistanut muidenkin toimintojen älyllistymisen keskustassa. 

Oulun oma juttu on edelleen teknologia, jolla se erottuu selkeästi muista 

kaupungeista.  
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Tällä kertaa Oulu on saavuttanut mainetta ensimmäisenä raha vapaana -

kaupunkina. Myymälöistä ei löydy enää perinteisiä kassoja, vaan maksaminen 

tapahtuu asiakkaalla olevan anturin avulla. Teknologian kehitys on vain 

vahvistunut Oulun identiteettiä innovatiivisena edelläkävijänä. Kehityksen myötä 

työntekijät voivat keskittyä entistä enemmän asiantuntijatiedon hankkimiseen. 

Teknologian hyödyntämisen rinnalla yhteisöllisten paikkojen lisääntyminen Oulun 

keskustassa ovat vain edesauttaneet sitä, että Oulua pidetään yhä aidosti Euroopan 

älykkäimpänä yhteisönä. Vuonna 2040 kaupunkikeskustasta löytyy esimerkiksi 

semmoinen paikka, ihmisten olohuone, missä voi rentoutua ja ottaa omaa aikaa, 

kun on kiire. Olohuone on kuin isompi kahvila, johon Virtanen menee usein 

rentoutumaan ja oleilemaan ajan kanssa.  

Toisin kuin vuonna 2013 ajateltiin, teknologian kehitys ei ole etäännyttänyt Virtasta 

hänen sosiaalisesta piiristään. Sosiaalinen kanssakäyminen on ollut sieltä aikojen 

ajoista lähtien, eikä se ole hävinnyt minnekään. Teknologian kehittyminen on 

pikemminkin tuonut uusia ulottuvuuksia ja työkaluja sosiaalisen kanssakäymisen 

lisäämiseen. Virtasen astuessa myymälään infoskreeni tunnistaa hänen kasvonsa, ja 

jakaa tiedon olinpaikasta Virtasen ystäville. Lähistöllä oleville ystäville lähtee kutsu 

tapaamaan Virtasta kauppaan. Tällaiset sosiaaliset sovellukset ovat Virtasen 

tärkein työkalu tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta ystäviensä ja jopa 

tuntemattomien kanssa. Virtanen sovittaa infoskreenin mainostamat tuotteet, ja 

päätyy ostamaan kaikki hänen profiililleen ehdotetut tuotteet. 

Paradoksaalista teknologian kehityksen rinnalla on, että Virtasen kaltaisten 

kuluttajien mielestä on muodikkaampaa käyttää jotain vanhaa kuin uutta.  Vaikka 

Virtanen on 3D-tulostuksen innokas harrastelija, hänen arvostamissa tuotteissa 

korostuu yksinkertaisuus, perinteikkyys, kotimaisuus ja alkukantaisuus. Tämä 

näkyy myös yleisesti kulutuskäytännöissä. Esimerkiksi Oululainen kotimaisia, 

käsintehtyjä, laadukkaita polkupyöriä hyvällä takuulla asiakaslähtöisesti 

valmistava yritys on vain kasvattanut suosiotaan vuodesta 2013. Perinteiden ja 

käsitöiden suosion kasvamisen myötä, Virtasen kaltaisille kuluttajille on melkeinpä 

sama maksaako 1300 euroa vai 300 euroa pyörästä. Hän on valmis maksamaan, 

tuotteesta, kun se on kotimainen, käsintehty ja uniikki. Osaksi tätä kehitystä selittää 

varmasti osaltaan se, että perinteissä tuotteissa laatu on säilynyt vuodesta toiseen.  
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Virtanen suuntaa kauppahalliin keidasmallisen keskustan läpi. Kulkiessaan 

keskustan läpi kohti kauppahallia Virtasen mielessä käy, että tämähän on kuin 

matka Kanarialle.  Virtanen ohittaa kauppahallin kuppilassa yhä kokoontuvan 

ukkoköörin. Sama seura on istunut siinä useita vuosikymmeniä. Vuoteen 2013 

verrattuna ero on, että nyt tämä porukka kokoontuu virtuaalisesti. Osa on muuttanut 

Australiaan, osa Kiinaan ja osa on vanhainkodissa. Tapaamisessa yhdistyy 

sosiaalinen ulottuvuus. Osa porukasta on fyysisesti läsnä ja osa on avattaria, 

hologrammeja. Merkillisintä Virtasen mielestä on, että hän voi melkein haistaa 

toiselta puolelta tulevan pahan hajuisen hengityksen käytävälle saakka. 

Teknologian kehitys on mahdollistanut toisessa maanosassa matkustelemisen ja 

työskentelyn.  

Teknologian kehittyminen on profiloitunut Oulun keskustassa tarjontaa eri suuntiin. 

Keskustasta löytyy perinteisillä tavoilla kuluttaville palveluja ja tuotteita. Silloin, 

kun Virtanen kaipaa inspiraatiota, hän valitsee myymälän, joissa on mahdollisuus 

saada lisämaksusta henkilökohtaista palvelua asiantuntijoilta. Selvää kuitenkin on, 

että yksittäinen hyvä tuote ei enää yksinään takaa kaupunkikokemuksen 

onnistumista, sillä yhä suurempi osa asiakaskokemuksen menetyksestä on 

aineettomien asioiden tulosta.  

4.2.4. ”Omasta yhteisöstä ollaan ylpeitä” 

Mäkinen muistelee opiskelijanuoruuttaan. Silloin käytiin nakkikioskilla, ja 

ravintolassa käyminen oli suorastaan harvinaista herkkua. Ravintolaan mentiin, kun 

oli nälkä, ja silloin kun siihen sattui olemaan varaa. Nyt eletään vuotta 2040.  

Mäkinen on menossa perheensä ja lastenlastensa kanssa torinrannassa sijaitsevaan 

kalaravintolaan. Mäkinen perheineen panostaa mieluiten laatuun. Ruoan ja juoman 

on miellytettävä aisteja. Itse ruoan määrä on sivuseikka. Sama periaate näkyy myös 

perheen muussa kulutuksessa: yksinkertaisuus, laadukkuus ja nautinnollisuus 

korostuvat. Kulutuksen tarkoituksena on tietenkin tyydyttää vatsaa, mutta ennen 

kaikkea tunteita ja mieltymyksiä.  

 

Vapaa-ajan merkityksen kasvaessa, Mäkisen vapaa-ajan ajankäytöstä on tullut 

organisoidumpaa. Mäkinen on tietoisesti pyrkinyt parempaan tasapainoon työn ja 
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perheen välillä. Vapaa-ajallaan Mäkinen lähtee mielellään keskustaan viihtymään 

perheensä kanssa, tapaamaan ihmisiä, nautiskelemaan kunnolla ja käyttämään 

kulttuuripalveluja. Ulkona syömisestä on tullut osa Mäkisen ja perheen arkea myös 

siksi, että he haluavat kokemuksia myös arjessa. Ravintolassa syöminen on heille 

kokemus, johon liittyy yhteisöllisyys ja sen avulla on mahdollisuus korvata arjen 

toiminta eli ruoanlaitto. 

 

Nykyään keskustaan pääsee helposti veneellä. Mäkinen perheineen pysäköi 

veneensä vierassatamaan. Perhe jää ihastelemaan torinrannassa olevia ulkomailta 

tulleita veneitä. Ennen vanhaa ulkomaalaiset veneilijät menivät muualle, koska 

tiesivät ettei Oulun keskustassa olisi vierasvenesatamaa. Ulkomaalaisten 

veneilijöiden lisääntyessä, myös Mäkiselle itselleen ja muille paikallisille on tullut 

lisää palveluja. Torinrannasta löytyy kalaravintolan lisäksi sauna ja yhteiset tilat, 

joihin Mäkinen harrastusseuruineen usein kokoontuu. Kesällä torinrannassa oleva 

sauna luonnon ympäröimänä on idyllinen paikka turistille, jotka tulevat Ouluun 

hakemaan autenttisia kokemuksia.  

 

Mäkinen perheineen suuntavat kohti kalaravintolaa, ja ohittavat matkalla 

korttelipesulan. Pesula mainostaa, että nyt kortteliväen asukkaat voivat hakea 

pyykkinsä samalla, kun käyvät kampaamossa. Korttelipesuloiden ja yhteisten 

kerhotilojen kaltaiset paikat yhdistettyinä palveluihin ja sosiaalisuuteen ovat 

yleistyneet keskustassa. Ne ovat kaupungin asukkaille paikkoja tavata lähipiiriään 

ja tuntea yhteisöllisyyttä, joka on vain korostunut vapaa-ajan merkityksen 

kasvaessa.  

 

Mäkinen kuuluu Oulun purjelautailijat – seuraan. Hän on ylpeä yhteisöstään ja 

haluaa tuoda yhteisöään myös esille. Yhteisön tuki on myös monessa suhteessa 

tärkeä, ja oman yhteisön eteen ollaan valmiita tekemään enemmän. Kun Mäkinen 

tarvitsee uusia välineitä harrastuksiinsa, hän haluaa panostaa sellaisiin tuotteisiin, 

joihin hänen yhteisö uskoo, ja joita muut yhteisön jäsenet suosittelevat. Mäkisellä ja 

muilla yhteisön jäsenillä on yhä enemmän vaikutusvaltaa siihen, millainen merkitys 

ja arvo purjelautailuvälineitä myyvän yrityksen tuotteella on koko yhteisössä. 

Purjelautailuvälineitä myyvä liike on pyrkinyt saamaan omalle liiketoiminnalleen 

yhteisön tuen. He ovat pyrkineet hyödyntämään kuluttajien yhteisöllistymistä 
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auttamalla kuluttajia liittymään ja olemaan yhteydessä toisiinsa sosiaalisen 

sovelluksen kautta. Mäkinen kysyy usein yhteisön kuuluvien jäsenten kokemuksia 

sovelluksen kautta. Hän on tyytyväinen sovellukseen, sillä hän saa yleensä sieltä 

vastauksen kysymyksiinsä nopeasti ja vaivattomasti. Kun Amerikassa on joku juttu 

koettu hyväksi, se on viidentoista sekunnin päästä Mäkisen tiedossa Oulussa.  

 

Illallisen aikana Mäkinen nauttii Oulujoesta nostettua kalaa. Ravintolan tuotteissa ja 

arvoissa korostuu luonnonmukaisuus. Mäkinen vaihtaa kuulumiset perheen kanssa, 

ja kuuntelee, miten hänen tyttärentytär on osallistunut siivouspäivän järjestämiseen.  

Mäkinen on nähnyt viimevuosina erilaisten kaupunkilaisten järjestämien 

tapahtumien suosion kasvun. Kaupungin asukkaat ovat olleet niin aktiivisesti 

mukana omalla toiminnallaan elävöittämässä kaupunkia erilaisilla pop-up 

tapahtumilla, että lainsäädäntöä on jouduttu tarkistamaan kyseisten tapahtumien 

kohdalla. Mäkinen miettii tällaisten tapahtumien merkitystä. ”Nyt voi todeta että 

keskustassa on todella yhdessä tekemisen meininkiä. Ei enää tuijoteta vaan sitä 

omaa reviiriä”, hän tuumii. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa kuvataan Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden 

kehittämisen mahdollisuuksia kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden näkymiä 

näkökulmasta. Tutkimukselle on johdannossa asetettu tutkimuskysymykseksi Miten 

kuluttajan kokeman arvon muodostuminen tapahtuu kaupunkikokemuksessa? 

Seuraavissa luvuissa tiivistetään edellisen luvun anti johtopäätöksiin. 

Tutkimustulokset tukivat tutkimuksen teoreettista keskustelua, ja synnyttivät myös 

uutta tietoa tutkimuksen tutkimuskontekstiin liittyen. Luvussa esitellään 

tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset kuluttajan kokeman arvon muodostumisesta 

kaupunkikokemuksessa, jonka jälkeen pohditaan kuluttajan kulutuskäytäntöjen 

asettamia haasteita Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kehittämiselle. 

Kappaleessa esitetään konkreettisia kehitysideoita tutkimustulosten valossa. 

Kappaleen lopuksi arvioidaan vielä tutkimustuloksia sekä pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

5.1.  Kuluttajan kokeman arvon muodostuminen kaupunkikokemuksessa 

Perinteisesti yritykset ovat keskittyneet tuottamaan kuluttajalle taloudellista hyötyä. 

Kun kuluttajan aineelliset tarpeet on tarpeeksi hyvin tyydytetty, aineettomien 

tekijöiden merkitys kasvaa kaupunkikokemuksessa. Tämän tutkimuksen 

tutkimustulokset vahvistavat teoreettista keskustelua siitä, että markkinoinnin 

perimmäinen seuraus ei tulisi olla ainoastaan itse tuote tai palvelu, vaan 

asiakaskokemus ja palvelun aikana syntynyt arvo asiakkaalle asiakkaan omassa 

erityisessä kontekstissa (Heinonen ym. 2010).  

Tässä tutkimuksessa kuluttajan kokeman arvon muodostumista 

kaupunkikokemuksessa on pyritty ymmärtämään tutkimalla kuluttajien 

kulutuskäytäntöjä, ja niissä parhaillaan tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksessa 

korostui kokemus ja erityisesti kokemukseen liittyvien tunteiden merkitys lisäarvoa 

tuottavana tekijänä kaupunkikokemuksessa. Myös Jensen ja Aaltonen (2012) ovat 

painottaneet tunteiden merkitystä. Seuraavissa alakappaleissa tiivistetään vielä 
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keskeisimmät tulokset liittyen sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin sekä 

emotionaaliseen kuluttamiseen.  

5.1.2. Sosiaaliset merkitykset 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia aiemman kirjallisuuden (mm. Cova ja Cova 

2002, Kottler 2010) kanssa siitä, että kuluttajat heimoutuvat usein arvoiltaan ja 

asenteiltaan samanlaisten kuluttajien kanssa, ja rakentavat yhteisöjä yhteisen 

kiinnostuksen kohteen ympärille. Tutkimuksessa painottui kuluttajien 

yhteenkuuluvuuden ilmaiseminen toisiin kuluttajiin, ja sen nähdään korostuvan 

myös tulevaisuudessa sosiaalisten sovellusten ja teknologian kehityksen myötä. 

Tässä tutkimuksessa korostuu erityisesti yksittäisen kuluttajan kokemuksen 

jakaminen, ja sen vaikutus koko yhteisön kulutusvalintoihin. Tämä on johtanut 

siihen, että joissakin tapauksessa valta on siirtynyt jo kokonaan yksittäisille 

kuluttajille, joilla on vaikutus koko yhteisön kulutusvalintoihin. Riippumattomien 

tietolähteiden kuten erilaisten tuotearvioiden ja blogien merkitys ja niiden vaikutus 

nähtiin merkittävänä kulutuskäytäntöihin vaikuttavana tekijänä niiden 

mahdollistaessa hinta- ja tuotevertailun. Tutkimustulokset tukevat Firatin ja 

Dholakian (2006) näkemystä siitä, että mukaan uudenlaisesta yhteisöllisyydestä on 

tullut syvempi kuin pelkästään kulttuurinen tarve.  

5.1.3. Henkilökohtaiset merkitykset 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaiset Covan (1997) näkemystä kanssa siitä, että 

kuluttamisessa on siirrytty yhä enemmän henkilökohtaisten merkitysten ilmaisuun. 

Tutkimustulokset vahvistavat aiempaa teoriaa siitä, että kuluttaminen on usealle 

kuluttajalle identiteetin jatke, jonka rakentumista tuottajan tulisi tuotteellaan pyrkiä 

tukemaan. Aiemmin statussymbolien osoittaminen ja toisiin ihmisiin vaikuttaminen 

hallitsi kuluttamisessa, kun taas uusimmat näkemykset henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen ilmaisemisessa painottavat oman minäkuvan ja identiteetin 

rakentamista. (Cova 1997). Tämän tutkimuksen tulokset korostavat statussymbolien 

muuttunutta merkitystä kuluttamisessa. Varallisuutta ei välttämättä haluta näyttää 

kuluttamisella, vaan sen sijaan kuluttajat haluavat panostaa kokemuksiin, omaan 

terveyteen ja hyvinvointiin. 
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Kuluttajille hinta on perinteisesti ollut tärkeä. Tutkimustulokset kuitenkin 

osoittavat, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteista, jotka tuottavat 

kuluttajalle henkilökohtaista merkitystä. Tutkimustulokset ovat samansuuntaiset 

Yeomanin (2011) näkemyksen kanssa siitä, että tuotteiden yksilöllisyys mielletään 

jopa osaksi ylellisyyden ja luksuksen käsitettä kuluttamisessa.  

Henkilökohtaisten merkitysten syntyä voidaan tukea tarjoamalla kuluttajalle 

esimerkiksi hänen elämäntapaansa tukevia ratkaisuja. Ympäristötietoisuuden 

lisääntyminen ilmenee kuluttajien keskuudessa kestävän kehityksen ja laadun 

ihannointina. Tutkimustulosten perusteella ekologisuus elämäntapana tuleekin 

vaikuttamaan yhä laajemmissa määrin myös tulevaisuuden kuluttajien 

kulutuskäytännöissä.  

5.1.4. Emotionaalinen kuluttaminen 

Emotionaalinen kuluttaminen tuottaa tuntemuksia tai aisteja herättäviä hyötyjä, 

jotka jokainen kuluttaja kokea erilaisena. Tässä tutkimuksessa korostui aiempaan 

kirjallisuuteen verraten erityisesti kokemukseen liittyvien tunteiden merkitys 

lisäarvoa tuottavana tekijänä kaupunkikokemuksessa. Kuluttajan tunnekokemus on 

henkilökohtainen, ja koostuu monista sosiaalisista näkökohdista. Hinta on tärkeä, 

mutta tuotteesta ollaan valmiita maksamaan, jos tuotteeseen liittyy aineettomia 

ominaisuuksia, jotka vetoavat kuluttajien tunteisiin. Aiemmassa kirjallisuudessa 

Jensen ja Aaltonen (2012) ovat painottaneet erityisesti tunteiden merkitystä 

asiakaskokemuksessa.  

Tutkimuksessa korostui erityisesti kokemukset ja kuluttajan yllättäminen arjessa. 

Kokemukset voivat liittyä arjen toimintoihin, joihin liittyy jollakin tavalla tunne kuten 

nautinnollisuus, elämyksellisyys, sosiaalisuus tai yllätyksellisyys. Tutkimalla 

kuluttajien rutiineja voidaan kaupunkikokemuksen mahdollisia ongelmakohtia välttää, 

ja jopa ennakoida kuluttajien tarpeita. Kuluttajan tarpeita voidaan pyrkiä ennakoimaan 

miettimällä esimerkiksi mitä muita palveluja kuluttaja tarvitsee kaupunkikokemukseen 

rinnalla. Kuluttajan yllättäminen voi nousta merkittävään roolin asiakaskokemuksen 

johtamisessa. Aiemmassa kirjallisuudessa Heinonen ym. (2010) ovat painottaneet 

erityisesti kuluttajan arkielämän huomioon ottamista.. 
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5.2. Kuluttajan kaupunkikokemuksen kehittäminen Oulun keskustassa 

Tutkimustuloksissa korostuu kokemus, ja kokemukseen liittyvien tunteiden 

merkitys kuluttajalle lisäarvoa tuottavana tekijänä kaupunkikokemuksessa.  

Verkkokaupan ja palveluiden sähköistymisen haaste ohjaavat kuluttamista yhä 

enemmän siihen suuntaan, että kuluttamisen täytyy olla tyydyttävämpää kuin 

verkosta tilattujen tuotteiden tilaaminen. Kuluttaja ei lähde hakemaan yksittäistä 

tuotetta tai palvelua keskustasta, vaan kokemusta, johon liittyy tunnekokemus kuten 

nautinnollisuus, sosiaalisuus, elämyksellisyys tai yllätyksellisyys. Kun kuluttajan 

materialistiset tarpeet on tulevaisuudessa yhä paremmin tyydytetty, kokemukset ja 

siihen liittyvien tunteiden merkitys kaupunkikokemuksessa on nähty korostuvan.  

Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta kehittäessä on tärkeää ottaa huomioon 

aineettomien tekijöiden merkitys kaupunkikokemuksen suunnittelussa. 

Tunnekokemuksen korostuessa lisäarvoa tuottavana elementtinä, kaupunkikokemus 

kannattaa suunnitella niin, että se vetoaa nimenomaan kuluttajan tunteisiin. Mitä 

vahvempia tunteita kuluttajalle syntyy, sitä vahvempi on kaupunkikokemus. 

Ennakoimalla kuluttajan tarpeita esimerkiksi arjen rutiineja tutkimalla, voidaan 

kuluttajan odotukset kokemuksen onnistumisen suhteen jopa ylittää.  

Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajan kaupunkikokemus alkaa jo siitä, kun 

kuluttaja herää aamulla, ja tarkistaa mitä kaupunkiyhteisö tiedottaa itsestään 

nettisivuillaan tai sosiaalisessa mediassa. Näin ollen kaupunkikokemusta, ja siihen 

liittyviä palveluita on tärkeä ajatella laajemmin kuin ainoastaan fyysisesti 

keskustassa sijaitsevien palvelutuottajien kautta. Miettimällä kokonaisvaltaisesti, 

mitä muita tuotteita tai palveluja kuluttaja tarvitsee onnistuneen 

kaupunkikokemuksen saavuttamiseksi, voidaan kuluttajalle tarjota arvon 

muodostumista lisääviä elementtejä kaupunkikokemukseen. 

Kokonaisvaltaisten asiakaskokemuksien tarjoaminen vaatii eri toimijoiden välistä 

tiivistä yhteistyötä, jossa keskiössä on kuluttaja ja kuluttajan hyödyn 

maksimoiminen. Palvelut ja tuotteet täytyy integroida niin, että ne ovat osaa koko 

asiakaskokemusta, niin että asiakkaan kokeman arvo maksimoituu. 

Kokonaisratkaisujen luominen vaatii tuottajia kehittämään yhä 
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kokonaisvaltaisempia asiakaskokemuksia, jotka saattavat vaatia joskus jopa 

kokonaan uutta ansaintalogiikkaa.  

Niin kuin tulevaisuuden kuvaukset ilmentävät, Oulun kaupunkikeskusta tarjoaa 

erinomaisen ympäristön onnistuneelle kaupunkikokemuksen toteuttamiselle, ja 

Oulun viralliset arvot luovuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus tukevat 

tämän tutkimuksen tuloksia. Seuraavaksi tutkimustulosten pohjalta esitetään 

konkreettisia esimerkkejä, miten Oulun keskustassa vierailevan kuluttajan 

kaupunkikokemusta voitaisiin kehittää. Alakappaleet on otsikoitu aineistosta esille 

nousseiden sitaatein.  

5.2.2. Kuluttajien yhteisöllistymisen tukeminen –olisi sitä yhdessä tekemisen 

meininkiä 

Kuluttajien keskinäinen uudenlainen yhteisöllistyminen, heimoutuminen, on 

muuttanut merkittävästi kulutustottumuksia. Yhteisöjen merkitys 

kulutuskäytäntöihin vaikuttavana tekijänä nähdään vain kasvavan tulevaisuudessa. 

Kuluttajien yhteisöllistyminen on jo johtanut siihen, että valta on siirtynyt yhä 

enemmän yksittäiselle kuluttajalle. Kuluttaja panostaa tuotteisiin ja palveluihin, 

joihin oma yhteisö uskoo, ja jotka sopivat kuluttajan yhteisön arvoihin ja 

asenteisiin. Yksittäisen kuluttajan kokemuksella on vaikutus koko yhteisön 

kuuluvien kuluttajien kulutusvalintoihin. Näin ollen kaupunkiyhteisön 

vetovoimaisuuden kannalta kaupunkiyhteisön on tärkeä saavuttaa kuluttajien 

yhteisöjen tuki. 

Kuluttajien yhteisöllistyminen voidaan nähdä haasteena, mutta yhtä hyvin myös 

mahdollisuutena. Huono tai yllättävä kaupunkikokemus jaetaan helpommin omassa 

yhteisössä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Kun kaupunkikokemus on 

onnistunut, ja kuluttajan odotukset onnistutaan ylittämään, tieto onnistuneesta 

asiakaskokemuksesta leviää yksittäisen kuluttajan kautta sosiaalisissa sovelluksissa 

nopeasti koko yhteisölle.  

Teknologian kehitys tuo paljon käyttämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia 

kuluttajien yhteisöjen tukemiseen, ja kuluttajien sosiaalisen kanssakäymisen 
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lisäämiseen. Kuluttajat jakavat yhä helpommin tietoa olinpaikastaan, ja 

kokemuksistaan sosiaalisten sovellusten avulla. Sosiaaliset sovellukset tukevat 

kuluttajan yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin kuluttajiin, ja kokemuksen 

jakaminen muille on puolestaan tärkeä osa kuluttajan itseilmaisua. Kuluttajien 

yhteisöllistymistä voitaisiin hyödyntää laajemmin kaupunkikokemuksessa. 

Esimerkiksi kuluttajan oman sijaintitietojen jakaminen sosiaalisen sovelluksen 

kautta voi houkutella paikalle muita yhteisöön kuuluvia kuluttajia.  Kehittyvä 

teknologia tuo paljon hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka 

mahdollistavat sosiaalisten aspektien lisäämisen kaupunkikokemuksessa.  

Toisaalta yksinkertaisten kokemuksien ja henkilökohtaisen kanssakäymisen 

arvostuksen kasvun nähdään korostuvan teknologian kehittymisen rinnalla. 

Teknologian rinnalla kuluttajat ovat ”palaamassa takaisin juurilleen”, ja kaipaavat 

teknologian kehittymisen rinnalla yksinkertaisia ratkaisuja. Ratkaisujen on 

sovittava kuluttajan omakuvaan, ja kuluttajat ovat kriittisiä epäaitoja ratkaisuja 

kohtaan. Tämä näkyy kulutuskäytännöissä niin, että massalle tarjotuista 

kokemuksista ollaan siirtymässä enemmän yksinkertaisiin kokemuksiin, joissa 

korostuvia teemoja ovat muun muassa luonto, puhdas elinympäristö ja hetket 

lähipiirin ja perheen kanssa. Oulun kaupunkikeskusta on vesistöjen ja luonnon 

ympäröimä, ja tarjoaa näin ollen paljon hyödyntämättömiä elementtejä 

tulevaisuuden kuluttajan kaupunkikokemuksen kehittämiselle.  

 

Tutkimustulosten mukaan arkitoimintoja korvaavat palvelut yhdistettyinä 

sosiaalisuuteen kasvattavat suosiotaan. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 

sosiaaliset korttelipesulat ja ravintola-illalliset perheen kanssa. Sosiaalisen aspektin 

kanssa arjen rutiineista syntyy kuluttajalle kokemuksia arjessa. Arkitoimintojen 

korvaavien palveluiden suosion kasvua voi selittää osaltaan myös vapaa-ajan 

arvostuksen kasvu. Toisaalta vapaa-ajan merkityksen kasvaessa, kuluttajat ovat 

valmiita maksamaan enemmän palveluista, jotka olisivat arjen rutiineina pois 

vapaa-aikaan käytettävästä ajasta. 

 

Huomioitavaa on, että kuluttaja voi kokea arvoa muulloinkin kuin kaupanteon 

hetkellä. Kaupunkikokemuksessa arvoa voi syntyä, vaikkei vaihdantaa 

syntyisikään. Kuluttajien yhteisöjen muodostumista voitaisiin tukea tuomalla 
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arvoiltaan tai asenteiltaan samanlaisia kuluttajia yhteen tarjoamalla esimerkiksi 

yhteisiä eri käyttötarkoituksiin muunneltavia tiloja, joita kuluttajien muodostamat 

yhteisöt voisivat hyödyntää omiin käyttötarkoituksiinsa.  Luomalla yhteisöllisiä 

tiloja voidaan ennaltaehkäistä myös eriarvoisuuden lisääntymistä kuluttajien 

keskuudessa. Näin ollen yhteisöllisten tilojen luomisella olisi myös 

yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.  

Kuuluminen tiettyyn yhteisöön on tärkeää kuluttajan identiteetin rakentumisen 

kannalta. Tiettyyn yhteisöön kuuluminen saattaa oikeuttaa tietynlaisen 

kuluttamisen, ja päinvastoin. Yhteisöjä voidaan myös luoda kaupungissa 

vieraileville kuluttajille. Yhteisöjen luomisessa on kuitenkin tärkeä se, että yhteisön 

luomisessa keskitytään sellaisen yhdistävän tekijän ympärille, että kuluttajat 

kokevat todella kuuluvansa samaan yhteisöön, ja kokevat yhteisön yhdistäväksi 

tekijäksi. Merkityksellisempiä yhteisöjä kuluttajalle saattavat olla esimerkiksi 

uudenlaiset elämäntaparyhmät. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ekologisuus 

tulee olemaan yhä laajemmissa määrin osana arkisia kulutusvalintoja, ja vaikuttaa 

näin ollen merkittävästi yhä laajemmin kulutuskäytäntöihin. Yhteisöjen luomisessa 

on hyvä ottaa huomioon se, että kuluttaja voivat kuulua useampaan kuin yhteen 

yhteisöön. Kuluttajat myös vaihtavat helposti yhteisöstä toiseen paikasta ja ajasta 

riippumatta. 

Omasta yhteisöstä ollaan usein ylpeitä, ja yhteisöä halutaan tuoda myös esille. 

Yhteisön eteen ollaan valmiita myös tekemään enemmän. Kuluttajien järjestämät 

tapahtumat talkoiden voimin, kuten siivouspäivä, tekevät jo kovasti tuloaan. 

Tällaiset tekijät olisi hyvä ottaa huomioon kuluttajan kaupunkikokemusta 

suunniteltaessa, sillä ne saattavat johtaa siihen, että esimerkiksi liiketoiminnassa 

tarvitaan kokonaan uutta ansaintalogiikan ajattelutapaa. Toisaalta kuluttajien 

yhteisöllistyminen tuo myös mahdollisuuksia, kun kuluttajat lähtevät yhä 

helpommin mukaan erilaisiin talkoisiin, jos kokevat kuuluvansa yhteisöön. 

5.2.3. Kuluttajien osallistaminen –merkityksellisyys syntyy osallistumisen kautta  

Kuluttajat haluavat olla mukana asiakaskokemuksen suunnittelussa ja 

tuottamisessa. Kun kuluttaja osallistuu itse kaupunkikokemuksen tuottamiseen, itse 
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tekemisestä syntyy merkityksellisyys ja hauskuus. Osallistumalla 

kaupunkikokemuksen tuottamiseen kuluttajalla on mahdollisuus antaa oman 

kädenjälkensä näkyä, ja näin ollen osallistuminen tukee kuluttajan itseilmaisua.  

Kuluttajan osallistaminen kaupunkikokemukseen helpottaa myös molemmin 

puoleista palautteenantamista. New Yorkissa vuonna 2011 lanseerattu ”Change By 

Us” -nettisivusto on hyvä esimerkki kaupunkilaisten osallistamisesta 

kaupunkikokemukseen. Nettisivusto on eräänlainen innovaatio-alusta, jossa 

asukkaat voivat osallistua omalla panoksellaan ja ideoillaan kaupungin 

kehittämiseen. Käyttäjien lähettämistä ideoista useita satoja on jo laitettu 

käytäntöön. Nettisivusto mahdollistaa kaupunkilaisten oman mielipiteen 

ilmaisemisen siitä, jonka on nähty olevan yhä tärkeämpi osa kuluttajien 

itseilmaisua. Nettisivuston avulla kaupunkilaisista on tehty kumppaneita 

kaupunkikeskustan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä. Tätä kutsutaan myös 

talkoistamiseksi (crowd-sourcing). Talkoistamisella tarkoitetaan hajautettua 

ongelmanratkaisumallia, jossa toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista jotakin 

rajattua tehtävää varten. (Puhakka 2011.)  

Kööpenhaminassa on puolestaan hyödynnetty sosiaalisia sovelluksia ja 

älypuhelimia palautejärjestelmän luomisessa asukkaan ja kaupungin välillä. 

Palautejärjestelmä-applikaatio mahdollistaa asukkaiden raportoinnin 

vahingoittuneista teistä tai graffiteista suoraan palautejärjestelmään. Asukas saa 

välittömästi viestin asian suhteen tehtävistä toimenpiteistä, ja voi näin kokee oman 

osallisuutensa merkitykselliseksi.  

Kuten tutkimustulokset osoittavat kuluttajat ovat hyvin aktiivia toimijoita omassa 

kulutuskontekstissaan. Kaupunkilaiset ovatkin olleet aktiivisia 

kaupunkikokemuksen osallistumisen suhteen. Eri puolella Suomea kaupunkeja on 

viimevuosina elävöittänyt kuluttajien aloitteesta järjestetyt ravintola- ja 

siivouspäivien kaltaiset tapahtumat. Ravintolapäivä on ruokakarnevaali, jolloin 

kuka tahansa voi perustaa ravintolan päiväksi. Ilmiö on lähtenyt alun perin 

Suomesta liikkeelle, ja on levinnyt maailmanlaajuisesti. Tämän kaltaisten ilmiöiden 

suosion on nähty vain kasvavan tulevaisuudessa, ja voi näin ollen haastaa 

perinteisesti ajateltua ansaintalogiikan ajattelua liiketoiminnassa. 
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Haasteena kuluttajan osallistamisessa on löytää keinot, joilla voitaisiin vastata 

suureen kuluttajajoukon kysyntään. Mediamaailmassa osallistamisen haasteeseen 

on vastattu tarjoamalla tavallisille ihmisille mahdollisuutta toimia mallina tai 

mainoksissa tosi-tv-ohjelmissa (Määttälä 2010). Kaupunkikontekstissa kuluttajille 

voitaisiin tarjota erilaisia resursseja kuten edellä mainitut muunneltavat yhteisölliset 

tilat, joiden avulla kuluttaja voisi omatoimisesti osallistua kaupunkikokemuksen 

tuottamiseen esimerkiksi omissa yhteisöissään.  

5.2.4.  Tunteisiin vetoavia kokemuksia –kokemuksia ja yllätyksiä arjessa 

Tutkimustuloksissa korostuu kokemus, ja kokemukseen liittyvien tunteiden 

merkitys kuluttajalle lisäarvoa tuottavana tekijänä kaupunkikokemuksessa. 

Kokemukset, joihin liittyy vahva tunnekokemus, tukevat kuluttajien 

henkilökohtaisten ja sosiaalisten merkityssisältöjen syntyä kaupunkikokemuksessa. 

Emotionaalisessa kuluttamisessa arvoa muodostuu erilaisina tunteina esimerkiksi 

hauskuutena, tyytyväisyytenä, nautinnollisuutena, elämyksinä, jännityksenä, 

onnellisuutena tai turvallisuuden tunteena. Tunteiden merkitysten korostuessa 

kaupunkikokemus kannattaa suunnitella niin, että se vetoaa nimenomaan 

kuluttajan tunteisiin. Mitä vahvempia tunteita kuluttajalle syntyy, sitä vahvempi on 

kaupunkikokemus. Huomioitavaa on kuitenkin, että kuluttajat ovat kriittisiä 

epäaitoja tuotteita kohtaan. Tuotteen tai kokemuksen on sovittava kuluttajan 

omakuvaan. 

Odotusten ylittämiseen liittyy usein positiivisia tunteita. Ennakoimalla kuluttajan 

muita tarpeita esimerkiksi arjen rutiineita tutkimalla, voidaan kuluttajan odotukset 

kokemuksen onnistumisen suhteen ylittää. Kuluttajan odotusten yllättämisellä voi 

tulevaisuudessa olla yhä merkityksellisempi rooli kaupunkikokemuksen 

johtamisessa. Ilmiöstä on jo merkkejä, joista kertovat esimerkiksi eri brändien 

väliaikaiset myyntipisteet.  

Tunteiden merkityksen korostuminen on hyvä ottaa huomioon myös 

epäonnistuneen kaupunkikokemuksen johtamisessa. Kuluttajan identiteetin 

loukkaaminen huonolla palvelulla tai kuluttajan turhautuminen voi johtaa 

tulevaisuudessa yhä merkittävämpiin vaikutuksiin asiakaskokemuksen 
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onnistumisessa. Tutkimustulosten perusteella esimerkiksi parkkipaikan etsiminen 

keskustassa johtaa usein turhautumiseen ja negatiivisiin tunteisiin kuluttajan 

kaupunkikokemuksessa. Turhautuminen kaupunkikokemuksen aikana voi 

puolestaan johtaa yhä helpommin siihen, että keskustan palvelut jäävät kuluttajalta 

kokonaan käyttämättä.  

Kokemusten ja siihen liittyvien tunteiden korostuessa, kuluttajan 

kaupunkikokemusta on erityisen tärkeä suunnitella kokonaisvaltaisesti yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. Tutkimustuloksissa korostuu, ettei keskustaan tulla 

hakemaan enää yksittäistä tuotetta, vaan kokemuksia yhdistettyinä elämyksiin. 

Ennakoimalla kuluttajien tarpeita ja tutkimalla kuluttajien rutiineja, voidaan 

kuluttajille tarjota hyötyjä, kokemuksia ja tunteita, jotka helpottavat kuluttajan 

arkea, ja tuottavat kuluttajalle yhdessä ainutlaatuisen kaupunkikokemuksen. 

5.3. Tutkimustulosten ja käytetyn metodologian pohdintaa  

Tässä kappaleessa pohditaan käytettyjen tutkimusotteiden käytettävyyttä ja 

yhteensopivuutta tutkimusaiheen kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuuden osoittajiksi on esitetty tutkimuksen arvioitavuus ja 

seurattavuus, joita arvioidaan myös tässä kappaleessa (Koskinen ym.. 2005:253–

257)  

Tutkimuksessa on hyödynnetty tulevaisuudentutkimusta ja narratiivisuutta 

tutkimuksellisina tutkimusotteina. Tutkimus pohjautuu 

sosiaalikonstruktionismiseen tieteenfilosofiaan, johon tässä tutkimuksessa valitut 

metodologiset menetelmät myös pohjautuvat. Työotteet on valittu niin, että ne sekä 

tukevat että täydentävät toisiaan.  

Tässä tutkimuksessa tulevaisuusorientoitunut tutkimusote rajaa keskittymään 

tulevaisuuteen. Tulevaisuus on vaikeasti hallittava ja usein ristiriitainen. Ilmiötä on 

usein vaikea ymmärtää, ja sen tarkastelu voi aiheuttaa haastateltavassa ja 

tutkimuksen lukijassa jopa kaaoksen tunnetta. Jo ensimmäinen haastattelu osoitti 

tutkimusaiheen haastavuuden haastateltaville. Aiheen haastavuutta on pyritty 

lieventämään narratiivisella työotteella, sillä narratiivisuus on nähty helpottavan 
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haastateltavan itseilmaisua. Narratiivisen ajattelun avulla haastateltavan on 

mahdollista muodostaa helpommin arjen tulkinnat kertomuksen muotoon. 

Narratiivisuus on nähty tapana nähdä ja tulkita maailmaa. Tarinoiden avulla, 

ilmiötä on pyritty tuomaan näkyvämmäksi sekä haastateltavalle että lukijalle.  

Gergenin (2009) mukaan jokainen keskustelu on mahdollisuus uuteen 

todellisuuteen. Hänen mukaan muutos ja uudistuminen tapahtuvat silloin, kun 

osaamme puhua eri tavalla. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruussa pyrittiin 

synnyttämään keskustelua ja uutta näkökulmaa tulevaisuusorientoitunutta 

näkökulmaa hyödyntäen. Haastatteluissa käytettyjen eläimien symboliarvo voidaan 

nähdä merkittäväksi narratiivien eli tulevaisuuden kuvien rakentamisessa. Eläimiin 

liitetään usein tiettyjä piirteitä ja ominaisuuksia, joihin peilaaminen auttaa 

haastateltavia avaamaan aiheeseen liittyviä merkityksiä. Symbolien hyödyntäminen 

haastatteluissa oli haastavaa, mutta toisaalta myös yllättävää. 

Ensimmäisessä asiantuntijahaastattelussa symbolit eivät olleet vielä läsnä, mutta 

haastatteluaineistoa täydennettiin siltä osin myöhemmin. Verrattaessa ensimmäistä 

asiantuntijahaastattelua muihin haastatteluihin, voidaan todeta, että symbolit toivat 

merkittävän lisäarvon haastatteluihin niin haastateltavan kuin haastattelijankin 

puolesta. Aiheen käsitteleminen olisi selvästi helpompaa, ja myös saadun 

palautteen perusteella symbolit poistivat sellaisia esteitä, jotka olisivat saattaneet 

muuten haitata aineiston keruuta. Tästä hyvänä osoituksena on erään haastateltavan 

kommentti, että symbolit ”poistivat puhumiseen liittyviä esteitä ja toivat mieleen 

lapsuuden”.  

Narratiivisella analyysillä on omat haittansa, sillä tutkijan on otettava tiettyjä 

vapauksia ja luotava oma todellisuutensa jossakin määrin. Haastateltavien 

kommentit täytyy siirtää alkuperäisestä kontekstistaan pois, mikä voi johtaa siihen, 

että haastateltavien ääni katoaa. Tutkimuksessa aineiston analyysin vaiheet on 

kuitenkin pyritty kuvailemaan mahdollisimman tarkasti lukijalle kappaleessa 

kolme. Lisäksi tutkimuksen haastatteluissa käytetyt puolistrukturoidut 

teemahaastattelurungot on lisätty tutkimuksen liitteiksi (Liitteet 1 ja 2).  Liitteiksi 

on liitetty myös kuvia symboleista, jotka nousivat esille empiirisen aineiston 

keruussa. Kuvien alla on haastateltavien kommentit (Liite 3). Nämä lisäävät 
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osaltaan tutkimuksen aineiston keruun etenemisen seurattavuutta. Eläimien tuoma 

symboliarvo tutkimustulosten esittämisessä voidaan nähdä myös tutkimustulosten 

ymmärrettävyyttä ja seurattavuutta lisäävänä tekijänä. 

Päätelmien tekeminen aineiston analysoinnissa oli haastavaa, sillä aineiston 

analysoinnissa nousseiden näkemysten eri osa-alueet linkittyivät monella eri tapaa 

yhteen. Suoraviivaisten johtopäätösten tekeminen ei ollut näin ollen täysin 

mahdollista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys täydentyi tutkimusprosessin 

aikana, jolloin myös tutkimusongelma rajautui. Tutkimusongelman rajaaminen 

alussa, olisi voinut helpottaa aineiston analyysiä, mutta toisaalta se olisi voinut 

samalla rajoittaa empiirisen aineiston keruuta ja tutkimustuloksien muodostumista. 

Liian tarkkaa rajausta ei siis haluttu tehdä, sillä liian tarkan rajauksen nähtiin 

rajoittavan jossain määrin todennäköisyyttä uusien näkökulmien saamiselle.  

Narratiivien eli tulevaisuuden kuvien tarkoituksena on toimia uusien näkökulmien 

ja inspiraation lähteenä. Tutkimuksessa on pyritty antamaan mahdollisimman 

paljon tietoa käytetystä tutkimusmenetelmästä, tutkimuksen osallistujista ja 

ympäröivistä olosuhteista, jotta lukija pystyy arvioimaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimusmenetelmät on tiivistetty kuvioon, jotta lukijan olisi 

helpompi saada kokonaiskuva käytetyistä tutkimusmenetelmistä (ks. Kuvio 2) 

Tämän tutkimuksen tulokset on siirrettävissä myös muihin kaupunkikonteksteihin. 

Koskisen mukaan (2005: 257) tutkimuksen ulkoinen validiteettia eli siirrettävyyttä 

voidaan parantaa tutkimuksessa antamalla tutkimuskohteesta mahdollisimman rikas 

kuvaus, jonka avulla lukija voi siirtää kuvauksen muualle. Siirrettävyyttä on pyritty 

parantamaan antamalla mahdollisimman rikas kuvaus tutkimuskohteen 

kontekstista. Tulosten siirrettävyyttä lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että 

tutkimuksen toteutusta varten on toteutettu yhteensä seitsemän haastattelua, joihin 

osallistui yhteensä 14 haastateltavaa. Osaltaan tutkimuksen siirrettävyyttä parantaa 

haastateltavien taustalla vaikuttava vahva kokemus, asiantuntijuus ja halu osallistua 

haastatteluun. Nämä seikat ovat osaltaan mahdollistaneet kattavan empiirisen 

aineiston saamisen tutkittavasta aiheesta. 
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5.4. Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimustulokset osoittavat, että useilla aloilla pelkkä ydintuote ei enää riitä. 

Asiakaskokemuksen laajuutta ja syvyyttä täytyy laajentaa, ja tämä vaatii useiden eri 

toimijoiden yhteistyötä.  Palvelumuotoilu on yksi nouseva tulevaisuuden 

kehittämistyökalu, jonka tarkoituksena on yhdistä monialaista osaamista. Se on 

myös tulevaisuuden osaamisala, joka mahdollistaa kuluttajien tarpeiden huomion 

yksilöllisestä näkökulmasta. Kuluttajan ymmärtäminen on nähty olevan 

ensimmäinen askel palvelumuotoilussa. Oulun kaupunkikeskusta tarjoaisi 

mielenkiintoisen tutkimuskontekstin siihen, miten kuluttajien tarpeet voitaisiin 

huomioida yksilöllisestä näkökulmasta palvelumuotoilun avulla. Esimerkiksi 

kuluttajan palvelupolun tutkiminen Oulun ydinkeskustasta toiminnallisia 

menetelmiä, kuten eläytymismenetelmiä hyödyntäen, olisi mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe. Kaupunkikokemuksen yksityiskohtaisempia kehittämiskohtia 

voitaisiin tutkia myös tutkimalla kuluttajan kokemuksia, ja siihen liittyviä tunteita 

kuluttajan kaupunkikokemuksen aikana. Tämä tutkimus toimii hyvänä lähtökohtana 

palvelumuotoilulle, sillä tutkimus tarjoaa tietoa ja ymmärrystä kuluttajien 

kulutuskäytännöistä, ja niissä parhaillaan tapahtuvista muutoksista sekä kuluttajan 

kokeman arvon muodostumisesta kaupunkikokemuksessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Asiantuntijoiden puolistrukturoitu haastattelurunko 

Taustatiedot ja toimenkuva? 

Kuluttajakäyttäytyminen tällä hetkellä? 

Tulevaisuuden näkymiä kuluttajakäyttäytymiseen? 

Läpikäytäviä teemoja: 

 kansainväistyminen ja kuluttajien globaalit verkostot 

 digitalisaatio ja teknologian kehityksen 

 asiakkaan kokeneisuus 

 vertailutiedon saatavuuden helpottuminen 

Kansainvälisesti tällä hetkellä vaikuttavat asiat kuluttajakäyttäytymisessä? 

Tärkeimpien asioiden yhteen koonti. 
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Liite 2. Kuluttajafokusryhmien puolistrukturoitu haastattelurunko 

Ikä ja tämän hetken elämäntilanne? 

Mikä tuo sinut tällä hetkellä keskustaan? / Minkä takia et käy keskustassa? 

Mikä eläin kuvaa parhaiten kuluttajakäyttäytymistä vuonna 2040? Perustelut? 

Mitkä symbolit kuvaavat parhaiten vetovoimaista Oulun ydinkeskusta 2040? 

Miksi? 

Mitä kehitystä Oulun keskustassa on tapahtunut vuonna 2040, kun verrataan 

vuoteen 2013? 

Mitä esteitä on ollut matkan varrella? 

Läpikäytäviä teemoja: 

 Ympäristötietoisuus ja ekologisuus 

 Elämyksellisyys ja kokemukset 

 Yhteisöt ja heimot 

 Kansainvälistyminen  

 Palvelujen digitalisaatio ja sosiaalinen media 

Yhteenveto tärkeimmistä asioista 
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Liite 3. Kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden näkymiä symbolein 

 

Tiikeri kuvaa kuluttajaa on tietyllä tavalla aggressiivinen. Ovat hyvin tietoisia ja 

haluavat tietää tuotteesta tai palvelusta ja ottaa myös selvää. Ei ota suuria riskejä, 

kuluttaja pystyy selvittämään paljon netissä. Erilaisia blogeja on netissä, paljon 

tietoa, ja se vaikuttaa kulutukseen ja päätöksentekoon. (Kaupan alan) 

 

Tällä hetkellä ollaan dinosauruksia, halutaan kaikki ja heti. Tulevaisuudessa ollaan 

joko porsas eli käyttäydytään typerästi tai aasi eli ollaan typeriä. Ideaalisessa 

tapauksessa kuluttajat olisivat pöllöjä. Eli oltaisiin viisaita tarkkailijoita, ja fiksuja 

ja tehtäisiin sellaisia päätöksiä, että muitakin on tulossa tähän 

maailmaan.(Ravintola-ala) 

 

Se tavara. Tämä lohikäärme on se Kiina ja massatuotanto. Tää leijona se nykyinen 

ostajakunta. Kulutuksen kautta osoitetaan statusta, ja ostaminen on tärkeä. 

Tulevaisuuden kuluttaja on lisko. Ei haluta näyttää, että on rahaa ja oman 
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hyvinvointi on tärkeää. Kissa kuvaa tuotetta. Ehkä tässä kuluttajakäyttäytymisessä 

mennään alkukantaiseen suuntaan enemmän ja enemmän. Olkoonkin, että 

teknologia kehittyy, ja tuotteet kehittyy, mutta varmaan silloin menneinä aikoina 

arvostettiin just sitä aitoutta. Ehkä se on muuttumassa takaisin siihen 

yksinkertaisempaan suuntaan. Eli tällaiset yksinkertaiset teemat tulee nousemaan 

enemmän. (Matkailu) 

 
 

Leijona, joka on futuristi kuluttaja, ja käyttää 3D-laitteita ja nettikauppaa, 

Dinosaurus, joka on jäänyt menneisyyteen, perinteisellä tavalla kuluttava ja Ankka, 

joka on joku niiden välimaastosta. (Teknologia-ala) 

CITYKETTU 

Oulun keskustassa vuonna 2040 vieraileva kuluttaja on utelias citykettu. Citykettu 

on utelias ja rohkea ja kuljeskelee Oulun keskustassa kiinnostuneena sen 

tarjoamista elämyksistä. Ketulla on monta pesää, eikä sen elämä rajoitu vain 

kotipesään vaan ruoan ja muut palvelut voi hankkia toisesta paikkaa, mieluiten 

jonkun muun rakentamasta pesästä valmiina. Citykettu on älykäs ja 

oppimiskykyinen eläin ja se sopeutuu helposti ympäristön muutoksiin. Se elää 

laumassa ja viihtyy hyvin ihmistenkin seurassa, eikä missään tapauksessa tyydy 

eristäytymään yksikseen. (Arkkitehtuuri) 

 

 

 

Koira, joka on ystävällinen kaikkien kaveri, On vähemmän tavaraa ja enemmän 

palveluja. Ekologisia ja terveellisiä tuotteita. (Kuluttaja 1) 
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Virtahepo, joka on isoherra luonnossa. Ostovoimaa on, ja varakkuutta. Käyttää 

paljon palveluja, ja harkitsee laatua. Ei halvinta. (Kuluttaja 3) 

 
 

 

Elintaso on noussut. Laadukkaat tuotteet, joissa elinkaari on pitkä. Savannilla tietyt 

puut joihin kirahvi kurkottaa eli tietyt kaupat.  (Kuluttaja 4) 

 

Lehmä, lammas maaseudun eläimiä, jotka kuvastavat luonnonmukaista, luomua ja 

suomalaista. Maaseutu on trendi, kotimaisuus. (Kuluttaja 6) 
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Kirahvi kyseenalaistaa, katsoo omien rajojen ulkopuolelle Manhattanille. Ei 

ainoastaan Oulun keskustaan. Mutta arvot ovat lähellä,. Lähiruoka ja ekologisuus 

on itseisarvoja. Sitten on lammas, joka menee ohjattuna, eikä kyseenalaista. 

(Kuluttaja 9) 

 

 

 


