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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten internetin tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajan 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen tarkoitus jaetaan neljään osaongelmaan. Ensimmäisessä 

osaongelmassa selvitetään millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat kuluttajien näkökulmasta 

hyödyllisiä. Toinen osaongelma selvittää miten kuluttajat osallistuvat tuotearvosteluiden kaltaiseen 

viestintään. Kolmas osaongelma tarkastelee onko tunnistettavissa erilaisia internetin tuotearvosteluiden 

käyttäjätyyppejä. Neljännessä osaongelmassa tarkastellaan miten kuluttajat käyttävät internetin 

tuotearvosteluita ostopäätösprosessin eri vaiheissa.  

 

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen kyselytutkimus eli survey-tutkimus. Kysely 

toteutettiin verkkokyselynä ja kyselyä levitettiin ensisijaisesti sähköpostitse. Kysely lähetettiin 13571 

sähköpostiosoitteeseen, vastauksia saatiin yhteensä 915 ja vastausprosentti oli noin 7 %. 

Tutkimusaineisto analysointiin tilasto-ohjelma SPSS:n versiolla 22. Tutkimusaineistoa analysoitiin 

frekvenssi- ja prosenttijakaumien, keskiarvo- ja keskihajontatietojen, monimuuttujamenetelmien ja 

ristiintaulukoinnin avulla. 

 

Tutkimustuloksista selviää että kuluttajat tuntevat hyvin erilaiset internetin tuotearvosteluita tarjoavat 

kanavat, tuotearvostelut koetaan hyödyllisiksi ja tuotearvosteluita myös käytetään useilta kanavailta. 

Internetin tuotearvostelut nähdään hyödyllisinä ja luotettavina tuotetiedon ja suositusten lähteinä, joita 

käytetään sekä kokemuksellisten että etsinnällisten hyödykkeiden hankintojen yhteydessä. 

Tuotearvosteluiden käytöstä voidaan todeta että lukemisen ollessa suhteellisen yleistä, kirjoittaminen 

on merkittävästi harvinaisempaa. Kuluttajista voidaan tunnistaa neljä erillistä käyttäjäryhmää 

tuotearvosteluiden koetun hyödyllisyyden ja käytön perusteella. Käyttäjäryhmät nimetään: aktiiviset 

edelläkävijät, ostohetkellä käyttävät, tarpeeseen käyttävät ja vähäisesti käyttävät. Tuotearvosteluiden 

käyttö keskittyy jokseenkin ostopäätösprosessin keskivaiheille: informaation etsimiseen, vaihtoehtojen 

vertailuun ja ostopäätöksen muodostamiseen. Aktiivisempien kuluttajien keskuudessa tuotearvostelut 

ovat myös jokseenkin läsnä tarpeen tai ongelman tunnistamisessa ja ostonjälkeisessä käyttäytymisessä, 

mutta tämä on harvinaisempaa kuin ostopäätösprosessin keskivaiheilla käyttäminen.  

 

Liikkeenjohdon kannalta on tärkeää tunnistaa tuotearvosteluiden hyödyllisyys ja vaikutus 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Verkkokaupat ovat suosituin internetin tuotearvosteluiden kanava, 

joten verkkokaupan onnistumisen kannalta on tärkeää tarjota omalla kanavalla hyödyllisiä ja 

laadukkaita tuotearvosteluita. Osa arvosteluista luetaan syvällisemmin ja osa käydään nopeammin läpi, 

joten arvosteluihin tulee kerätä sekä numeerista että kirjallista tietoa ja arvosteluista kannattaa tarjota 

myös keskiarvo- ja koontitietoja. Arvosteluiden kirjoittajia merkittävimmin motivoivat halu auttaa 

muita kuluttajia ja omien tuntemuksien ilmaiseminen. 

 

Tutkimustuloksien yleistettävyyteen liittyy joitain rajoitteita. Kysely on ensisijaisesti levitetty Oulun 

yliopiston opiskelijoiden sähköposteihin, joten aineiston pääpaino on nuoremmissa kuluttajissa ja 

opiskelijoissa. Vastauksia kyselyyn saatiin tilastollisen analyysin kannalta kuitenkin riittävästi. 

Yleistettävyyttä parantaa myös se, että tutkimuksessa tarkastelua ei rajoiteta yksittäisille sivustoille, 

vaan tarkastellaan tuotearvosteluiden kanavia ja käyttöä yleisemmällä tasolla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Elektroninen word of mouth, eWOM, digitaalinen puskaradio kuluttajille 

Word of mouth, WOM, suusanallinen viestintä tai kansankielisemmin puskaradio on 

kuluttajille merkittävä informaation lähde. Tällaisen puskaradioviestinnän kautta 

saatavan tiedon onkin aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan uskottavampaa ja 

houkuttelevampaa kuin kaupallisen markkinointitiedon (Dellarocas 2003, Godes & 

Mayzlin 2004, Smith, Menon & Sivakumar 2005, Steffes & Burgee 2009). Internet on 

nykyään merkittävä ja tunkeilematon tapa levittää puskaradiotietoa, ja tällaisen tiedon 

vaikutus kuluttajien päätöksentekoon on kasvanut entisestään internetin kehittymisen 

myötä (Sun, Youn, Wu & Kuntaraporn 2006, Lee & Youn 2009). Internetin kautta 

levitetystä puskaradioviestinnästä käytetään englannin kielessä termiä electronic 

word-of-mouth (eWOM) tai word-of-mouse. Esimerkiksi Jalonen (2014) on sovittanut 

eWOM:ia suomen kieleen termillä virtuaalinen puskaradio, mutta tässä tutkimuksessa 

termiksi valitaan digitaalinen puskaradio. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat 

osoittaneet että eWOM:illa eli digitaalisella puskaradiolla on vaikutusta asenteisiin, 

aikomuksiin ja käyttäytymiseen useissa erilaisissa tuotekonteksteissa: tietokoneen 

hiiri, laskin ja punaviini (Sénécal & Nantel 2004) kirjat (Chevalier & Mayzlin 2006), 

digitaaliset novellit (Amblee & Bui 2007), elokuvat (Liu 2006, Duan, Gu & Whinston 

2008), kirjat, DVD:t ja videot (Hu, Liu, & Zhang 2008), kauneudenhoito (Moe & 

Trusov 2011). Sénécal ja Nantel (2004) toteavat että internetin tuotesuositukset 

vaikuttavat kuluttajien verkko-ostopäätöksiin, sillä koeasetelmassa tuotteet valittiin 

kaksikertaa useammin, jos niitä suositeltiin internetissä. Tutkijat tarkastelevat 

digitaalisen puskaradion vaikutusta sekä kokemuksellisten että etsinnällisten 

tuotteiden tapauksissa, ja toteavat digitaalisen puskaradion olevan vaikuttavampaa 

kokemuksellisten tuotteiden, kuten viinin kohdalla. Muissa edellä esitetyissä 

tutkimuksissa erityisesti digitaalisen puskaradion määrän ja näkyvyysvaikutuksen 

positiiviset vaikutukset kuluttajien asenteisiin ja aikomuksiin korostuvat (Liu 2006, 

Amblee & Bui 2007, Duan ym. 2008, Hu ym. 2008). Chatterjee (2001) on tutkinut 

negatiivisen puskaradion vaikutusta yliopisto-opiskelijoiden oppikirjahankintoihin, ja 

todennut että negatiivinen digitaalisen puskaradio vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin 

verkkokauppojen lisäksi myös perinteisten kivijalkamyymälöiden tapauksissa.  
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Tuotteiden arvostelemista varten luodut verkkosivut, vähittäiskauppiaiden sivut, 

brändien omat sivut, henkilökohtaiset blogit, chat-huoneet, pikaviestimet, sähköposti, 

viestiseinät (message boards) ja sosiaalisen median sivustot ovat kaikki esimerkkejä 

tyypillisistä digitaalisen puskaradioviestinnän alustoista ja kanavista (Bickart & 

Schindler 2001, Dellarocas 2003, Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler 2004, 

Sun ym. 2006). Tässä tutkimuksessa keskitytään digitaalisen puskaradion kanavista 

ainoastaan internetin tuotearvosteluihin, joita kuluttajat etsivät enimmäkseen 

itsenäisiltä arvostelusivustoilta (esim. epinions.com), verkkokauppojen sivuilta (esim. 

Verkkokauppa.com) sekä brändien omilta verkkosivuilta (esim. Apple.com). Tällaiset 

web-pohjaiset mielipidealustat ovat eniten käytetty digitaalisen puskaradion muoto ja 

niiden kautta voi löytää tietoa lähes miltä tahansa kulutuksen osa-alueelta. (Henning-

Thurau ym. 2004.) Jiménez ja Mendoza (2013) ovat esittäneet internetin 

tuotearvosteluiden olevan digitaalisen puskaradion merkittävin muoto.  

Tuotearvostelukenttien ja –palstojen lisäksi arvostelutekstejä voi löytää myös 

sosiaalisesta mediasta. Modernin sosiaalisen median linkittyneisyyden ja 

jakamistoimintojen johdosta tekstit myös voivat levitä laajalle ja kuluttajat voivat 

törmätä arvosteluihin useilla eri kanavilla (Godes & Mayzlin 2004, King, Racherla & 

Bush 2014, Chen, Fay & Wang 2011).  Tämän tutkimuksen kannalta internetin 

tuotearvosteluiden laaja leviäminen ja niihin satunnaisesti törmääminen ei ole 

ensisijaisen tärkeätä, sillä tässä tutkimuksessa keskitytään siihen miten toisten 

vertaisten kirjoittamat arvostelut vaikuttavat kuluttajien päätöksentekoon. 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään osaksi myös sitä mistä kanavista 

tuotearvosteluita käytetään, mutta pääpaino on arvosteluiden hyödyllisyyden ja sitä 

seuraavan käytön tarkastelussa.  

Bickart ja Schindler (2001) kuvailevat perinteistä suusanallista viestintää kasvotusten 

tapahtuvaksi puhutulla kielellä käytäväksi keskusteluksi, joka tapahtuu ystävien tai 

sukulaisten välillä. Sitä vastoin sähköiseen ympäristöön sijoittuva digitaalinen 

puskaradioviestintä sisältää henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä, jotka 

välitetään kirjoitetun kielen kautta lukijoille. Kirjoitetun kielen selkeä etu on siinä että 

lukijat voivat hakea tietoa haluamallaan ajanhetkellä ja kirjoitus voi myös saada tiedon 

vaikuttamaan muodollisemmalta ja kirjoitettuna tieto saadaan välitettyä 

muuttumattomampana. (Sun ym. 2006.) Digitaalinen puskaradioviestintä on useilta 

osin samankaltaista kuin perinteinen suusanallinen viestintä, mutta digitaalisella 
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puskaradiolla on ilmiönä myös joitain ainutlaatuisia piirteitä. Digitaalinen 

puskaradioviestintä tapahtuu yleensä sellaisten henkilöiden välillä, joilla ei ole 

juurikaan tai lainkaan suhdetta entuudestaan (Chatterjee 2001, Dellarocas 2003, Lin, 

Luarn & Huang 2005, Goldsmith & Horowitz 2006, Sen & Lerman 2007, Hung & Li 

2007). Internetin anonyymisyys mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat turvallisesti 

jakaa omia mielipiteitään paljastamatta omaa henkilöllisyyttään (Goldsmith & 

Horowitz 2006). Internetistä luonnollisesti löytyy myös puskaradiotietoa 

huomattavasti suurempi määrä kuin perinteisestä kanssakäymisestä (Chatterjee 2001). 

Lisäksi perinteiseen suusanalliseen viestintään verrattuna digitaalisen ympäristön 

puskaradioviestintä tarjoaa ennennäkemättömän skaalautuvuuden ja 

leviämisnopeuden. Tutkimuksen tekemisen kannalta ehkä merkittävin ero on siinä että 

digitaalinen puskaradio on mitattavampaa kuin perinteinen kasvotusten käytävä 

suusanallinen viestintä, koska digitaalisen ympäristön puskaradioviestien 

esitysmuodot, määrät ja säilyvyys tekevät ilmiöstä helpommin havaittavissa olevan ja 

tutkittavan. (Cheung & Lee 2012.)  

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Digitaalinen puskaradioviestintä on kasvavassa määrin mukana kuluttajien 

päätöksentekoprosessissa (Kaijasilta 2013), ja tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin 

selvittää miten digitaalisen puskaradion eri muodoista juuri toisten kuluttajien 

internetiin kirjoittamat tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajan ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa. Digitaalisen puskaradion eri muodoista tarkastellaan ainoastaan internetin 

tuotearvosteluita, koska niiden on esitetty olevan digitaalisen puskaradion tärkein 

muoto (Jiménez & Mendoza 2013). Siitä huolimatta internetin tuotearvosteluiden 

vaikutusta ei ole tutkittu kokonaistavaltaisesti kuluttajien ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa. Useat tutkijat ovat tarkastelleet digitaalisen puskaradion ja 

tuotearvosteluiden vaikutusta ainoastaan yhdessä tai kahdessa ostopäätösprosessin 

vaiheessa (Muhambi & Schuff 2010, Baek, Ahn & Choi 2012, Jang, Prasad & 

Ratchford 2012) tai tarkastelleet ostopäätösprosessia yleisesti, purkamatta sitä 

vaiheisiin (Cheung, Xiao & Liu 2012, Zhang, Zhao, Cheung & Lee 2014). Yleisellä 

tasolla digitaalisen puskaradion positiivinen vaikutus myyntiin on todistettu lukuisissa 

eri konteksteissa (Chevalier & Mayzlin 2006, Liu 2006, Duan ym. 2008, Liu & Zhang 

2008), mutta tällä tutkimuksella pyritään kerryttämään ymmärrystä siitä miten juuri 
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internetin tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajiin heidän ostopäätösprosessinsa eri 

vaiheissa. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan lähestyä seuraavan tutkimuskysymyksen 

ja neljän osaongelman kautta: 

Miten toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajan 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa? 

1) Millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat kuluttajien näkökulmasta 

hyödyllisiä? 

2) Miten kuluttajat osallistuvat internetin tuotearvosteluiden kaltaiseen 

viestintään? 

3) Onko tunnistettavissa erilaisia internetin tuotearvosteluiden käyttäjätyyppejä? 

4) Miten kuluttajat käyttävät internetin tuotearvosteluita ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa? 

Tutkimuksessa ei suoranaisesti rajoiteta tarkastelua tiettyihin tuotteisiin, vaan pyritään 

tarkastelemaan toisten kuluttajien kirjoittamien tuotearvosteluiden vaikutusta 

kuluttajan ostopäätösprosessiin yleisemmällä tasolla, erilaisissa tuotetyypeissä. 

Chanin ja Ngain (2011) kirjallisuuskatsauksessa tarkastelluista 94 artikkelista 36:ssa 

ei rajoitettu tarkastelua tietyn tuotteen tai tuoteryhmän mukaan. Tarkasteluun siis 

sisältyvät sekä kokemukselliset että etsinnälliset tuotteet (Nelson 1970) ja tutkimuksen 

empiirisessä osiossa pyritään selvittämään muun muassa sitä millä tavalla 

tuotearvosteluiden hyödyllisyys ja käyttö eroavat näiden kahden tuotetyypin välillä. 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa avataan lyhyesti tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet: 

digitaalinen puskaradio, internetin tuotearvostelut ja kuluttajan ostopäätösprosessi. 

Nämä tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet esitellään, koska käsitteillä 

voi olla eriäviä määritelmiä. Keskeiset käsitteet määritellään myöhemmin 

monipuolisemmin, mutta lukijoiden on tärkeää alusta asti ymmärtää mitä näillä 

käsitteillä tarkoitetaan juuri tässä tutkimuksessa. 
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Digitaalista puskaradiota eli eWOM:ia käsittelevässä kirjallisuudessa ilmiö 

määritellään yleensä miksi tahansa tuotteesta tai yrityksestä esitetyksi, positiiviseksi 

tai negatiiviseksi väitteeksi, joka tehdään internetin välityksellä suurelle yleisölle 

saatavaksi, ja jonka esittäjänä on potentiaalinen, nykyinen tai entinen asiakas 

(Henning-Thurau ym. 2004). Määritelmästä käy siis selväksi ilmiön asiakaslähtöisyys 

ja internetin kanavien tarjoama laaja leviämispotentiaali. Henning-Thuraun ym. 

(2004) määritelmä on digitaalista puskaradiota käsittelevässä kirjallisuudessa eniten 

käytetty määritelmä ja sitä käytetään myös tässä tutkimuksessa kuvaamaan ilmiötä. 

Park, Lee ja Han (2007) ovat määritelleet tuotearvostelun uudeksi tiedoksi, joka 

esitetään tuotteen ostaneiden ja tuotetta käyttäneiden kuluttajien näkökulmasta, ja 

arvostelut pitävät sisällään kokemuksia, arviointeja sekä mielipiteitä. Tässä 

tutkimuksessa internetin tuotearvosteluilla siis tarkoitetaan juuri toisten kuluttajien 

internetiin kirjoittamia tuotearvosteluita. Tyypillisesti tuotearvostelu kirjoitetaan 

suosittelemaan toisia kuluttajia ostamaan tuote tai pidättäytymään ostamasta kyseessä 

olevaa tuotetta. Arvosteluissa tuotteista siis esitetään joko positiivisia tukevia 

argumentteja tai negatiivisia vastustavia argumentteja. (Sen & Lerman 2007.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan internetin tuotearvosteluiden vaikutusta kuluttajan 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Ostopäätösprosessin määritelmänä käytetään 

Kotlerin ja Kellerin (2006:191) mallia, jossa ostopäätösprosessi jaetaan viiteen eri 

vaiheiseen: tarpeen tai ongelman tunnistaminen, informaation etsiminen, 

vaihtoehtojen vertaileminen, ostopäätös, ostonjälkeinen käyttäytyminen. Kotlerin ja 

Kellerin malli on yleisesti käytetty ja määritelmällisesti tämän tutkimuksen kannalta 

sopivan yleistettävä malli. Mallissa ostopäätösprosessin tarkastelua ei rajoiteta 

yksinomaan tuotteisiin, vaan kohteena ovat vaihtoehdot, joten malli sopii kuvaamaan 

myös palveluiden ostopäätöksiä. 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista tutkimusta, 

koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita suuren joukon ostokäyttäytymisestä, ja siitä 

miten internetin tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajien ostopäätösprosessien eri 

vaiheissa. Tutkimuksen alussa esitettävän teorian perusteella muodostetaan 
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teoreettinen viitekehys ja kyselylomake, jonka avulla kerätään kvantitatiivinen 

tutkimusaineisto tutkimuksen empiiristä osiota varten. Kyselytutkimuksen aineisto 

analysoidaan tilastollisilla menetelmillä, jonka jälkeen saatuja tuloksia peilataan 

alkuperäiseen teoriaan ja teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen osaongelmina 

tutkitaan millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat hyödyllisiä kuluttajien 

näkökulmista, miten kuluttajat osallistuvat tällaiseen digitaaliseen 

puskaradioviestintään, onko mahdollisesti tunnistettavissa erilaisia kuluttajatyyppejä 

tuotearvosteluiden käytön suhteen ja viimeisenä osaongelmana tarkastellaan 

tuotearvosteluiden vaikutusta ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tämä tutkimus on siis 

kuvaileva, mutta siinä on myös kartoittavan tutkimuksen piirteitä (Vilkka 2007:20). 

Tässä tutkimuksessa internetin tuotearvosteluiden vaikutusta kuluttajiin kuvataan 

ostopäätösprosessin eri vaiheiden kautta, mutta samalla pyritään löytämään uusia 

näkökulmia internetin tuotearvosteluiden käyttämiseen esimerkiksi muodostamalla 

käyttäjäryhmiä kuluttajista. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä pro gradu -tutkielma on järjestetty siten että ensin luvussa 2.1 esitetään kuinka 

perinteisestä suusanallisesta viestinnästä on kehittynyt modernin digitaalisen 

puskaradion ilmiö. Samassa luvussa myös esitellään mikä tekee ilmiöstä 

ainutlaatuisen. Luvussa 2.2 määritellään digitaalisen puskaradion ilmiö ja tämän 

tutkimuksen kannalta sen olennaisin osa eli internetin tuotearvostelut. Tämän jälkeen 

luvussa 2.3 tarkastellaan lyhyesti tuotteen ominaisuuksien ja digitaalisen puskaradion 

välistä suhdetta. Luvussa 3 pureudutaan syvällisemmin siihen kuin digitaalisen 

puskaradio näkyy ja vaikuttaa kuluttajien ostopäätösprosessissa. Digitaalisen 

puskaradioviestinnän hyötyjä ja potentiaalia sovitetaan kuluttajien 

ostopäätösprosessin viiteen vaiheeseen: tarpeen tunnistaminen, informaation 

etsiminen, vaihtoehtojen vertailu, ostopäätös ja ostonjälkeinen käyttäytyminen.  

Luvussa 4 tarkastellaan yleisesti kuluttajien motiiveja hakea ja kirjoittaa 

puskaradiotietoa digitaaliseen ympäristöön ja yksityiskohtaisemmin motiiveja hakea 

ja kirjoittaa internetin tuotearvosteluita. Luvussa 4.3 käydään läpi tekijöitä, joista 

internetin tuotearvosteluiden ja digitaalisen puskaradion käyttäjien kokema 

hyödyllisyys muodostuu. Luvussa 4.4 esitetään havainnollistava kuvio, johon 

aiemmasta kirjallisuudesta kerätty teoria tiivistetään. Kuvion yhteydessä selitetään 
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myös erillisten teoriakokonaisuuksien välisiä vaikutussuhteita. Luvussa 5 esitellään 

tutkimuksen menetelmät sekä tutkimusaineiston kerääminen. Luvussa 6 käydään läpi 

tutkimusaineisto ja esitellään osaongelmittain analyysin tuottamat tutkimustulokset, 

sekä kirjallisesti että havainnollistavien kuvioiden avulla. Luvussa 7 

tutkimustuloksista tehdään teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset, käydään 

läpi tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset sekä esitetään ehdotuksia tulevalle 

digitaalisen puskaradion tutkimukselle. 
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2 DIGITAALINEN PUSKARADIO ILMIÖNÄ 

Tässä pääluvussa esitellään kuinka perinteisestä suusanallisesta viestinnästä on 

kehittynyt moderni digitaalisen puskaradion ilmiö, ja mikä tekee digitaalisesta 

puskaradiosta ilmiönä ainutlaatuisen. Digitaalinen puskaradio ja sen 

esiintymismuodoista erityisesti internetin tuotearvostelut esitellään ja määritellään 

aikaisempien tutkimusten määritelmien perusteella. Luvun lopuksi esitellään 

aikaisempien tutkimuksien keskustelua siitä miten tuotteen ominaisuudet vaikuttavat 

internetin tuotearvosteluiden ja digitaalisen puskaradion ilmiöön 

2.1 Perinteisestä suusanallisesta viestinnästä digitaaliseen 

puskaradioviestintään 

Stern (1994) on esittänyt perinteisen suusanallisen viestinnän olevan kasvotusten 

tapahtuvaa lyhytikäisten puhuttujen viestien vaihdantaa lähellä olevan lähteen ja 

vastaanottajan välillä. Suusanallisen viestinnän tai kansankielisemmin ”puskaradion” 

piirissä kuluttajien ei ajatella etukäteen luovan, uudelleenmuotoilevan tai rekisteröivän 

tuotteita ja palveluita käsitteleviä keskusteluita. Tämän sijaan kuluttajien esittämät 

spontaanit väitteet ja käymät keskustelut voivat siis nopeimmillaan hävitä välittömästi 

sen jälkeen kun ne on esitetty. (Stern 1994.) Perinteisen puskaradion viestit voidaan 

myös usein muotoilla ja esittää tarinan muodossa (Delgadillo & Escalas 2004). Myös 

digitaalisen puskaradion kontekstissa viestejä voidaan välittää tarinoiden muodossa 

blogikirjoituksissa (Kozinets, Valck, Wojnicki & Wilner 2010). Perinteisellä 

suusanallisella viestinnällä ja modernimmalla digitaalisella puskaradioviestinnällä on 

sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Molemmat ilmiöt välittävät kuluttajalähtöistä 

informaatiota, jonka kuluttajat kokevat markkinoijalähtöistä informaatiota 

suostuttelevammaksi ja uskottavammaksi (Godes & Mayzlin 2004). Molempien 

ilmiöiden välittämä informaatio myös perustuu käyttäjien kokemuksiin (Kaijasilta 

2013). 

Digitaalinen puskaradio on kuluttajienvälistä viestintää, joka sijoittuu perinteistä 

ympäristöä monimutkaisempaan tietokoneiden väliseen ympäristöön. Tästä johtuen 

ilmiössä on useita perinteiseen suusanalliseen viestintään nähden perustavanlaatuisesti 

poikkeavia piirteitä (King ym. 2014.) Tämän työn kannalta keskeisiä ovat juuri nämä 
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digitaalisen puskaradion ainutlaatuiset piirteet ja niiden luoma potentiaali vaikuttaa 

kuluttajan ostopäätösprosessiin. Seuraavaksi esitellään Kingin ym. (2014) kuvaamat 

kuusi erityistä ominaisuutta, jotka tekevät digitaalisesta puskaradiosta ilmiönä 

ainutlaatuisen, ja näitä täydennetään vielä Kaijasillan (2013) esittelemillä ilmiön 

ainutlaatuisuuden elementeillä. Yhdessä mallit muodostavat kattavan kuvan siitä 

mitkä tekijät tekevät digitaalisen puskaradion ilmiöstä ainutlaatuisen. 

Laajennettu volyymi ja ennennäkemätön ulottuvuus ovat seurausta internetin 

monisuuntaisesta luonteesta (Dellarocas 2003). Digitaalinen puskaradioviestintä on 

monensuuntaista informaationvaihtoa, jossa yhden kuluttajan tuottamalla arvostelulla 

on potentiaalia levitä internetin kautta paikallista yhteisöä merkittävästi laajemmalle 

(Henning-Thurau ym. 2004, Hung & Li 2007, Lee, Park & Han 2008). Kaijasilta 

(2013) esittää, että viestintä suunnataan useille vastaanottajille. Suurempi 

puskaradioviestinnän volyymi lisää todennäköisyyttä että kuluttaja kuulee tuotteesta 

ja suurempi tietoisuus puolestaan yleensä johtaa suurempaan myyntiin (Liu 2006). 

Digitaalisen puskaradion helppo ja jopa yltäkylläinen saatavuus tekevät siitä 

informaatiolähteen, jota kuluttajat käyttävät mieluusti ja usein (Sen & Lerman 2007). 

Suuren volyymin lisäksi tuotekeskusteluita käydään hajaantuneesti suurella määrällä 

erilaisia alustoja. Internet on laaja ja yleinen kanava, joka tarjoaa useita kanavia 

keskusteluiden järjestämiselle. (King ym. 2014.) On mahdollista että digitaalisen 

puskaradion esiintyminen ja kehittyminen ovat erilaisia eri alustojen välillä, koska 

alustat ovat luonteeltaan erilaisia (Lee & Youn 2009, Cheung, Luo, Sia & Chen 2009, 

King ym. 2014). Digitaalisen puskaradion alustat voidaan karkeasti jakaa 

markkinoijalähtöisiin ja ei-markkinoijalähtöisiin alustoihin, ja yleensä sivuston 

omistavalla taholla on valta vaikuttaa sivustoilla esitettävään tietoon. Sivuston 

omistajuudella voi olla suurikin merkitys siihen, miten kuluttajat luottavat sivustoilla 

esitettyihin arvosteluihin ja muihin tietoihin (Senecal & Nantel 2004, Schindler & 

Bickart 2005, Lee & Youn 2009). 

Digitaalisen ympäristön puskaradiotiedolle on tyypillistä myös pysyvyys ja 

näkyvyys, sillä sen välitys tapahtuu kirjoitetun kielen kautta (King ym. 2014). 

Digitaalisen puskaradion viestit ovat pysyvämpiä kuin perinteisen suusanallisen 

tiedonvaihdon viestit ja jäävät näkyviin julkisiin tietolähteisiin (Dellarocas & Narayan 
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2007, Cheung & Lee 2012, Mauri & Minazzi 2013). Kuluttajan on helppo päästä 

käsiksi valmiiksi arkistoituihin verkkoyhteisöiden keskusteluihin (Hung & Li 2007).  

Kuluttajien on siis mahdollista hakea ja päästä käsiksi tietoon juuri haluamallaan 

ajanhetkellä (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, Rangaswamy & 

Skiera 2010, Cheung & Lee 2012). Kaijasilta (2013) korostaa digitaalisen puskaradion 

vuorovaikutuksellisuutta ja riippumattomuutta ajasta ja paikasta. Markkinoijilla on 

mahdollisuus rajoittaa tuotearvosteluiden pysyvyyttä ja näkyvyyttä omistamillaan 

kanavilla, esimerkiksi poistamalla negatiivisia arvosteluita. Negatiivisten 

arvosteluiden läsnäololla on kuitenkin esitetty olevan merkittävä vaikutus kanavan 

luotettavuuden rakentumiseen, joten poistamisen sijaan negatiiviset arvostelut 

kannattaa esittää yhdessä positiivisten arvosteluiden kanssa. (Ozturkcan & Gursoy 

2014).  

Internet kanavana mahdollistaa sen että kuluttajat voivat toimia nimettöminä ja tämä 

digitaalisen puskaradion piirre saattaa tehdä kuluttajille vaikeaksi arvosteluiden laadun 

ja uskottavuuden arvioinnin, mikä voi johtaa luotettavuusongelmiin (Chatterjee 2001, 

Schindler & Bickart 2005, Kaijasilta 2013). Nimettömyys voi johtaa myös petolliseen 

ja tarkoituksellisesti harhaanjohtavaan toimintaan, jolla voidaan pyrkiä 

vahingoittamaan muita tai viihdyttämään itseään (King ym. 2014). Internetin 

nimettömyyden johdosta perinteinen raja mielipidejohtajien ja mielipiteiden etsijöiden 

välillä muuttuu kuluttajien kannalta häilyvämmäksi, sillä anonyymissä ympäristössä 

kuka tahansa voi toimia mielipidejohtajana, tai ainakin esittää mielipidejohtajaa (Sun 

ym. 2006). Vaikka tuotearvostelut ovatkin yleensä tuntemattomien ja nimettömien 

kirjoittamia, niin siitä huolimatta ne nähdään luotettavina tiedonlähteinä esimerkiksi 

kirjoja ostettaessa (Lin ym. 2005). Digitaalisen puskaradion ja tuotearvosteluiden 

käyttöön lähteen uskottavuudella ja itse arvostelun laadulla on merkittävä vaikutus. 

Lähteen uskottavuuden arviointi voi olla vaikeaa yksittäisen tekstin perusteella, joten 

arvostelukanavien ylläpitäjät lisäävät sivuillensa myös kirjoittajan maineesta kertovia 

järjestelmiä, jotka perustuvat lukijakunnan arviointeihin. Arvostelun laadusta kertoo 

esimerkiksi argumentoinnin vahvuus ja arvostelu nähdään yleensä paremmassa 

valossa, mikäli esitetyt väitteet ovat perusteltuja ja vakuuttelevia (Cheung ym. 2009.) 

Digitaalista puskaradioviestintää voidaan pitää siinä mielessä selkeämpänä kuin 

perinteistä suusanallista tiedonvaihtoa, että arvosteluiden viesti usein tiivistetään myös 
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numeeriseksi arvosanaksi. Perinteinen suusanallinen puskaradio perustuu yksilöiden 

väliseen suoraan kanssakäymiseen, joten on mahdollista että kertojan tieto 

ymmärretään herkemmin väärin. Tuotearvostelun numeerisen arvosanan kanssa tämä 

ei yhtä suuri ole ongelma. (Chevalier & Mayzlin 2006.) Viestin pohjimmainen luonne 

siis tulee helpommin selville tuotearvostelusta kuin suusanallisesta viestinnästä ja 

termiä valenssi käytetään kuvastamaan viestin luonnetta, esimerkiksi sitä onko kyse 

positiivisesta vai negatiivisesta viestistä (Liu 2006). 

Yhteisön osallistuminen on yksi digitaalisen ympäristön puskaradion merkittävä 

elementti ja aikaisemmissa tutkimuksissa onkin todettu että yhteisöllisyyteen liittyvät 

motiivit ovat merkittävässä roolissa puskaradioviestintään osallistumisessa (Henning-

Thurau ym. 2004, Hung & Li 2007,  Kim, Mattila & Baloglu 2011). Kaijasilta (2013) 

puhuu yhteisöllisyyden sijaan verkoston merkityksestä digitaalisen puskaradion 

viestintäprosessissa. Verkkoyhteisöihin osallistumisen tasot vaihtelevat yksilöittäin. 

Osa kuluttajista osallistuu yhteisöön passiivisesti, ilman aktiivista myötävaikutusta, ja 

osa puolestaan liittyy yhteisöön juuri tuottaakseen aktiivisesti sisältöä ja 

kommunikoidakseen muiden yhteisön jäsenten kanssa (Wang & Fesenmaier 2003). 

Virtuaaliset alustat tarjoavat kuluttajille kanavan, jossa he voivat keskustella tuotteista 

ja palveluista, purkaa turhautumistaan, mutta mikä tärkeintä oppia muilta kuluttajilta 

kuinka käyttää hankkimiaan tuotteita ja palveluita paremmin. (King ym. 2014).  

2.2 Digitaalisen puskaradion ja internetin tuotearvosteluiden määritelmät 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa digitaalista puskaradiota on määritelty sekä 

perinteisen kasvotusten käytävän puskaradion kautta että omana ilmiönään. Ensin 

esitellään digitaalisen puskaradion määritelmiä, jotka perustuvat perinteisen 

suusanallisen puskaradioviestinnän määritelmiin. Tätä seuraavassa kappaleessa 

esitetään yksinomaan digitaalisen puskaradion ilmiölle luotuja määritelmiä. 

Viimeisessä kappaleessa esitellään määritelmiä, jotka on aikaisemmassa 

kirjallisuudessa muodostettu tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmälle digitaalisen 

puskaradion osalle eli internetin tuotearvosteluille. 

Useat digitaalisen puskaradion eli eWOM:in määritelmät juontavat juurensa 

perinteisen suusanallisen viestinnän määritelmistä tai perinteisen suusanallisen 
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viestinnän määritelmä kattaa myös digitaaliseen ympäristöön sijoittuvan 

puskaradioviestinnän ilmiön. Stern (1994) on määritellyt perinteisen suusanallisen 

viestinnän kasvotusten tapahtuvaksi lyhytikäisten puhuttujen viestien vaihdannaksi 

läheisten lähteen ja vastaanottajan välillä. Tämän määritelmän lisäksi perinteisestä 

suusanallisesta viestinnästä näkee usein käytettävän määritelmää: kaikki 

vapaamuotoinen tietyn tuotteen, palvelun tai niiden myyjän, omistamista, käyttöä tai 

erityispiirteitä käsittelevä viestintä, joka osoitetaan muille kuluttajille (Westbrook 

1987). Westbrookin (1987) määritelmä ei erittele kanavia, joita pitkin viestintä 

välitetään muille kuluttajille, joten se sopii yleistettävyytensä johdosta määritelmäksi 

myös modernimmalle digitaaliselle puskaradiolle. Litvin, Goldsmith ja Pan (2008) 

tarjoavat samankaltaisen määritelmän yksinomaan digitaaliselle puskaradiolle 

määrittelemällä sen kaikeksi vapaamuotoiseksi viestinnäksi, joka käsittelee tiettyjen 

tuotteiden, palveluiden tai niiden myyjien käyttöä tai erityispiirteitä, ja tämä viestintä 

osoitetaan muille kuluttajille internetiin perustuvan teknologian välityksellä. 

Chatterjee (2001) on sovittanut internetin kontekstiin Arndtin (1967) suusanallisen 

viestinnän määritelmää, joka kuuluu: suusanallinen viestintä on suullista viestintää, 

jota käydään vastaanottajan ja hänen ei-kaupalliseksi kokeman viestijän välillä, ja 

tämä viestintä käsittelee brändiä, tuotetta, palvelua tai niiden myyjää. Digitaaliseen 

kontekstiin vietäessä määritelmään lisätään verkon viestintäkanavat, monelta monelle 

viestiminen sekä se seikka että vastaanottaja ei voi olla enää täysin varma viestijän ei-

kaupallisuudesta (Chatterjee 2001). 

Digitaalisen puskaradion ilmiölle on aikaisemmassa kirjallisuudessa muodostettu 

myös useita omia määritelmiä, joita esitellään seuraavaksi muutama.  Shih, Lai ja 

Cheng (2013) ovat määritelleet digitaalisen puskaradion sellaisten tuotearvosteluiden, 

väitteiden tai suositusten levittämiseksi, jotka käsittelevät henkilökohtaisia 

kokemuksia tietyistä tuotteista tai palveluntarjoajista, ja joiden näkökulmalla on 

suostutteleva vaikutus kohdeyleisöönsä. Harrison-Walker (2001) on määritellyt 

digitaalisen puskaradion brändiä, tuotetta, organisaatiota tai palvelua käsitteleväksi 

epämuodolliseksi henkilöiden väliseksi viestinnäksi, joka tapahtuu ei-kaupallisen 

viestijän ja vastaanottajan välillä. Henning-Thurau ym. (2004) määrittelevät ilmiön 

miksi tahansa tuotteesta tai yrityksestä esitetyksi, positiiviseksi tai negatiiviseksi 

väitteeksi, joka tehdään internetin välityksellä suurelle yleisölle saatavaksi, ja jonka 

esittäjänä on potentiaalinen, nykyinen tai entinen asiakas. Viimeisenä esitetty 
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Henning-Thuraun ym. (2004) määritelmä on digitaalista puskaradiota käsittelevässä 

kirjallisuudessa eniten käytetty määritelmä ja sitä käytetään myös tässä tutkimuksessa 

kuvaamaan digitaalisen puskaradion ilmiötä. 

Internetin tuotearvosteluita on myös aikaisemmassa kirjallisuudessa määritelty usein 

eri tavoin. Tässä tutkimuksessa keskitytään digitaalisen puskaradion muodoista 

erityisesti toisten kuluttajien kirjoittamiin tuotearvosteluihin. Chen ja Xie (2008) 

tarkastelevat tuotearvosteluita sellaisena käyttäjien luomana tuotetietona, joka 

perustuu henkilökohtaiseen käyttökokemukseen. Park, Lee ja Han (2007) ovat 

määritelleet tuotearvostelun uudeksi tiedoksi, joka esitetään tuotteen ostaneiden ja 

tuotetta käyttäneiden kuluttajien näkökulmasta, ja arvostelut pitävät sisällään 

kokemuksia, arviointeja sekä mielipiteitä. Ozturkcan ja Gursoy (2014) ovat johtaneet 

Parkin ym. (2007) määritelmästä oman määritelmänsä, jonka mukaan tuotearvostelu 

on kuluttajien luomaa informaatiota, joka esitetään hyödykkeen ostaneiden ja 

kuluttaneiden kuluttajien näkökulmasta. Jiménez ja Mendoza (2013) ovat esittäneet 

hyvin yleisen määritelmää, jossa internetin tuotearvosteluita kuvataan digitaalisen 

puskaradion muotona, jonka kuluttajat kirjoittavat internetiin. Muhambi ja Schuff 

(2010) puolestaan käyttävät tutkimuksessaan arvostelulle määritelmää, joka kuuluu: 

vertaisten luomia tuotteen arviointeja, jotka julkaistaan yrityksen tai kolmannen 

osapuolen verkkosivuilla.  Asiakkaat ilmaisevat kokonaisarvionsa arvosanana, jollakin 

skaalalla, mutta tämän lisäksi yleensä kirjoitetaan arvosteluteksti, jolla perustellaan 

annettu kokonaisarvosana (Muhambi ja Schuff 2010). Hyödyllistä arvostelua 

Muhambi ja Schuff (2010) kuvaavat vertaisen luomaksi arvioinniksi, joka helpottaa 

kuluttajan ostopäätösprosessia. 

2.3 Tuotteen ominaisuuksien ja digitaalisen puskaradion välinen suhde 

Aikaisemmissa tutkimuksissa digitaalisen puskaradion vaikutuksesta kuluttajiin on 

saatu suhteellisen eriäviä tuloksia ja näitä eroavaisuuksia on pyritty selittämään muun 

muassa tuotteiden ominaisuuksilla, kuluttajien luonteenpiirteillä ja tilannetekijöillä 

(Chen, Liu, Fang & Lin 2013). Tässä luvussa esitellään aikaisemmassa kirjallisuudessa 

käytyä keskustelua siitä kuinka tuotetyyppi ja tuotteen muuta ominaisuudet vaikuttavat 

tuotteesta käytävään puskaradiokeskusteluun ja siihen kuinka puskaradiokeskustelu 

vaikuttaa kuluttajiin. Puskaradiotiedon tuottamiseen vaikuttavat muun muassa se 
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kuinka suuri vaikutus kyseisellä tuotteella on kuluttajan minäkuvaan (Chung & Darke 

2006) ja kuinka voimakkaasti valintaan otetaan mallia ympäristöstä sekä valittavan 

tuotteen näkyvyys (Berger & Schwartz 2011). Zhao ja Xie (2011) esittävät, että 

muiden kuluttajien tuottama informaatio on vaikuttavinta silloin, kun ostopäätökset 

koskevat kaukaisempaa tulevaisuutta. Chen ym. (2013) puolestaan löytävät että 

suusanallinen viestitä ja digitaalinen puskaradioviestintä on merkittävintä palveluiden 

ja suosittujen tuotteiden yhteydessä.  

Useissa tutkimuksissa eroavaisuuksia digitaalisen puskaradion vaikutuksissa 

selitetään tuotetyyppien luonteenpiirteillä. Nelson (1970) on luokitellut tuotteet 

kahteen ryhmään: etsinnällisiin tuotteisiin (search goods) ja kokemuksellisiin 

tuotteisiin (experience goods). Jaottelu pohjautuu siihen kuinka paljon kuluttajat 

voivat arvioida tuotetta ja sen ominaisuuksia ostoa edeltävässä tiedonhaussa. 

Etsinnälliset tuotteet muodostuvat enimmäkseen ominaisuuksista, jotka ovat saatavilla 

ostoa edeltävään tarkasteluun, mikä mahdollistaa sen että kuluttajat voivat muodostaa 

omakohtaisen arvion tuotteen laadusta jo ennen ostamista. Kokemuksellisten 

tuotteiden ominaisuuksien kohdalla etukäteen suoritettava arviointi ei ole mahdollista 

tai sopivaa. Esimerkiksi tuotteen hinta on mahdollista helposti selvittää etukäteen, 

mutta tuotteen maku on vaikea selvittää ilman tuotteen ostamista ja kuluttamista. 

(Nelson 1970.)  

Kuluttajilla on epätäydelliset tiedot tuotteen laadusta ja tämä saa aikaan epävarmuutta. 

Tämä epävarmuus on todennäköisesti suurempaa kokemuksellisen tuotteen 

tapauksessa, koska kokemuksellisten hyödykkeiden tapauksessa toistuvat ostot ovat 

harvinaisempia kuin etsinnällisten hyödykkeiden tapauksessa. Kuluttajat voivat pyrkiä 

oppimaan kokemuksellisista tuotteista toisten kuluttajien kokemuksiin perustuvien 

tuotearvosteluiden kautta. (Zhao, Yang, Narayan & Zhao 2013.) Internetin 

tuotearvosteluiden tutkimuksessa erityisen suosittuja tuoteryhmiä ovat olleet 

kuluttajaelektroniikka, kirjat, musiikki, elokuvat ja hotellit ym. matkailuun liittyvä. 

Perusteita elektroniikan suosiolle tutkimuksen kontekstina ovat olleet tuotteiden 

monimutkaisuus, tiheät ostot ja uusien tuoteversioiden kiivas ilmestymistahti, jotka 

kaikki ajavat kuluttajia etsimään enemmän tietoa. (Chan & Ngai 2011.) Kirjojen, 

elokuvien tai musiikin kaltaiset kokemukselliset hyödykkeet puolestaan kulutetaan 

yksinomaan niiden tarjoaman nautinnon ja kokemuksen takia (Zhao ym. 2013).  
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Digitaalisen puskaradion ja internetin tuotearvosteluiden avulla kuluttajilla on 

mahdollisuus saada kokemuksellista tietoa, jota ei ole saatavilla muista lähteistä 

(Pöyry, Parvinen, Salo, Blakaj & Tiainen 2011). 

Tuotteen ominaisuuksien luonteen lisäksi tuotteen hinnan on esitetty vaikuttavan 

siihen kuinka tuotearvosteluita ja digitaalista puskaradiota käytetään. Yleisesti 

kuluttajat ovat enemmän huolissaan korkeahintaisten kuin matalahintaisten 

hyödykkeiden kohdalla. (Baek ym. 2012.) Mitä kalliimpi ja arvokkaampi esine on 

hankinnan kohteena, niin sitä enemmän tutkimustyötä hankintaan liittyy (Riegner 

2007). Kuluttajan ostopäätöksen kautta kuvattuna kyse on siitä että kalliin hyödykkeen 

tapauksessa kuluttajat suuremmalla todennäköisyydellä ryhtyvät monimutkaiseen ja 

syvälliseen informaation etsimiseen ja vaihtoehtojen vertailuun. Syvällisemmässä 

informaation etsinnässä kuluttajat näkevät enemmän vaivaa tiedonhakuun ja käyttävät 

verkkokaupan lisäksi myös muita tietolähteitä, jolloin myös kuluttajien välisen 

digitaalisen puskaradion rooli korostuu. (Baek ym. 2012.) Tutkimuksen empiirisessä 

osiossa pyritään osaltaan myös tarkastelemaan tuotearvosteluiden hyödyllisyyden ja 

käytön eroavaisuuksia erilaisten tuotteiden välillä. Empiirisessä osiossa ja 

kyselylomakkeella eroa tuotteiden välille tehdään nimenomaan edelle esiteltyjen 

Nelsonin (1970) jaottelun ja tuotteiden hinnan perusteella. 
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3 DIGITAALINEN PUSKARADIO JA KULUTTAJIEN 

PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan internetin tuotearvosteluiden vaikutusta kuluttajan 

päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Tässä luvussa esitellään aikaisempaan 

kirjallisuuteen vakiintuneita kuluttajan ostopäätösprosessia kuvaavia malleja ja näistä 

valitaan tässä tutkimuksessa käytettävä malli. Perinteisesti kuluttajatutkimuksessa 

ostopäätöksiä kuvataan rationaalisesta näkökulmasta. Tämän näkökulman mukaan 

kuluttajat rauhallisesti ja tarkasti sisällyttävät päätöksentekoon mahdollisimman 

paljon informaatiota, huolellisesti arvioivat vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia ja 

kaiken tämän perusteella tekevät heitä tyydyttävän valinnan. Rationaalinen 

ostopäätösprosessi ei kuitenkaan kuvaa kaikkia ostoja, vaan kuluttajilla on kirjo 

erilaisia ostopäätösstrategioita, joista valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivin ja 

joissakin tilanteissa ostopäätös ei ylipäätään ole rationaalinen. (Solomon 2009: 349-

350.) Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti perinteisen kuluttajatutkimuksen 

kuvaamiin rationaalisiin ja monimutkaisiin ostopäätösprosesseihin, joissa prosessin eri 

vaiheet ovat selvemmin läsnä. Perinteisen kuluttajatutkimuksen esittelemät mallit 

ostopäätösprosesseista tarjoavat hyvän kuvan kuluttajien ostaessaan suorittaman 

pohdinnan kulusta, vaikka kaikki vaiheet eivät olisikaan läsnä kyseisessä 

ostopäätöksessä (Kotler & Keller 2006:191).  Kuluttajan ostopäätösprosessin 

esittelemisen jälkeen internetin tuotearvosteluiden potentiaalia ja käyttöä sovitetaan 

jokaiseen ostopäätösprosessin eri vaiheeseen aikaisemman internetin 

tuotearvosteluiden ja digitaalisen puskaradion tutkimuksen perusteella. 

3.1 Kuluttajien viisivaiheinen ostopäätösprosessi 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa kuluttajan ostopäätösprosessia kuvataan yleensä 

viidellä eri vaiheella ja seuraavaksi esitellään muutama markkinoinnin kirjallisuuteen 

vakiintunut malli kuluttajien päätöksentekoprosessista. Assael (1998: 76) kuvaa 

monimutkaisen ostopäätöksenteon prosessia viidellä vaiheella: tarpeen herääminen, 

kuluttajan informaation prosessointi, brändien arviointi, ostaminen ja ostonjälkeinen 

arviointi. Kotler ja Keller (2006: 191–199) ovat myös määritelleet kuluttajien 

ostopäätösprosessin viisitasoiseksi malliksi: tarpeen tai ongelman tunnistaminen, 

informaation etsiminen, vaihtoehtojen vertaileminen, ostopäätös, ostonjälkeinen 
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käyttäytyminen. Solomon (2009: 351) on myös esittänyt samankaltaisen viisivaiheisen 

kuluttajan ostopäätösprosessin: ongelman tunnistaminen, informaation etsiminen, 

vaihtoehtojen vertaileminen, tuotteen valitseminen ja ostopäätöksen lopputulema. 

Kuluttajien ostopäätösprosessia kuvaavat viisivaiheiset ovat lähes identtisiä, mutta 

tässä tutkimuksessa kuluttajien ostopäätösprosessia kuvaamaan valitaan Kotlerin ja 

Kellerin (2006:191) malli. Malliksi valitaan juuri Kotlerin ja Kellerin (2006:191) 

malli, koska se on hieman muita malleja laajempi. Mallissa käsitteenä ovat tuotteiden 

ja brändien sijaan vaihtoehdot, joten malli pystyy luontevammin kuvaamaan myös 

palveluiden ostopäätöksiä. Tämän lisäksi viimeinen vaihe Kotlerin ja Kellerin 

(2006:191) mallissa on ostonjälkeinen käyttäytyminen, joka kuvaa ostonjälkeisten 

tapahtumien monimutkaisuutta paremmin kuin ostonjälkeinen arviointi (Assael 1998: 

90-91) tai ostopäätöksen lopputulema (Solomon 2009: 351). Kuviossa 1 

havainnollistetaan kuluttajan ostopäätösprosessia kuvallisessa muodossa. 

Kaikki ostopäätösprosessin viisi vaihetta eivät välttämättä esiinny kaikissa ostoissa 

(Gligorijevic 2013). Ostopäätösprosessit siis vaihtelevat tuotteittain ja erityisesti 

kuluttajakohtaisesti. Kuluttajien ostopäätösprosessit voidaan esimerkiksi jaotella 

neljään luokkaan perustuen tuotesitoutuneisuuteen (korkea vai matala) sekä siihen 

tehdäänkö valinta kognitiivisen prosessoinnin vai tottumuksen perusteella. Näiden 

kahden tekijän mukaan voidaan esitellä neljä päätöksenteon luokkaa, jotka ovat 

järjestyksessä monimutkaisimmasta yksikertaisimpaan: monimutkainen 

päätöksenteko, rajoitettu päätöksenteko, brändiuskollisuus ja toistuva ostaminen. 

Näistä luokista juuri monimutkaisessa päätöksenteossa kuluttajat käyttävät runsaasti 

aikaa informaation etsimiseen ja sen yksityiskohtaiseen prosessointiin. (Assael 1998: 

67–69.) Tämän tutkimuksen tarkastelussa on kuluttajien päätöksenteon luokista 

erityisesti juuri monimutkainen päätöksenteko, mutta Assaelin (1998:78) 

viisivaiheisen mallin sijaan tällaista päätöksentekoa kuvataan yleistettävämmällä 

Kotlerin ja Kellerin (2006:191) viisivaiheisella mallilla. 

Tarpeen tai 

ongelman 

tunnistaminen  

Informaation 

etsiminen 
Vaihtoehtojen 

vertaileminen 
Ostopäätös Ostonjälkeinen 

käyttäytyminen 

Kuvio 1. Kuluttajan viisivaiheinen ostopäätösprosessi (mukaillen, Kotler & Keller 2006:191) 
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Kuluttajat seuraavat ostopäätösprosessia, jolla he pyrkivät alentamaan epävarmuutta, 

mutta he tiedostavat samalla että kaikkea epävarmuutta ei pystytä eliminoimaan 

(Muhambi & Schuff 2010). Ostopäätösprosessinsa aikana kuluttajat haluavat tietoa 

tuotteiden ominaisuuksista ja niiden tuottamasta arvosta sekä suosituksia useista eri 

informaationlähteistä (Lee ym. 2008). Kuluttajia pommitetaan alati kasvavalla 

määrällä informaatiota jokaisessa ostopäätösprosessin vaiheessa. Tästä johtuen 

kuluttajat yhä enemmän tukeutuvat vertaistensa tuottamaan informaatioon, kuten 

internetin tuotearvosteluihin. (Racherla 2008.) Digitaalisen puskaradion vaikutusta 

kuluttajan ostopäätösprosessiin on aiemmin tarkasteltu hyväksikäyttäen mukautettua 

Kotlerin ja Kellerin. (2006) mallia: tarpeiden tunnistaminen, informaation etsiminen, 

vaihtoehtojen vertaileminen, ostopäätös ja ostonjälkeinen arviointi (Muhambi ja 

Schuff 2010). Baek ym. (2012) puolestaan ovat tutkineet arvosteluiden hyödyllisyyttä 

tarkastelemalla ostopäätösprosessin viidestä vaiheesta ainoastaan informaation 

etsimisen ja vaihtoehtojen vertailun vaiheita. Myös Jang ym. (2012) ovat käyttäneet 

tällaista typistettyä ostopäätösprosessia, ainoastaan harkintajoukon muodostamista ja 

itse valintaa, tutkiessaan sitä kuinka kuluttajat käyttävät internetin tuotearvosteluita 

ostopäätöksissään Seuraavissa kappaleissa digitaalisen puskaradion ja erityisesti 

tuotearvosteluiden potentiaalia ja ominaispiirteitä käsitellään erikseen jokaiseen 

ostopäätösprosessin vaiheeseen liittyen. Aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole 

luokiteltu kokonaisvaltaisesti digitaalisen puskaradion potentiaalia ja sen ilmenemistä 

tällä tavalla kuluttajien ostopäätösprosessin kaikkien vaiheiden mukaan.  

3.2 Tarpeen tai ongelman tunnistaminen 

Kuluttajan ostoprosessi alkaa siitä kun sisäinen tai ulkoinen ärsyke saa kuluttajan 

tunnistamaan ongelman, johon tarvitaan ratkaisu. Sisäiset ärsykkeet ovat kuluttajan 

itsensä luonnollisia tarpeita, kuten esimerkiksi nälkä, jano tai sukupuolivietti, jotka 

nousevat sellaisen kynnysarvon yli että ne alkavat ajaa toimintaa. Ulkoisena 

ärsykkeenä puolestaan voivat toimia esimerkiksi mainokset tai toisten kuluttajien 

hankkimat uudet hyödykkeet. (Kotler & Keller 2006:191.) Assael (1998: 79) on 

puhunut ongelman sijaan kuluttajan tarpeen tunnistamisesta, mutta pohjimmiltaan on 

kyse samasta asiasta eli ongelmaan on tarve löytää ratkaisu ja vastavuoroisesti tarvetila 

itsessään on ongelma. Ongelman ja tarpeen tunnistamisessa on pohjimmiltaan kyse 

siitä, että kuluttaja näkee merkittävän eron nykytilanteen ja halutun lopputuleman 
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välillä, ja tämän eron kuluttaja pyrkii kuromaan kiinni toimimalla jonkin ongelman 

ratkaisemiseksi (Assael 1998: 79, Solomon 2009: 354-355).  

Zhang, Cracium ja Shin (2010) esittävät, että tuotearvosteluiden käytön ja 

tulkitsemisen kannalta kulutuksen tavoitteilla on merkitystä. Kulutuksen tavoitteilla 

tutkijat viittaavat siihen, että tuotteet voidaan luokitella edistäviin (tuotteella luodaan 

jotakin ja tavoitellaan positiivisia lopputulemia) ja ehkäiseviin (tuotteella estetään 

jotakin tapahtumasta ja vältetään negatiivisia lopputulemia). Pohjimmiltaan kyse on 

siis erilaisista kuluttajan tarpeista, toisessa tilanteessa on tarve saavuttaa jotakin ja 

toisessa on tarve säilyttää nykytilanne tai estää jotakin tapahtumasta. Positiivisten 

arvosteluiden on esitetty olevan suostuttelukykyisempiä tilanteissa, joissa kuluttaja 

pyrkii saavuttamaan jotakin, ja vastavuoroisesti negatiivisten arvosteluiden olevan 

puhuttelevampia, kun kuluttamisella pyritään välttämään tiettyjä lopputulemia. (Zhang 

ym. 2010.) 

Tuoteuutuuksien löytäminen esitetään yhdeksi motiiviksi hakea digitaalista 

puskaradiota ja lukea tuotearvosteluita (Henning-Thurau & Walsh 2003, Kim ym. 

2011), joten ilmiöllä voi olla potentiaalia toimia kuluttajan ostopäätösprosessin 

laukaisevana ulkoisena ärsykkeenä. Park ym. (2007) ja Lee ym. (2008) kuvaavat 

tuotearvosteluiden omaavan kaksi roolia, tiedottajan ja suosittelijan. Tämä 

arvosteluiden kaksoisroolisuus tarkoittaa sitä että kuluttajat voivat saada arvosteluiden 

kautta käyttäjälähtöistä tuotetietoa, mutta samanaikaisesti arvostelut sisältävät usein 

tuotetta tai palvelua aikaisemmin käyttäneiden kuluttajien suosituksia ostamisen ja 

valintojen suhteen. (Park ym. 2007, Lee ym. 2008). Jos markkinoijalähtöinen ärsyke 

eli mainos voi toimia ulkoisena ärsykkeenä, joka laukaisee kuluttajan 

ostopäätösprosessin (Assael 1998: 76), niin suurella todennäköisyydellä myös toisen 

kuluttajan internetiin kirjoittama tuotearvostelu, jonka on useissa tutkimuksissa 

osoitettu olevan uskottavampaa ja houkuttelevampaa kuin kaupallisen 

markkinointitiedon (Dellarocas 2003, Steffes & Burgee 2009), voi laukaista 

ostopäätösprosessin.  

Tuotteeseen sitoutunut kuluttaja kokee tuotteen henkilökohtaiseksi ja on tästä syystä 

sekä halukkaampi että kyvykkäämpi osallistumaan kyseistä tuotetta käsittelevään 

keskusteluun (Park ym. 2007). Tämä kiinnostus tuotetta tai tuoteryhmää kohtaan voi 
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ajaa kuluttajan herkemmin kyseessä olevaa aihetta käsittelevän digitaalisen 

puskaradion pariin (Henning-Thurau ym. 2004). Tuotteisiin sitoutuneet kuluttajat 

myös suuremmalla todennäköisyydellä hyväksyvät ja hyödyntävät positiivisten 

tuotearvosteluiden tietoa (Fan & Miao 2012). Tuotearvosteluiden tiedottajan roolin 

onkin esitetty olevan merkityksellisempi juuri enemmän sitoutuneille kuin vähemmän 

sitoutuneille kuluttajille (Park & Lee 2008). Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa siis 

siltä, että internetissä käytävä keskustelu vaikuttaa suuremmalla todennäköisyydellä 

sitoutuneiden kuluttajien tarpeiden tunnistamiseen, sillä he osallistuvat enemmän 

tuotteista käytävään keskusteluun ja myös ottavat enemmän vastaan 

tuotearvosteluiden ja muun digitaalisen puskaradion kautta saatavaa tietoa. 

On myös mahdollista että kuluttajat ajautuvat tuotearvosteluiden pariin, 

seikkailullisen, hauskan ja kokeilullisen internetin selailun eli niin sanotun 

hedonistisen tiedonhaun seurauksena (Smith ym. 2005, Pöyry, Parvinen, Salo & 

Blakaj 2012). Pöyry ym. (2012) esittävät, että hedonistinen tiedonhaku liittyy 

positiivisesti hyödyllisen digitaalisen puskaradiotiedon etsimiseen, mutta 

negatiivisesti tämän tiedon hyödyntämiseen. Syyksi tälle esitetään että hedonistiset 

tiedonhakijat osaavat hakea tarvitsemansa tiedon lyhemmässä ajassa, mikä voi viitata 

siihen että etsinnän kohde tunnetaan jo entuudestaan eli tuotteeseen sitoutuneisuuteen. 

3.3 Informaation etsiminen 

Tässä alaluvussa esitetään, kuinka useat tutkijat ovat raportoineet tuotearvosteluista ja 

digitaalisesta puskaradiosta yleisesti olevan hyötyä kuluttajien tiedonhaussa. Baek ym. 

(2012) esittävät että pinnallista informaation prosessointia käytetään informaation 

etsimisen vaiheessa vaihtoehtojen pois karsimiseen. Jang ym. (2012) ovat puolestaan 

esittäneet että internetin tuotearvosteluita käytetään erityisesti, ennen varsinaista 

ostopäätöstä, tiedon etsimiseen ja harkintajoukon muodostamiseen. Muhambi ja 

Schuff (2010) myös korostavat tuotearvosteluiden merkitystä ongelman tunnistamisen 

jälkeen, kun kuluttajat voivat hakea tietoa tuotearvosteluista ja arvioida eri 

vaihtoehtoja toisten kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden avulla. Kuluttajat käyttävät 

vertaistensa kirjoittamia suosituksia vähentääkseen internetin tiedonhakuprosessiin 

kuluvaa aikaa, mutta tämä onnistuu ainoastaan jos kuluttajilla on käytössään 

laadultaan ja uskottavuudeltaan korkeatasoisia arvosteluita (Smith ym. 2005). 
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Ostamiseen liittyvän informaation keräämisen on raportoitu olevan 

ostokäyttäytymisen muutosta voimakkaimmin ajava motiivi, eli tuotearvosteluista 

esimerkiksi tietoa tuotteen laadusta etsivät kuluttajat suurella todennäköisyydellä 

myös muuttavat ostokäyttäytymistään arvosteluiden lukemisen seurauksena. Tämän 

lisäksi ostokäyttäytymisten muutosta ajaa sosiaalisen aseman määrittäminen, joka 

pitää sisällään tuotteen sosiaalisen arvovallan määrittämisen ja kuluttajan oman 

arvioinnin peilaamisen muiden kuluttajien mielipiteisiin. (Henning-Thurau ja Walsh 

2003.) 

Tuotearvosteluiden kahdesta roolista tiedottajan roolilla on kuluttajille erityisesti 

merkitystä informaation etsimisen vaiheessa. Tiedottajana tuotearvostelut tarjoavat 

tuotetietoa, joka on samankaltaista kuin myyjien tarjoama tieto, mutta arvostelut 

tarjoavat markkinoijien luomaa tietoa kuluttajaorientoituneempaa, käytännöllisempää 

ja syvällisempää sisältöä kuluttajille (Lee ym. 2008). Mielenkiintoinen seikka on myös 

se että ne kuluttajat, jotka etsivät tietoa digitaalisen puskaradion kautta tulevat 

kiinnostuneemmiksi tuotteista kuin kuluttajat, jotka käyttävät markkinoijalähtöisiä 

kanavia tietojen etsimiseen (Bickart & Schindler 2001). Tuotearvosteluita kirjoittavat 

kuluttajat ovat markkinoista riippumattomia toimijoita, koska arvostelun kirjoittaja ei 

pyri myymään kyseistä tuotetta, joten tuotettu tieto koetaan luotettavammaksi ja 

vakuuttavammaksi (Chen ym. 2013). Vaikuttaa siis siltä että markkinoijien luomasta 

tiedosta eroava kuluttajien tuottama tieto puhuttelee kuluttajia voimakkaasti, ja voi 

toimia merkittävänä tukevana tietolähteenä ostopäätösprosessin informaation 

etsimisen vaiheessa (Liu 2006, Chen & Xie 2008, Park & Kim 2008, Zhang ym. 2014). 

Arvosteluiden tiedottava rooli tulee erityisesti keskeisemmäksi ympäristössä, jossa on 

suhteellisen vähän muita vaihtoehtoja hakea tietoa, kuten esimerkiksi vähemmän 

suosittujen videopelien tapauksessa (Zhu & Zhang 2010). 

Tuotetyypillä eli sillä perustuuko tuote kokemuksiin vai ovatko tuotteen ominaisuudet 

selvitettävissä ennen ostamista, on vaikutusta siihen miten tuotteesta etsitään tietoa 

(Senecal & Nantel 2004, Muhambi & Schuff 2010, Zhao ym. 2013). Senecal ja Nantel 

(2004) esittävät että kuluttajien tulisi käyttää tuotearvosteluita kokemuksellisten 

tuotteiden ostoa edeltävässä arvioinnissa. Racherla ja Friske (2012) myös kuvaavat 

kuinka kuluttajat yhä enemmän käyttävät internetin arvosteluita arvioidakseen 

palveluiden (kokemuksellinen hyödyke) laatua, ennen palvelun ostamista.  Käyttäjien 
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luomien arvosteluiden merkitys korostuu monimutkaisten, kalliiden ja haluttujen 

tuotteiden kohdalla (esim. elektroniikka), mutta vaikutus on vähemmän 

merkityksellinen jos kuluttaja voi helposti määrittää tuotteen ominaisuudet etukäteen 

(Riegner 2007). On järkeen käypää että arvostelun pituus yleisesti ottaen lisää 

informaatioarvoa, mutta tämä on merkittävämpää etsinnällisten hyödykkeiden 

tapauksessa. Kokemuksellisten hyödykkeiden arvosteluiden tapauksessa 

arvosteluiden äärimmäisyys (sekä positiivinen että negatiivinen) sai arvostelun 

vaikuttamaan vähemmän uskottavalta. (Muhambi & Schuff 2010.) Kim ja Gupta 

(2011) ovatkin raportoineet että kuluttajat eivät koe yksittäisiä voimakkaasta 

tunnetilasta viestiviä arvosteluita hyödyllisiksi. Myös muut tutkijat ovat esittäneet, että 

yksittäisten arvosteluiden uskottavuus riippuu pitkälti yhtenäisten arvosteluiden 

lukumäärästä ja siitä kuinka lähellä yksittäinen arvostelu on arvostelijoiden yleistä 

mielipidettä tai konsensusta (Zhu & Zhang 2010, Jiménez & Mendoza 2013). 

Informaation etsimisen vaiheessa ja erityisesti kokemuksellisten hyödykkeiden 

tapauksessa arvosteluiden informaatiota prosessoidaan pintapuoleisesti toisarvoisten 

merkkien (peripheral cues) kautta (Baek ym. 2012). Digitaalisen puskaradion ilmiöllä 

on potentiaalia juuri kokemuksellisen tiedon lähteenä. On esitetty että tuotteeseen 

sitoutuneemmat kuluttajat, joilla siis on paremmat valmiudet tuoteryhmää koskien, 

hakeutuvat herkemmin etsimään tietoa digitaalisen puskaradion parista, sillä he 

pystyvät tulkitsemaan tuotteista käytävää keskustelua paremmin. Tämän lisäksi 

enemmän tietävillä kuluttajilla esitetään olevan kannuste läpikäydä sähköisen 

ympäristön puskaradiotietoa, koska sen kautta on mahdollista löytää kokemuksellista 

tietoa, jota ei löydä muista tietolähteistä. Motivoituneemmat ja internetin käytössä 

kokeneemmat kuluttajat myös etsivät määrällisesti vähemmän puskaradiotietoa, koska 

he kykenevät löytämään tarvitsemansa tiedon nopeasti. (Pöyry ym. 2011.) Yang ja Mai 

(2010) ovat tarkastelleet internetin arvostelusysteemien potentiaalia muuttaa 

hyödykkeen kokemuksellisia ominaisuuksia etsinnällisiksi ominaisuuksiksi, mutta 

päätyvät lopulta toteamaan, että arvostelut eivät kykene täysin muuttamaan 

kokemuksellisia ominaisuuksia etsinnällisiksi, vaan toimivat pikemminkin 

informaation etsimistä tukevana kanavana. 

Nykypäivän kuluttajat ovat vastakkain rikkaamman informaatioympäristön kanssa 

kuin koskaan aikaisemmin (Lurie 2004). Tällaisessa ympäristössä kuluttajat voivat 
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tavoitella skaalaetuja äärimmäisen suuresta määrästä monimuotoista digitaalista 

puskaradiotietoa (Chatterjee 2001). Kuluttajalähtöiset arvostelut voivat toimia 

korvaamattomana resurssina kuluttajille varsinkin tilanteissa, joissa kuluttaja häkeltyy 

hänelle verkko-ostamisen yhteydessä tarjolla olevan informaation määrästä (Smith 

ym. 2005). Toisaalta myös suuri määrä muiden kuluttajien kirjoittamia arvosteluita voi 

osoittautua suureksi taakaksi ostopäätöksensä tueksi tietoa etsivälle kuluttajalle (Park 

& Lee 2008). Informaatioähky on ilmiö, jossa liian suuri määrä informaatiota ylittää 

kuluttajan kognitiivisen kapasiteetin, täten nujertaen kuluttajan ja vaikeuttaen hänen 

päätöksentekoaan. Informaatioähky voi aiheuttaa hämmennystä, kognitiivista rasitusta 

ja muita häiritseviä seurauksia. (Malhotra 1984.) Kuluttajien on mahdollista ajautua 

informaatioähkyyn myös yltäkylläisen digitaalisen puskaradion kanssa. Kaikki 

informaatioähkyn seuraukset eivät kuitenkaan ole välttämättä negatiivisia. 

Esimerkkinä vähemmän tuotteeseen sitoutuneet kuluttajat, joiden huomio keskittyy 

enemmän sellaisiin seikkoihin, kuten tuotteen suosioon, jota kuvaa arvosteluiden 

lukumäärä. Arvosteluiden lukumäärää on helppo tarkastella pintapuoleisesti ja tällä 

tavalla toimiva kuluttaja välttyy informaatioähkyltä, mistä voi seurata ostoaikomusten 

kohoaminen.  (Park & Lee 2008.)  

3.4 Vaihtoehtojen vertaileminen 

Vaihtoehtojen vertailemisen vaiheelle ei ole yhtä yleistä prosessia, vaan vaihetta 

kuvataan useilla erilaisilla prosesseilla. Valtaosa moderneista malleista kuvailee 

kuluttajien vaihtoehtojen vertailua kognitiivisena prosessina, jossa kuluttajat 

harkitsevat ja arvioivat vaihtoehtoja tietoisesti ja rationaalisesti. Vaihtoehtojen 

vertailemisen prosessia voidaan yleisesti hahmotella kolmella peruskäsitteellä: 

kuluttajilla on pyrkimys tyydyttää jokin tarve, tuoteratkaisulta vaaditaan tiettyjä 

hyötyjä ja tuotteet nähdään nippuina ominaisuuksia, joilla on vaihtelevasti kykyä 

tuottaa hyötyjä, joilla tarve saadaan tyydytettyä. (Kotler & Keller 2006: 193.) 

Vaihtoehtoisia brändejä arvioidessaan kuluttajien tulee asettaa ratkaisulta vaatimansa 

hyödyt arvojärjestykseen ja verrata näitä eri vaihtoehtojen tarjoamiin ominaisuuksiin 

(Assael 1998: 86). 

Internetin tuotearvosteluiden kahdella roolilla, tiedottaja ja suosittelija (Lee ym. 2008), 

molemmilla on todennäköisesti vaikutusta vaihtoehtojen vertailemisen vaiheessa, 
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mutta suosittelijan rooli korostuu voimakkaammin kuin aikaisemmissa 

ostopäätösprosessin vaiheissa. Tuotearvosteluiden suosittelijan rooli viittaa siihen, että 

arvostelut usein sisältävät suoria suosituksia kyseessä olevan tuotteen suhteen, aivan 

kuten perinteinen suusanallinen puskaradioviestintä (Chatterjee 2001, Chen & Xie 

2008). Kuluttajat usein sisällyttävät harkintajoukkoihinsa yllättävän vähän 

vaihtoehtoja (Solomon 2009: 364), joten on mahdollista että tuotearvosteluihin 

perehtyneet kuluttajat muodostavat laajempia harkintajoukkoja arvosteluiden 

suositusten perusteella. Duan ym. (2008) ja Cheung ym. (2012) ovat esittäneet että 

kuluttajien kirjoittamat tuotearvostelu lisäävät tuotteen näkyvyyttä ja tätä kautta 

lisäävät tuotteen lukijan harkintajoukkoon. 

Todennäköisesti myös arvosteluiden tiedottajan roolilla on oma asemansa 

vaihtoehtojen vertailemisen vaiheessa, sillä tuotearvosteluiden asiakaslähtöinen tieto 

voi olla toisille kuluttajille relevantimpaa, koska tuotteen ominaisuuksia kuvataan 

tuotteen käytön kautta ja suorituskykyä käyttäjän näkökulmasta (Bickart & Schindler 

2001). Tämän johdosta kuluttajien on helpompaa tarkastella kuinka hyvin tuotteiden 

ominaisuudet todellisuudessa tuottavat heidän etsimiään hyötyjä. Tämän lisäksi 

digitaalinen puskaradio pystyy tarjoamaan kokemuksellista informaatiota, jota ei ole 

saataville muista lähteistä (Pöyry ym. 2011), ja tällä tiedolla voi olla merkitystä 

kuluttajien vaihtoehtojen vertailuun. Tuotearvosteluiden avulla kuluttajat voivat 

sisällyttää vertailuihinsa myös tuotteiden puutteita, joita markkinoijalähtöisiin 

tietolähteisiin ei yleensä sisällytetä (Lee ym. 2008). Arvosteluiden, jotka listaavat sekä 

tuotteen hyvät että huonot puolet, on esitetty olevan hyödyllisimpiä kokemuksellisten 

hyödykkeiden ostopäätöksissä (Muhambi & Schuff 2010). 

Vaihtoehtojen vertailemisen vaiheessa kuluttajat tarkastelevat tuotearvosteluita 

syvällisemmin kuin informaation etsimisen vaiheessa, saadakseen tehtyä riittävän 

hyvän ostopäätöksen. Tässä vaiheessa tuotearvosteluiden informaatiota prosessoidaan 

enimmäkseen keskeisiä merkkejä (central cues), kuten esimerkiksi sanamäärää ja 

negatiivisten sanojen suhteellista osuutta, hyväksi käyttäen. Tällainen perusteellisempi 

informaation prosessointi korostuu erityisesti kalliiden tuotteiden ja etsinnällisten 

hyödykkeiden tapauksissa (Baek ym. 2012.) On esitetty että enemmän sitoutuneet 

kuluttajat käyttävät enemmän keskeisiä merkkejä informaation prosessointiin ja 

reagoivat myös voimakkaammin keskeisten merkkien viesteihin (Lee ym. 2008, Park 
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& Lee 2008, Pöyry ym. 2011). Toisaalta myös toisarvoiset merkit voivat vaikuttaa 

vaihtoehtojen vertailuun, mikäli lukijalle on tärkeää esimerkiksi tuotteen suosio, josta 

viestii tuotteesta kirjoitettujen arvosteluiden lukumäärä (Park ym. 2007, Park & Lee 

2008, Park & Kim 2008, Cui, Lui & Guo 2012, Zhang ym. 2014). 

3.5 Ostopäätös 

Aikaisemmissa ostopäätösprosessin vaiheissa kuluttajat ovat etsineet tietoa 

ratkaisuista, jotka voivat tyydyttää heidän tarpeensa, muodostaneet markkinoilla 

olevista ratkaisuista harkintajoukon ja vertailleet harkintajoukon eri vaihtoehtoja 

keskenään (Kotler & Keller 2006:191-196, Solomon 2009: 354-367). Kaikella tällä 

kuluttajat pyrkivät mahdollistamaan parempien ostopäätösten tekemisen ja ostamisen 

riskisyyden alentamisen (Henning-Thurau & Walsh 2003), mutta kuluttajat ovat 

kuitenkin tietoisia siitä että he eivät pysty eliminoimaan kaikkea epävarmuutta 

(Muhambi & Schuff 2010). Vaihtoehtojen vertailun lopputulemana kuluttajat saavat 

valittua haluamansa tuotteen ja muodostettua ostoaikomuksen (tai mahdollisesti 

päätöksen ostamisesta pidättäytymisestä). Monimutkaisen ostopäätöksen tapauksessa 

ostoaikomusta seuraavat avustavat toiminnot, kuten esimerkiksi ostoajan, 

kauppapaikan ja maksutavan määrittäminen (Assael 1998: 88-89). 

Lopullista ostopäätöstä tehtäessä tuotearvosteluiden lukumäärää voidaan käyttää 

tuotteen suosiosta kertovana mittarina, mistä on erityisesti hyötyä kokemattomille ja 

epäröiville kuluttajille, kuten useaan kertaan on jo todettu (Chatterjee 2001, Chen & 

Xie 2008, Park & Kim 2008, Park & Lee 2008). Erityisesti uusien tuotteiden kohdalla 

arvosteluilla voi olla merkittävä rooli ns. trendien alullepanijoita imitoivien kuluttajien 

päätöksenteossa. Uusien tuotteiden tapauksessa arvosteluita kirjoittavat tuotteiden 

varhaiset omaksujat, ja heitä seuraavat kuluttajat voivat käyttää näitä kirjoituksia oman 

ostopäätöksensä perustelemiseen. (Huang, Zhang, Liu & Liang 2014.) Senecalin ja 

Nantelin (2004) tutkimuksessa internetin tuotearvosteluissa suositellut tuotteet 

valittiin kaksi kertaa useammin kuin tuotteet, joita ei suositeltu internetissä, ja 

erityisesti kokemuksellisten tuotteiden myyntiin suosituksilla löydettiin oleva suuri 

vaikutus. Toisaalta arvostelut ja muu digitaalinen puskaradio voivat auttaa kuluttajia 

myös pidättäytymään liiallisesta ostamisesta tai ostamaan vähemmän mainostettuja, 

mutta hyviä brändejä, kuten esimerkiksi kauneudenhoitotuotteisiin liittyen on esitetty. 
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Tämä vaikutus perustuu siihen, että ei-kaupallisessa virtuaaliympäristössä kuluttajat 

oppivat entistä paremman erottamaan toisistaan kaupalliset ja ei-kaupalliset toimet. 

(Hung & Li 2007.) 

On myös esitetty, että digitaalinen puskaradio vaikuttaa eri tavoin mies- ja 

naispuoleisten kuluttajien ostopäätöksiin. Miespuoleiset kuluttajat ovat 

ostopäätöksissään käytännönläheisempiä ja naiset puolestaan ovat 

ostokäyttäytymisessään tunteellisempia. On mahdollista, että naiset kokevat enemmän 

riskiä verkkokauppaympäristössä, ja tästä johtuen he saattavat olla miehiä 

vastahakoisempia tekemään verkko-ostopäätöksiä. (Fan & Miao 2012.)  Tämän koetun 

riskin johdosta naisten on esitetty olevan tasaisesti, omasta asiantuntijuudestaan 

riippumatta, miehiä motivoituneempia etsimään puskaradiotietoa alentaakseen 

riskiään hotellia valitessaan. Naiset myös miehiä suuremmalla todennäköisyydellä 

kääntyvät digitaalisen puskaradion puoleen sen kätevyyden ja laadun johdosta. (Kim 

ym. 2011.) Fan ja Miao (2012) raportoivat kuluttajan sitoutuneisuuden olevan 

merkittävin puskaradiotiedon uskottavuuteen vaikuttava tekijä, mutta naispuolisten 

kuluttajien tapauksessa myös kuluttajan oman asiantuntijuuden ja arvostelijan 

samankaltaisuuden vaikutukset uskottavuuteen korostuivat, ja vaikuttivat tämän kautta 

myös ostoaikomuksiin. Toisaalta on raportoitu, että miehet ovat naisia tietoisempia 

tuotearvosteluita tarjoavista verkkosivuista, ja ovat suuremmalla todennäköisyydellä 

myös käyneet sivuilla ennen tuotteen ostamista. Sekä miehet että naiset näkevät 

tuotearvostelusivustot tärkeinä ja kokevat että tuotearvosteluilla on vaikutusta 

kuluttajien päätöksentekoon. (Bailey 2005.)  

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet että digitaalisella puskaradiolla on potentiaalia 

lisätä tuotteiden myyntiä (Chen, Wu, Yoon 2004, Chevalier & Mayzlin 2006, Liu 

2006). Chatterjee (2001) puolestaan tutki negatiivisen puskaradion vaikutusta 

vähittäiskauppapaikan valitsemiseen ja tietyn kaupan suosimisen aikomuksiin, ja esitti 

että verkkokaupat, joita asiakkaat eivät tunne entuudestaan ovat erityisen herkkiä 

negatiivisten arvosteluiden vaikutukselle. On esitetty että tuntemattomien 

verkkokauppojen luotettavuutta on vaikeampi tarkastella kuin niiden kompetenssia. 

Kuluttajat voivat muodostaa arvioita toimijoiden kompetenssista esimerkiksi 

verkkosivujen suunnittelun ammattimaisuuden perusteella. On huomattavasti 

vaikeampaa määrittää toimijan luotettavuutta vastaavalla tavalla ja tässä internetin 
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arvosteluista voi olla hyötyä. (Cheung, Lee & Thadani 2009.) Myyjäosapuolista 

itsestään kirjoitetut arvostelut käsittelevät yleensä kauppatapahtumaa arvostelemalla 

esimerkiksi tuotteen toimitusta ja maksamista, ja nämä arvostelut voivat olla 

äärimmäisen tärkeitä lopullisen ostopäätöksen hetkellä (Park & Kim 2008). 

Vähemmän tunnetut kaupat saattavat epäonnistua informatiivisen ympäristön 

luomisessa, jos tuotearvosteluita ei saada houkuteltua sivustolle riittävästi (Chen & 

Xie 2004). Tuntemattomien kauppojen lisäksi halvinta hintaa tarjoavien kauppojen ja 

ainoastaan verkossa toimivien kauppojen on myös esitetty olevan erityisen alttiita 

negatiivisen internetin puskaradiotiedon vaikutuksille (Chatterjee 2001). Tätä tukevat 

löydökset siitä että matalaimagoisen brändin tapauksessa negatiivisilla arvosteluilla on 

merkittävästi kuluttajien arviointeja ja asenteita alentava vaikutus. Vastaavasti 

samanlaiset satunnaiset negatiiviset kirjoitukset eivät juurikaan vaikuta asemansa 

vakiinnuttaneisiin yrityksiin ja vahvan imagon omaaviin brändeihin. (Chiou & Cheng 

2003.) 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on myös esitetty että positiivinen digitaalinen 

puskaradio lisää kuluttajien luottamusta verkko-ostamista kohtaan yleisesti, ja voi tätä 

kautta ajaa ostopäätöksiä internetiin perinteisten kivijalkamyymälöiden sijaan. 

(Cheung ym. 2009).  Myös Ozturkcan ja Gursoy (2014) esittävät tuotearvosteluilla 

olevan luottamuksen muodostumisen kautta vaikutusta sekä kuluttajien 

ostoaikomuksiin että verkkokaupan valintaan, mutta tämän vaikutuksen he esittävät 

olevan suurempaa negatiivisten arvosteluiden tapauksessa. Negatiiviset arvostelut siis 

vaikuttavat voimakkaammin ostoaikomuksiin, tuotevalintoihin ja luottamuksen 

muodostumiseen. Tästä johtuen on erityisen tärkeää että markkinoijat muodostavat 

määrätietoisen suunnitelman, jonka mukaisesti negatiivisia arvosteluita esitetään 

yhdessä positiivisten arvosteluiden kanssa. (Ozturkcan & Gursoy 2014.) Internetin 

tuotearvosteluilla voi olla siis tuotteiden valinnan lisäksi vaikutusta 

ostopäätösprosessiin kauppapaikan valinnan ja luottamuksen muodostumisen kautta. 

3.6 Ostonjälkeinen käyttäytyminen 

Tuotteen tai palvelun ostamista seuraa kulutuksen yhteydessä suoritettava 

ostonjälkeinen arviointi (Assael 1998: 90). Internetin tuotearvosteluita kirjoittavat 

kuluttajat, jotka ovat aikaisemmin ostaneet ja kuluttaneet hyödykkeen (Park ym. 
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2007), joten määritelmällisestikin koko ilmiö on seurausta ostopäätösprosessin 

viimeisestä vaiheesta. Ostamisen jälkeen kuluttajat voivat purkaa tuntemuksiaan ja 

ilmaista mielipiteitään kirjoittamalla ostamistaan tuotteista ja palveluista arvosteluita 

internetiin (Chiou & Cheng 2003, Henning-Thurau & Walsh 2003, Davis & Khazanchi 

2008, Mauri & Minazzi 2013) ja digitaalisen puskaradion ainutlaatuiset piirteet myös 

rohkaisevat kuluttajia jakamaan mielipiteitään tällä tavalla toisten kuluttajien kanssa 

(Chatterjee 2001). Moni kuluttaja haluaa kirjoittaa kuluttamistaan tuotteista arvostelun 

internettiin voidakseen hyödyttää muita yhteisön kuluttajia ja tätä kautta edistää omaa 

asemaansa yhteisössä (Chih, Wang, Hsu & Huang 2013). Usein kirjottajille tarjotaan 

taloudellisia kannusteita tuotearvosteluiden kirjoittamisesta, esimerkkejä suosituista 

kannustimista ovat arvonnat ja etukoodit (Henning-Thurau ym. 2004). Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on esitetty että arvosteluita kirjoittavat kuluttajat kehittyvät itse myös 

arvosteluiden lukijoina, ja tätä kautta hyötyvät internetin tuotearvosteluista enemmän 

tulevissa ostopäätöksissään (López & Sicilia 2014).  

Digitaalisella puskaradiolla on potentiaalia hyödyttää kuluttajia usein tavoin 

ostonjälkeisessä arvioinnissa ja ongelmanratkaisussa. Internetin tuotearvosteluiden 

neutraalin ja tasapuolisen informaation avulla kuluttajat voivat alentaa ristiriitaisuuden 

tuntemuksiaan, ja tätä kautta saada tukea ostopäätöksillensä. (Henning-Thurau & 

Walsh 2003, Kim ym. 2011.) Internetin tuotearvosteluita voidaan käyttää myös 

kulutuskokemuksen rikastuttamiseen, sillä arvostelut voivat esitellä uusia tuotteita ja 

tarjota uusia käyttötapoja nykyisille tuotteille (Hung & Li 2007). Toisten kuluttajien 

kirjoittamien tuotearvosteluiden perusteella kuluttajat voivat löytää vastauksia ja 

neuvoja ongelmatilanteisiinsa, ja tätä kautta oppia käyttämään paremmin hankkimiaan 

tuotteita (Henning-Thurau & Walsh 2003). Tyytymättömät asiakkaat voivat ennen 

tuotteen hylkäämistä tai palauttamista tai näiden sijaan etsiä tietoa, joka antaisi heille 

vahvistuksen hankkimansa tuotteen arvosta (Kotler & Keller. 2006: 198). Esimerkiksi 

hotellien kontekstissa monet kuluttajat lukevat jälkikäteen arvosteluita selvittääkseen 

ovatko muutkin asiakkaat kokeneet samoja ongelmia ja tuntemuksia. Tätä kautta 

kuluttajat voivat pyrkiä ratkaisemaan omia ongelmiansa (Kim ym. 2011). On myös 

mahdollista, että muiden kuluttajien kirjoittamien kommenttien ja arvosteluiden 

lukeminen ostamisen jälkeen paljastaa vielä tyydyttämättömiä tai synnyttää aivan 

uusia tarpeita, ja tällä tavalla käynnistää uuden ostoprosessin (Muhambi & Schuff 

2010). 
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Kuviossa 2 tiivistetään tässä pääluvussa esitetty teoria havainnollistavan kuvion 

muotoon. Kuvion yläosassa esitetään Kotlerin ja Kellerin (2006:191) kuluttajan 

ostopäätösprosessia kuvaava viisivaiheinen malli ja kunkin vaiheen alla kuvataan 

internetin tuotearvosteluiden roolia tai käyttöä kyseisessä ostopäätösprosessin 

vaiheessa. 
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Informaation 

etsiminen 
Vaihtoehtojen 

vertaileminen 
Ostopäätös 

Ostonjälkeinen 

käyttäytyminen 

Tuotearvostelu 

ostopäätös-

prosessin 

laukaisijana 

(Dellarocas 

2003, Steffes & 

Burgee 2009). 

 
Sitoutuneet 

kuluttajat läsnä 

keskusteluissa 

(Park ym. 

2007). 

 
Hedonistinen 

tiedonhaku 

(Smith ym. 

2005, Pöyry ym. 

2012). 

Tuote-

arvosteluiden 

rooli 

tiedottajana 

(Park ym. 2007, 

Lee ym. 2008). 

 
Tuotetyypit 

(Senecal & 

Nantel 2004, 

Muhambi & 

Schuff 2010). 

 
Kokemukselli-

sen tiedon lähde 

(Yang & Mai 

2010, Pöyry 

ym. 2011). 

Tuote-

arvosteluiden 

rooli 

tiedottajana ja 

suosittelijana  

(Park ym. 2007, 

Lee ym. 2008). 

 
Laajemmat 

harkintajoukot 

(Duan ym. 

2008, Cheung 

2012). 

 
Syvällisempi 

tarkastelu (Baek 

ym. 2012). 

Tuote-

arvosteluiden 

rooli 

suosittelijana 

(Park ym. 2007, 

Lee ym. 2008). 

 
Ostopäätöksen 

viimeistely 

(Park & Kim 

2008). 

 
Luottamus 

(Cheung ym. 

2009, 

Ozturkcan & 

Gursoy 2014). 

Käytön 

oppiminen, 

ristiriitaisuuden 

alentaminen ja 

ongelman-

ratkaisu 

(Henning-

Thurau & 

Walsh 2003, 

Kim ym. 2011). 

 
Uuden 

ostopäätös-

prosessin 

laukaiseminen 

(Muhambi & 

Schuff 2010). 

Kuvio 2. Internetin tuotearvosteluiden läsnäolo kuluttajien viisivaiheisen ostopäätösprosessin eri vaiheissa. 
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4 DIGITAALISEEN PUSKARADIOON OSALLISTUMISEN MOTIIVIT JA 

KOETTU HYÖDYLLISYYS 

Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat että tuotteisiin liittyvä sähköinen 

puskaradiotieto vaikuttaa kuluttajien asenteisiin, ostoaikomuksiin ja käyttäytymiseen 

(Sénécal & Nantel 2004, Chevalier & Mayzlin 2006, Huang & Chen 2006, Amblee & 

Bui 2008, Hu ym. 2008, Li & Hitt 2008, Moe & Trusov 2011) sekä verkkokaupassa 

että perinteisten kivijalkamyymälöiden tapauksissa (Chatterjee 2001). Kuitenkin harva 

kuluttajat osallistuu tällaisen hyödyllisen informaation tuottamiseen internetissä ja 

valtaosa kuluttajista ainoastaan kuluttaa sitä (Reichelt, Sievert & Jacob 2013). Nielsen 

(2006) esittää 90-9-1 –säännön, jonka mukaan 90% kuluttajista on hiljaisia lukijoita, 

9% ajoittaisia osallistujia ja 1% aktiivisia verkkosisällön tuottajia. Selvää kuitenkin on 

että tieto leviää internetissä huomattavasti laajemmalle ja tämän seurauksena 

digitaalinen puskaradio tarjoaa selkeän skaalaedun verrattaessa perinteiseen 

puskaradioon ja kanssakäymiseen (Chatterjee 2001), toisin sanoen vähäisempikin 

aktiivisten kirjoittajien suhteellinen osuus voi hyödyttää suurta määrää kuluttajia 

globaalisti. Internetin tuotearvosteluiden ja muun digitaalisen puskaradion käytön 

kannalta on tärkeää ymmärtää, mikä saa kuluttajat hakemaan ja tuottamaan tällaista 

tietoa ja millä tavalla tällainen tieto koetaan hyödylliseksi. Tässä luvussa käydään 

ensin läpi kuluttajien motiiveja lukea toisten kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita 

ja puskaradiotietoa internetistä. Tämän jälkeen tarkastellaan motiiveja kirjoittaa 

tuotearvosteluita ja puskaradiotietoa internetiin. Kolmantena esitellään aikaisemmassa 

kirjallisuudessa esiin nousseita tekijöitä, joista tällaisen kuluttajien välisen viestinnän 

koettu hyödyllisyys muodostuu. Ja viimeisenä kaikki tähän tutkimukseen koottu teoria 

kootaan yhteen teoreettiseksi viitekehykseksi ja esitetään kuvion muodossa. 

4.1 Motiivit hakea ja lukea internetin tuotearvosteluita ja digitaalista 

puskaradiota 

Jotta voidaan tutkia digitaalisten mielipidealustojen vaikutusta kuluttajien 

päätöksentekoon, on välttämätöntä tunnistaa taustalla vaikuttavat motiivit, jotka 

ylipäätään houkuttelevat kuluttajat etsimään tietoa näistä lähteistä (Henning-Thurau & 

Walsh 2003). Motiivi määritellään yleiseksi ajuriksi, joka ohjaa kuluttajan 

käyttäytymistä kohti hänen tarpeidensa täyttämistä. Mitä suurempi ero kuluttajan 
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nykytilanteella ja halutuilla lopputulemilla on, sitä suurempi tarmo on toimia tarpeiden 

tyydyttämiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi. (Assael 1998: 78.) Henning-Thurau ja 

Walsh (2003) sekä Goldsmith ja Horowitz (2006) ovat tunnistaneet ja erotelleet 

motiiveja, jotka ajavat kuluttajat lukemaan toisten kuluttajien kirjoittamia arvosteluita 

ja muita kirjoituksia digitaalisilta mielipidealustoilta. Myös Bailey (2005) on sivunnut 

seikkoja, jotka saavat kuluttajat hakemaan tietoa digitaalisen puskaradion piiristä. Kim 

ym. (2011) ovat tutkimuksessaan yhdistäneet Henning-Thuraun ja Walshin (2003) ja 

Goldsmithin ja Horowitzinin (2006) esittämät samankaltaiset motiivit 

kokonaisvaltaisemmaksi yhdeksän motivaation joukoksi.  

Schiffman ja Kanuk (1991:489-490) esittävät mielipidejohtaja-teoriaan (Chan & 

Misra 1990, Flynn, Goldsmith & Eastman 1996) perustuen mielipideseuraajien 

motiiveja hakea tietoa, ja Henning-Thurau ja Walsh (2004) puolestaan sovittavat näitä 

digitaalisen puskaradion kontekstiin. Muun muassa Sun ym. (2006) ja Bronner ja de 

Hoog (2010) puhuvat internetissä tietoa levittävistä mielipidejohtajista termillä ”e-

fluentials” eli ns. e-vaikuttajat. Mielipideseuraajat hakevat näiden e-vaikuttajien 

tuottamaa tietoa ja osallistuvat tuotteita käsittelevään keskusteluun alentaakseen 

kokemaansa riskiä ja vähentääkseen tuotetiedon etsimiseen kuluvaa aikaa. Tällaisista 

motivaatioista käytetään nimitystä ”oman osallistumisen motivaatiot”. Myös 

Goldsmith ja Horowitz (2006) esittävät koetun riskin hallinnan merkittäväksi 

motivaatioksi hakea toisten kuluttajien tuottamaa digitaalista puskaradiotietoa.  

Toinen motivaatioiden ryhmä liittyy tuotteisiin ja tästä ryhmästä Schiffman ja Kanuk 

(1991:489-490) käyttävät nimitystä ”tuote-osallistumisen motivaatiot”. Tähän 

ryhmään kuuluvat halukkuus oppia kuinka tuotteita kuuluu käyttää ja kuluttaa sekä 

halu saada tietoa siitä, mitä uusia tuotteita markkinoilla on. Toisten kuluttajien 

kirjoittamat tuotearvostelut eivät välttämättä ole tietolähteinä markkinoijalähtöisiä 

informatiivisempia, mutta arvosteluista saatava tieto saa kuluttajat kiinnostumaan 

tuotteista merkittävästi enemmän, kuin perinteinen markkinoijalähtöinen tieto (Bickart 

& Schindler 2001).  

Muut osallistumisen motivaatiot Schiffman ja Kanuk (1991:490) johtavat 

kuluttamisen sosiaalisesta hyväksyttävyydestä. Tämä ryhmä pitää sisällään tuotteen 

sosiaalisen arvovallan eli niin sanotun prestiisin määrittämisen, ja tällä tavalla 
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ostamiensa tuotteiden kautta kuluttaja voi määritellä omaa sosiaalista statustansa. On 

myös mahdollista että digitaalisen puskaradion etsiminen ja käyttäminen itsessään 

vaikuttavat kuluttajan sosiaaliseen statukseen, ja saavat hänet vaikuttamaan 

edistyneemmältä ja vaikutusvaltaisemmalta lähipiirissään (Goldsmith & Horowitz 

2006). 

Kognitiivisen ristiriitaisuuden teoriasta voidaan myös johtaa digitaalisen 

puskaradiotiedon etsimiseen johtavia tekijöitä. Kognitiivisella ristiriitaisuudella 

tarkoitetaan tietyn tuotteen valitsemisen jälkeen kuluttajien usein kokemaa epäilyä ja 

ahdistusta hylkäämiensä vaihtoehtojen suhteen. Valintatilanteessa kaikilla 

vaihtoehdoilla yleensä on sekä hyviä että huonoja puolia. Valitessaan yhden tuotteen 

kuluttaja kokee saavansa tämän tuotteen huonot puolet, ja menettävänsä kaikkien 

hylkäämiensä vaihtoehtojen hyvät ominaisuudet, mikä voi aiheuttaa epämiellyttäviä 

ristiriitaisuuden tunteita tehdystä päätöksestä. (Solomon 2009: 160.) Suomen kielessä 

kansankielinen ilmaisu tälle on ostokrapula. Näitä ristiriitaisuuden tuntemuksia 

voidaan alentaa tuotearvosteluiden tarjoamalla neutraalilla ja puolueettomalla 

informaatiolla, joka vahvistaa kuluttajan oman arvioinnin kulutustilanteesta tai 

kulutuspäätöksensä laadukkuudesta (Henning-Thurau & Walsh 2003).  

Edelle esitettyjen perinteisestä kuluttajatutkimuksesta johdettujen motivaatioiden 

lisäksi, kaksi motivaatiota voidaan johtaa internet-ympäristön erityisistä 

luonteenpiirteistä. Ensinnäkin useat alustat palkitsevat kuluttajia suorasti tai 

epäsuorasti tuotearvosteluiden lukemisesta, ja nämä kompensaatiot voivat olla 

merkittävä motivaatio puskaradiokeskusteluun osallistumiselle. (Henning-Thurau & 

Walsh 2003.) Toinen internet-ympäristön erityispiirteistä johdettavissa oleva 

motivaatio puolestaan ottaa huomioon internetin mielipidealustojen yhteisöllisyyden 

(Hung & Li 2007,  Kim ym. 2011, Chih ym. 2013). Osalle kuluttajista on tärkeää 

kuulua osaksi internetin virtuaaliyhteisöjä, ja he kääntyvät internetin puoleen 

päästäkseen vuorovaikutukseen muiden kuluttajien kanssa ja jakaakseen 

kuluttamiseensa liittyviä tuntemuksiaan. Yhteisöön kuulumisen lisäksi, jotkut 

kuluttajat pyrkivät keräämään itsellensä vaikutusvaltaa ja statusta yhteisön sisällä 

tuottamalla ja kuluttamalla puskaradiotietoa. (Wang & Fesenmaier 2004, Hung & Li 

2007, Chih ym. 2013.)  Tästä johtuen yksi motivaatio puskaradiotiedon etsimiselle voi 

olla virtuaaliyhteisöön kuuluminen. (Henning-Thurau & Walsh 2003.) 
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Virtuaaliympäristö mahdollistaa sen että maantieteellisesti hajaantunutkin joukko voi 

muodostaa yhteisön. Kääntöpuolena yhteisöllisyydelle, joillekin kuluttajille voi 

muodostua houkutus tulla osaksi yhteisöä ainoastaan hetkellisesti hyötyäkseen sen 

resursseista ja tämän jälkeen poistua. Näin voi käydä tilanteissa, joissa yhteisön 

populaatio on epävakaata ja ryhmän rajoja ei ole selkeästi määritelty ja suojeltu. 

Toisaalta tällaisestakaan itsekkäästä käyttäytymisestä ei todennäköisesti aiheudu 

suoranaista haittaa yhteisölle, niin kauan kun yhteisön jäsenistä riittävän suuri osa 

säilyy aktiivisina eli esittävää kysymyksiä, tuottaa tietoa, jakaa ideoita yms. (Wang & 

Fesenmaier 2004.) 

Aiemmin esitettyjen motiivien lisäksi Goldsmith ja Horowitz (2006) esittävät 

digitaalisen puskaradion etsimistä ajaviksi motiiveiksi hintatietoisuuden, 

käytönhelppouden ja sattuman kautta etsimisen. Hintatietoisuudella tarkoitetaan sitä 

että sähköisen puskaradiotiedon avulla voidaan hakea tuotteille halvimpia hintoja ja 

pyrkiä määrittelemään tuotteiden todellisia hinta-laatu –suhteita (Goldsmith & 

Horowitz 2006, Liu & Zhang 2008, Kim ym. 2011). Digitaalisen puskaradion kautta 

kuluttajat pystyvät löytämään tietoa, jota ei yleensä ole saataville valmistajien tai 

markkinoijien hallinnoimista lähteistä (Chiou & Cheng 2003, Yang & Mai 2010, 

Pöyry ym. 2011). Tiedonhakuun käytettävän ajan alentamisen (Henning-Thurau & 

Walsh 2003) lisäksi Goldsmithin ja Horowitzin (2006) esittämään käytönhelppouteen 

kuuluvat muun muassa tuotteiden helppo vertailtavuus ja se että tietoa voi hakea 

kätevästi mistä haluaa (esim. kotoa, koulusta tai töistä). Käytönhelppouteen liittyy 

merkittävästi myös se, että kuluttaja voi hakea tuotearvosteluita juuri haluamallansa 

ajanhetkellä. Verkkokaupan tapauksessa ostamisen yhteydessä voi luontevasti selata 

samanaikaisesti muiden kuluttajien kokemuksia kyseessä olevista tuotteista (Ward & 

Ostrom 2002 via Mauri & Minazzi 2013). Kivijalkamyymälöiden kohdalla puolestaan 

moderni mobiili-internet mahdollistaa kiinnostavien tuotteiden arvosteluiden 

lukemisen juuri ostohetkellä (Jalilvand & Samiei 2012). Digitaalisen puskaradion 

etsiminen sattuman kautta tai vahingossa kuvaa internetiä enemmän käyttävien 

tilannetta, jossa he muun internetissä toimimisen ohessa tulevat vastakkain 

tuotearvosteluiden ja muun vastaavan tiedon kanssa, ilman että kuluttajat varsinaisesti 

etsivät tällaista tietoa (Goldsmith & Horowitz 2006).  
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Digitaalisen puskaradion etsimisen motivaatiot voivat juontaa juurensa myös 

kuluttajien hedonisesta ja utilitaristisesta internetin käytöstä ja ostokäyttäytymisestä 

(Childers, Carr, Peck & Carson 2001, Smith ym. 2005). Hedonista informaation 

etsimistä voidaan kuvata seikkailullisena ja nautinnollisena, ja utilitaristista puolestaan 

tarkkana ja aikatietoisena (Hartman, Shim, Barber & O’Brien 2006). Hedonisella 

tiedonhaulla kuluttaja hakeutuu häntä miellyttävän tiedon pariin ja vielä tarkemmin 

hedonisella tiedonhaulla usein etsitään kokemuksellista informaatiota.  Utilitaristiseen 

tiedonhakuun kuluttajat voivat puolestaan hakeutua varmistuakseen siitä, että heidän 

ostopäätöksensä on rationaalinen ja riittävän hyvin valmisteltu. (Pöyry ym. 2012.) 

Utilitaristinen tiedonhaku saa kuluttajan läpikäymään mahdollisimman monta 

asiaankuuluvaa sivua, joiden avulla maksimoidaan ostosta saatava hyöty ja 

varmistutaan siitä että kaikki tarpeellinen tieto sisällytetään päätöksentekoon (Cotte, 

Chowdhury, Ratneshwar & Ricci 2006). Näistä syistä johtuen Pöyry ym. (2012) 

esittävät että utilitaristiset kuluttajat ovat suuremmalla todennäköisyydellä epävarmoja 

ja päättämättömiä, ja tästä johtuen ajautuvat käyttämään tiedonhakuun runsaasti aikaa. 

4.2 Motiivit kirjoittaa tuotearvosteluita ja digitaalista puskaradiotietoa 

Henning-Thurau ym. (2004) ovat puolestaan tutkineet tekijöitä, jotka motivoivat 

kuluttajia osallistumaan ja ilmaisemaan mielipiteitään internet-pohjaisilla kuluttajien 

mielipidealustoilla. Tämän tutkimuksen kannalta ensisijaisen tärkeitä ovat lukijoiden 

motiivit. Näiden lisäksi esitellään myös kirjoittajia motivoivia tekijöitä, koska 

tuotearvosteluiden ja muun puskaradion koettuun hyödyllisyyteen merkittävästi 

vaikuttavat myös kirjoittajan motiivit ja ominaisuudet (Bansal & Voyer 2000, Cheung 

ym. 2009, Baek, ym. 2012, Li, Huang, Tan & Wei 2013, López & Sicilia 2014). 

Henning-Thurau ym. (2004) tarkastelivat digitaalisen puskaradiotiedon tuottamisen 

motivaatioita perinteisen kanssakäymisen ja suusanallisen viestinnän kannalta 

relevanttien motiivien kautta, ja olettivat näiden vaikuttavan myös sähköisen 

ympäristön kontekstissa, koska ilmiöt ovat määritelmällisesti hyvin lähellä toisiaan. 

Yleisesti ottaen kuluttajat eivät jaa kokemuksiaan tuotteista tai palveluista jos 

keskusteleminen ei tuota jonkinlaista mielihyvää tai tyydytystä (Engel, Blackwell & 

Miniard 1993: 157). Dichter (1966) on tunnistanut neljä motivaatioiden luokkaa 

positiivisesta suusanallisesta viestimisestä: tuotteeseen liittyvät, minuuteen liittyvät, 
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muu sitoutuneisuus ja viestiin liittyvät. Engel ym. (1993: 157) muokkasivat Dichterin 

(1966) luokittelua ja lisäsivät uuden motiivin, ristiriitaisuuden tunteiden alentamisen. 

Sundaram, Mitra ja Webster (1998) puolestaan tunnistivat kahdeksan erillistä motiivia 

osallistua perinteiseen puskaradioviestintään: neljä motiivia selittivät osallistumista 

positiiviseen viestintään (epäitsekkyys, tuotteeseen sitoutuneisuus, oman itsensä 

kohentaminen ja yrityksen auttaminen) ja toiset neljä selittivät negatiiviseen 

viestintään osallistumista (epäitsekkyys, ahdistuksen helpottaminen, kostaminen ja 

neuvojen etsiminen ongelmatilanteissa). 

Henning-Thurau ym. (2004) johtavat edellä esitetyistä tutkimuksista 11 toisistaan 

eroavaa motivaatiota, joita voivat ajaa kuluttajia tuottamaan sisältöä internetin 

mielipidealustoille. Nämä motivaatiot ovat: huoli toisista kuluttajista, halu auttaa 

yritystä, saadut sosiaaliset edut, yrityksiin liittyvän vallankäyttäminen, ostonjälkeinen 

neuvojen hakeminen, oman itsensä kohentaminen, rahalliset palkkiot, korvausten 

hakemisen helppous, toivo siitä että alustan hallinnoija toimii viestien välittäjänä, 

positiivisten tuntemusten esittäminen, negatiivisten tuntemusten purkaminen.  

Informaatiota digitaaliseen puskaradioon tuottavat kuluttajat voidaan jakaa näiden 11 

motivaation perusteella neljään toisistaan eroavaan segmenttiin. Ensimmäisessä ja 

suurimmassa ryhmässä ovat itsekeskeiset auttajat, joita ajavat vahvasti huoli muista 

kuluttajista ja taloudelliset houkuttimet. Itsekeskeiset auttajat antoivat kaikista 

segmenteistä korkeimman painoarvon saamilleen taloudellisille kannustimille. 

Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat aidosti epäitsekkäät kuluttajat, joita 

motivoivat pääasiassa toisten kuluttajien ja yritysten auttaminen. Kolmanneksi 

suurimman segmentin kuluttajia ajavat tasaisen voimakkaasti kaikki aiemmin esitetyt 

11 motiivia, ja tätä segmenttiä kuvataankin nimikkeellä useiden motiivien kuluttajat. 

Viimeisen ja pienimmän segmentin, kuluttajien puolestapuhujien, jäseniä ajaa 

pääasiassa yksi motiivi, joka on huoli muista kuluttajista. (Henning-Thurau ym. 2004.) 

Arvosteluiden kirjoittamisen motiiveja ja erilaisia kirjoittajatyyppejä esitellään siitä 

syystä, että arvostelun kirjoittajan laadulla, maineella ja muilla ominaisuuksilla on 

merkittävä vaikutus kyseisen viestin hyödyllisyyteen ja uskottavuuteen (Hu ym. 2008, 

Cheung ym. 2009, Baek ym. 2012). 
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Suurella todennäköisyydellä myös arvostelun kirjoittajan motiiveilla on vaikutusta 

tekstin hyödyllisyyteen ja tätä kautta arvostelun vaikuttavuuteen. On esitetty että 

yksilöt pyrkivät käyttäytymään virtuaaliyhteisöissä viiteryhmää miellyttävällä tavalla 

tyydyttääkseen omaa hyväksyneisyyden ja vallan tunteen tarvettansa. Digitaalisessa 

ympäristössä tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukasta tietoa, vaikuttavia teknisiä 

yksityiskohtia kirjoittajan vastauksissa, halukkuutta auttaa toisia ja hienostunutta 

kirjoitustyyliä, jotka voivat kaikki edistää yksilön omaa asemaa ja arvovaltaa 

virtuaaliyhteisössä. (Wang & Fesenmaier 2004.) Toisin sanoen vaikuttaisi olevan 

mahdollista, että vaikka arvosteluja tuottava virtuaaliyhteisön jäsen pohjimmiltaan 

ajaa omaa etuaan, pönkittämällä omaa asemaansa yhteisössä, niin hän silti voi samalla 

tuottaa toisille kuluttajille hyödyllistä tietoa arvostelussaan. Todennäköisesti 

enimmäkseen rahallisen houkuttimen motivoima itsekäs kirjoittaja ei tuota yhtä 

hyödyllistä arvostelua kuin toisten auttamisesta aidosti nauttiva epäitsekäs arvostelija 

(Henning-Thurau ym. 2004). 

Cheung ja Lee (2012) johtivat motivaatioita tuottaa puskaradiotietoa sähköiseen 

ympäristöön neljästä teoreettisesta näkökulmasta (egoismi, kollektivismi, altruismi, 

moraalisuus) ja näiden lisäksi ns. minäpitävyydestä (self-efficacy). Egoististen 

motiivien lopullinen tarkoitus on hyödyttää kuluttajaa itseään (Batson 1994). Cheung 

ja Lee (2012) luokittelevat maineen kerryttämisen ja viestinnän vastavuoroisuuden 

(kirjoittaja odottaa saavansa itse hyötyä tulevaisuudessa) egoistisiksi motiiveiksi 

tuottaa digitaalista puskaradiota.  Kollektivistisen motiivin päämääränä on hyödyttää 

tuotetulla tiedolla koko yhteisöä (Batson 1994) ja kuuluvuuden tunne on esimerkki 

tällaisesta motivaatiosta toimia (Cheung & Lee 2012). Altruistisen motivaation 

lopullinen tarkoitus on hyödyttää muita kuin itseään (Batson 1994). Tällä tavalla 

epäitsekkäästi toimiva kirjoittaja ei odota itsellensä suoraa palkkiota tai hyötyä, vaan 

auttamisen tuottama nautinto ajaa tällaisia epäitsekkäitä toimijoita (Henning-Thurau 

ym. 2004). Kuluttaja voi luoda digitaalista puskaradiotietoa myös siitä syystä, että hän 

kokee, että hänen täytyy moraalisen velvoitteen johdosta tuoda tietonsa ja 

kokemuksensa muiden kuluttajien saataville (Dholakia, Bagozzi & Pearo 2004). 

Minäpitävyys puolestaan on yksilön oma arvio hänen omista kyvyistään suorittaa 

tiettyyn lopputulemaan vaadittavia toimia. Mikäli kuluttaja kokee itsensä erityisen 

kyvykkääksi ostokokemuksiin liittyen, niin tämä voi johtaa siihen että kuluttaja 
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herkemmin myös jakaa kokemuksiaan eteenpäin puskaradiona kuluttajien 

mielipidealustoilla. (Cheung & Lee 2012.) 

4.3 Internetin tuotearvosteluiden koettu hyödyllisyys 

Digitaalisen puskaradion ilmiön koettu hyödyllisyys tiedonlähteenä luonnollisesti 

vaikuttaa merkittävästi siihen miten kuluttajat käyttävät internetin tuotearvosteluita ja 

muuta puskaradiotietoa ostopäätöksiensä tukena (Chen, Dhanasobhon & Smith 2001, 

Chevalier & Mayzlin 2006, Li ym. 2013). Tällaisia koettuun hyödyllisyyteen 

vaikuttavia tekijöitä on tutkittu aiemmin laajasti. Tässä kappaleessa esitetään 

aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nousseita, kuluttajien ostopäätösprosessin kannalta 

merkittäviä, internetin tuotearvosteluiden ja digitaalisen puskaradion koetun 

hyödyllisyyden elementtejä. 

Kuten aiemminkin on esitetty, internetin tuotearvosteluilla on kaksoisrooli kuluttajien 

hyödyttämisessä, koska arvostelu voi toimia sekä tietolähteenä että suosittelijana. 

Arvostelun kautta kuluttajat voivat siis saada käyttäjälähtöistä tuotetietoa, mutta 

samanaikaisesti arvostelut pitävät sisällään usein myös tuotetta tai palvelua 

aikaisemmin käyttäneiden suosituksia tuotteen suhteen. (Park ym. 2007, Lee ym. 

2008.) Tähän liittyen internetin tuotearvostelut voidaan nähdä kauppiaiden kannalta 

jopa ilmaisina myyntiassistentteina, jotka auttavat kuluttajia löytämään parhaiten 

heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita (Chen & Xie 2008). Toisilla kuluttajilla on kyky 

olla yhtä aikaa sekä prosessi- että tulosorientoituneita, sillä he voivat tiedottaa 

kuluttajia erilaisista tuoteominaisuuksista ja samalla tarjota suosituksia, jotka täyttävät 

kuluttajien tarpeita (West, Ariely, Bellman, Bradlow, Huber & Johnson 1999) 

Kuluttajien informaation prosessointiin ja tätä kautta hyödyllisyyteen vaikuttavat 

erityisesti arvosteluiden määrä ja laatu (Park ym. 2007). Arvosteluiden määrän 

voidaan katsoa kuvastavan tuotteen suosiota, koska arvosteluiden määrän voidaan 

olettaa riippuvan suoraan tuotteen myyntimäärästä (Park & Lee 2007, Park & Kim 

2008, Ho-Nac, Carson & Moore 2013). Arvosteluille ei ole olemassa standardoitua 

muotoa, joten arvosteluiden sisältö vaihtelee lyhyestä pitkään ja subjektiivisesta 

objektiiviseen (Chatterjee 2001). Park ym. (2007) kuvailevat laadukasta arvostelua 

loogiseksi, suostuttelevaksi ja sellaiseksi, jossa väitteitä perustellaan tuotteeseen 
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perustuvilla faktoilla. Tähän liittyen Kim ja Gupta (2011) tarkastelevat tunteellisten 

ilmaisujen vaikutusta arvosteluiden laatuun, ja esittävät että yhtenäiset tunteelliset 

ilmaisut lisäävät arvostelun informaatioarvoa ja vastaavasti poikkeavat tunteelliset 

ilmaisut alentavat arvostelun informaatioarvoa. Erityisesti kokemuksellisten 

hyödykkeiden tapauksessa arvosteluiden hyödyllisyys riippuu merkittävästi 

arvosteluiden yhtäläisyyksistä ja yksimielisyydestä (Jiménez & Mendoza 2013). 

Kuluttajat siis lukevat arvosteluja ja arvioivat niiden hyödyllisyyttä monipuolisesti 

tarkastelemalla arvosteluiden lukumäärää, varianssia, keskiarvotietoja, yleistä sävyä, 

sekä laadullisia seikkoja, kuten kirjallista sisältöä (Chevalier & Mayzlin 2006, Jang 

ym. 2012, López & Sicilia 2014) 

Kuluttajan ja kyseessä olevan tuotteen välisellä siteellä on merkittävä vaikutus siihen 

kuinka informaatiota prosessoidaan ja otetaan vastaan (Cheung ym. 2009, Fan & Miao 

2012). Pettyn ja Cacioppon (1986) asenteiden muutoksia selittävän mallin (ELM) 

mukaan suostuttelevia viestejä voidaan käsitellä joko pintapuoleisesti tai 

perusteellisesti. Park ym. (2007) tarkastelevat tuotearvosteluiden laadun ja määrän 

vaikutusta ostoaikomuksiin kuluttajan sitoutuneisuuden suhteen. Sitoutuneisuus 

määritellään kuluttajan kokemaksi tuotteen henkilökohtaiseksi merkityksellisyydeksi, 

joka perustuu kuluttajan tarpeisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja arvoihin (Zaichkowsky 

1985). Onkin löydetty, että vähemmän sitoutuneisiin kuluttajiin vaikuttaa enemmän 

pintapuolinen arvosteluiden lukumäärä ja sitoutuneempiin kuluttajiin vaikuttavat 

pintapuolisten seikkojen lisäksi myös syvällisemmät seikat, kuten arvosteluiden laatu. 

Arvosteluiden lukumäärällä on siis informaatioarvoa ja hyötyä kuluttajille, vaikka itse 

arvostelut olisivatkin heikkolaatuisia, sillä suuri määrä arvosteluita viestii joka 

tapauksessa tuotteen suosiosta. (Park ym. 2007.) Internetin tuotearvosteluiden koettu 

hyödyllisyys muodostuu sekä pintapuoleisten toissijaisten merkkien että 

syvällisempien keskeisten merkkien vaikutuksesta (Baek ym.2012). 

Aikaisempi tutkimus on myös osoittanut että tuotteen ominaisuudet vaikuttavat siihen 

että haetaanko tuotteesta tietoa digitaalisen puskaradion avulla, ja jos haetaan, niin 

miten tätä tietoa prosessoidaan (Senecal & Nantel 2004, Muhambi & Schuff 2010). 

Nelson (1970) on esittänyt että hyödykkeet voidaan luokitella kokemuksellisten ja 

etsinnällisten ominaisuuksien mukaisesti. Kuluttajan on mahdollista selvittää ja 

havainnoida tuotteen etsinnälliset ominaisuudet ennen ostamista, mutta 
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kokemukselliset ominaisuudet eivät ole yhtä helposti etukäteen määritettävissä 

(Nelson 1974). Digitaalisella puskaradiolla on potentiaalia tarjota kuluttajille 

kokemuksellista informaatiota, jota ei ole saatavilla muista lähteistä, ja tämä voi toimia 

kannusteena hakeutua tuotearvosteluviestinnän pariin (Pöyry ym. 2011).  Yleisesti 

ottaen suositukset ovat kokemuksellisten tuotteiden tapauksessa merkittävästi 

vaikuttavampia kuin etsinnällisten tuotteiden tapauksessa (Senecal & Nantel 2004). 

Toisaalta äärimmäisen positiivisten tai negatiivisten arvosteluiden on löydetty olevan 

maltillisempia arvosteluita vähemmän hyödyllisiä kirjojen (kokemuksellinen 

hyödyke) tapauksessa. Lisäksi tekstin pituus lisää etsinnällisen tuotteen arvostelun 

diagnostisuutta ja informaatioarvoa enemmän kuin kokemuksellisen tuotteen 

tapauksessa. (Muhambi & Schuff 2010.) Yang ja Mai (2010) raportoivat tuloksissaan, 

että hedonisten tuotteiden tapauksessa (verkkovideopeli) kuluttajat luottivat 

etsinnällisiä ominaisuuksia käsitteleviin arvosteluihin, mutta eivät kokemuksellisia 

ominaisuuksia käsitteleviin. Tämän esitetään viestivän siitä että digitaalisen 

puskaradion potentiaali ei täysin riitä muuttamaan kokemuksellisia ominaisuuksia 

etsinnällisiksi, vaan kuluttajien kirjoittamat tuotearvostelut tarjoavat ainoastaan uuden 

viestintäkanavan kuluttajille.  

Toisin kuin perinteisen kanssakäynnin ja tuotetiedon suullisen vaihtamisen 

tapauksessa, digitaalisessa ympäristössä lähde on yleensä tuntematon, joten lähteen 

luotettavuuden arvioinnilla on myös vaikutusta siihen miten luettua tuotearvostelua 

hyväksikäytetään (López & Sicilia 2014). Esimerkiksi Smith ym. (2005) osoittivat että 

lähteen luotettavuus riippuu kirjoittajan asiantuntijuudesta sekä kirjoittajan ja lukijan 

välisestä yhteisymmärryksestä. Lähteen luotettavuuteen voi myös vaikuttaa se kuka 

viestintäkanavan omistaa (kuluttajat, markkinoijat vai joku kolmas osapuoli) ja 

yleensä luotettavuuden katsotaan alentuvan jos kanava on markkinoijalähtöinen 

(Senecal & Nantel 2004, Schindler & Bickart 2005, Weisfeld-Spolter, Sussan & Gould 

2014). Toisten kuluttajien kirjoittamat arvostelut nähdään yleensä hyödyllisempinä 

kuin ammattilaisten kirjoittamat (Smith ym. 2005, Li ym. 2013). Vaikka arvostelut 

ovat yleensä tuntemattomien ja nimettömien kirjoittajien tuottamia, niin ne silti 

nähdään luotettavina tietolähteinä esimerkiksi kirjoja ostettaessa (Lin ym. 2005). Baek 

ym. (2012) myös lisäävät että kirjoittajan oikean nimen esittäminen ei lisää arvostelun 

hyödyllisyyttä, vaan hyödyllisyyteen vaikuttavat enemmän lukijakunnan arviointeihin 

perustuvat arvosteluiden tai arvostelijan hyödyllisyyden arvosanat. Arvosteluita 
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välittävät alustat nimittäin usein tarjoavat arvosteluiden lukijoille mahdollisuuden 

arvioida yksittäisten arvosteluiden laatua ja luotettavuutta, ja nämä arviot myös jäävät 

näkyviin muille käyttäjille (Henning-Thurau & Walsh 2003). On myös mahdollista 

että kuluttajien näkemykset arvosteluiden yleisestä luotettavuudesta kehittyvät ajan 

kuluessa. Ajan edetessä kuluttajat keräävät enemmän suoria kokemuksia arvosteluista 

ja saavat useampia mahdollisuuksia arvioida sitä kuinka hyvin arvostelut ennakoivat 

heidän mieltymyksiään. (Zhao ym. 2013.) Esimerkiksi Zhu ja Zhang (2010) ovat 

löytäneet todisteita sille, että internetin tuotearvostelut ovat vaikuttavampia lukijoille, 

jotka ovat suhteellisen kokeneita internetin käyttäjiä. 

4.4 Internetin tuotearvostelut osana kuluttajan ostopäätösprosessia 

Kuviossa 3 pyritään havainnollistamaan aiemmin esiteltyä teoriaa kuvallisessa 

muodossa. Digitaalisen puskaradion eri muodoista tarkastelussa ovat ainoastaan 

kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut. Digitaalisen puskaradion 

tuotearvosteluista otetaan tarkempaan tarkasteluun sekä hakemisen ja lukemisen että 

kirjoittamisen motiivit, ja näiden vaikutus internetin tuotearvosteluiden koetun 

hyödyllisyyden muodostumiseen.  Merkittäviä motivaatioita hakea ja lukea toisten 

kuluttajien internetiin kirjoittamia tuotearvosteluita ovat muun muassa: ostamiseen 

liittyvän tiedon löytäminen, sosiaalinen orientaatio kuluttajien luoman tiedon kautta, 

yhteisöön kuuluminen, taloudelliset kannustimet ja kuluttamisesta oppiminen 

(Henning-Thurau & Walsh 2003). Puolestaan merkittäviä syitä kirjoittaa 

tuotearvosteluita internetiin ovat muun muassa: saadut sosiaaliset hyödyt, saadut 

taloudelliset hyödyt, huoli toisista kuluttajista sekä oman itsensä kohentaminen 

(Henning-Thurau ym. 2004). Kuluttajien internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden 

hyödyllisyyteen vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi arvosteluiden 

yksimielisyys (Jiménez & Mendoza 2013), kyseessä olevan tuotteen ominaisuudet 

(Senecal & Nantel 2004, Muhambi & Schuff 2010) ja lähteen luotettavuus (Smith 

2005). Tuotearvosteluiden koetun hyödyllisyyden ja arvosteluiden hakemisen ja 

lukemisen motiivien välillä on vuorovaikutus. Mallin taustalla on ajatus siitä, että 

toisten kuluttajien kirjoittamien tuotearvosteluiden käyttö päätöksenteon tukena 

juontaa juurensa näiden arvosteluiden koetusta hyödyllisyydestä (Baek ym. 2012). 

Arvosteluita siis luetaan, koska ne koetaan hyödyllisiksi (Li ym. 2013) ja puolestaan 

monipuoliset motiivit lukea kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita ruokkivat 
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arvosteluiden koettua hyödyllisyyttä (Goldsmith & Horowitz 2006). Internetin 

tuotearvosteluiden kirjoittamisen motiivit vaikuttavat todennäköisesti kirjoitetun 

arvostelun laatuun (Henning-Thurau ym. 2004, Wang & Fesenmaier 2004) ja 

vaikuttavat tätä kautta välillisesti siihen kuinka hyödyllisiksi lukijat kokevat 

arvostelutekstit. Halu auttaa toisia kuluttajia on merkittävä syy kirjoittaa arvosteluita 

(Henning-Thurau ym. 2004), joten internetin tuotearvosteluiden koettu hyödyllisyys 

voi itsessään toimia lukijan motivaationa kirjoittaa hyödyllisiä arvosteluita internetiin. 

Käyttöä edeltävästä tuotearvosteluiden koetusta hyödyllisyydestä siirrytään 

tarkastelemaan tuotearvosteluiden varsinaista potentiaalia ja käyttöä jokaisessa 

kuluttajan ostopäätösprosessin (Kotler & Keller 2006:191) viidessä eri vaiheessa. 

Ostopäätösprosessin viimeisen vaiheen tarkasteluun sisällytetään myös internetin 

tuotearvosteluiden potentiaali laukaista uusi ostopäätösprosessi (Muhambi & Schuff 

2010).  

Ongelman 

tunnistaminen  
Informaation 

etsiminen 
Vaihtoehtojen 

vertaileminen 
Ostopäätös 

Ostonjälkeinen 

käyttäytyminen 

Motiivit hakea ja 

lukea  Motiivit kirjoittaa  Internetin tuotearvosteluiden koettu hyödyllisyys 

Kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut 

Kuvio 3. Tutkimuksen viitekehys 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Kvantitatiivinen menetelmä tutkimuksen lähestymistapana 

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu kvantitatiivinen tutkimus. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa suurelta joukolta kuinka digitaalinen 

puskaradio vaikuttaa kuluttajien viisivaiheisen ostopäätösprosessin eri vaiheissa. 

Digitaalisen puskaradion vaikutus kuluttajien ostopäätösprosessin eri vaiheissa on 

erittäin laaja aihe, joten sitä tarkennetaan tutkimalla sen erilaisista 

esiintymismuodoista ainoastaan toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia 

tuotearvosteluita. Tämän lisäksi laaja aihe puretaan tarkempiin osaongelmiin. 

Osaongelmina tutkitaan millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat hyödyllisiä 

kuluttajien näkökulmista, miten kuluttajat osallistuvat tällaiseen digitaaliseen 

puskaradioviestintään, onko mahdollisesti tunnistettavissa erilaisia kuluttajatyyppejä 

tuotearvosteluiden käytön suhteen ja viimeisenä osaongelmana tarkastellaan 

tuotearvosteluiden vaikutusta ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tämä tutkimus on siis 

kuvaileva, mutta siinä on myös kartoittavan tutkimuksen elementtejä (Vilkka 

2007:20). Tässä tutkimuksessa internetin tuotearvosteluiden vaikutusta kuluttajiin 

kuvataan ostopäätösprosessin eri vaiheiden kautta, mutta samalla pyritään löytämään 

uusia näkökulmia internetin tuotearvosteluiden käyttämiseen esimerkiksi 

muodostamalla käyttäjäryhmiä kuluttajista. 

Määrällinen eli kvantitatiivinen menetelmä on tutkimustapa, jossa tietoa tarkastellaan 

numeerisesti ja tunnusomaista on numeerinen mittaaminen. Tutkittavia asioita ja 

niiden ominaisuuksia siis käsitellään yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkimustieto saadaan numeerisessa muodossa tai tutkija 

ryhmittelee laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Tutkimustulokset esitetään 

numeroina, esimerkiksi tunnuslukujen avulla. Olennainen numerotieto tulkitaan ja 

selitetään sanallisesti. Kysymyksiä, joihin kvantitatiivisella tutkimuksella yleensä 

pyritään vastaamaan ovat: ”kuinka paljon”, ”kuinka moni”, ”kuinka usein”. (Vilkka 

2007:14.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää ennen aineiston keräämistä 

operationalisoida ja strukturoida tutkittavat asiat sellaiseen muotoon, että niitä voidaan 
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tutkia. Operationalisointi tarkoittaa teoreettisten ja käsitteellisten asioiden muuttamista 

arkikieliseen ja mitattavaan muotoon. Strukturointi puolestaan tarkoittaa tutkittavan 

asian ja sen ominaisuuksien suunnittelua ja vakiointia. Strukturoinnissa tutkittavat 

asiat vakioidaan lomakkeeseen kysymyksiksi ja vaihtoehdoiksi ennalta, siten että 

jokainen vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla ja kysymykset voidaan myös 

kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. (Vilkka 2007: 14-15.) 

5.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään internetin kautta sähköisesti 

toteutettavalla kyselyllä eli kyseessä on survey-tutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan 

internetin tuotearvosteluiden vaikutusta laajan kuluttajajoukon ostopäätösprosessien 

eri vaiheisiin, joten kyselytutkimus sopii tiedonkeruumenetelmäksi. 

Kyselytutkimuksen toteuttaminen sähköisesti onnistuu pienilläkin resursseilla 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009:144), joten se sopii hyvin pro gradu –tutkielmaan 

tiedonkeruumenetelmäksi. Sähköisen kyselylomakkeen voi lähettää suurelle määrällä 

tutkittavia, jolloin on mahdollista saada varsin nopeasti ja vaivattomasti laaja otos. 

Tämän lisäksi kyselyllä voidaan yhdellä kertaa kysyä monia asioita, siten että myös 

tutkijan on mahdollista tulkita vastauksia pienellä vaivalla. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007: 190.) 

Kyselytutkimuksella tiedonkeruumenetelmänä on myös haittapuolensa. On 

mahdollista että kyselyyn vastaavien suhtautuminen kyselyyn vaihtelee ja kyselyn 

tapauksessa on mahdotonta selvittää kuinka rehellisesti, saatikka huolellisesti vastaajat 

ovat vastanneet lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Suurelle yleisölle lähetetty 

kyselylomake ei yleensä tuota kovin korkeaa vastausprosenttia ja parhaimmillaan 

vastauksia saadaan 30-40%:iin lähetetyistä lomakkeista. (Hirsjärvi ym. 2007: 190-

191) Kyselyn lähettämisen ajoitus tulee suunnitella hyvin, jotta kyselyn 

vastausprosentti ei jää sen vuoksi liian alhaiseksi. Internetin välityksellä toteutettavan 

kyselytutkimuksen kyselyrunko tulee pitää suhteellisen lyhyenä, sillä kyselyyn 

vastaaminen usein keskeyttää jonkin muun tekemisen (Adams 2007:137). Internetin 

välityksellä toteutettavassa kyselytutkimuksessa vastaajat itse täyttävät lomakkeen, 

ilman tutkijan apua (Saunders ym. 2009:362), joten vastaajien väärinymmärrykset 

ovat mahdollisia (Hirsjärvi ym. 2007:190).  
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5.2.1 Teoreettisten käsitteiden operationalisointi kysymyksiksi 

Kun teoreettiset käsitteet pitää saada empiirisen tutkimuksen ja mittauksen kohteeksi, 

käsitteitä joudutaan operationalisoimaan (Hirsjärvi ym. 2007: 150). Kyselyn 

laatiminen aloitettiin rakenteellisesti purkamalla teoriasta saadut käsitteelliset 

mitattavat asiat pienempiin osa-alueisiin, aina yksittäisiksi kysymyksiksi ja 

vastausvaihtoehdoiksi saakka. Määrällinen tutkimus edellyttää käsitteiden 

määrittelemistä ennen kuin tutkimusaineistoa voidaan kerätä ja käsitteet tulee 

määritellä sellaiseksi että niitä voidaan mitata. Luonnollisesti on erityisen tärkeää, että 

jokainen tutkimukseen osallistuva ymmärtää käsitteet ja kysymykset samalla tavalla. 

(Vilkka 2007: 36-37.)  

Tämän tutkimuksen kyselyä varten teoriaosuuden määritelmät operationalisoidaan eli 

muotoillaan ymmärrettävään ja mitattavaan muotoon, aina yksittäisiksi kysymyksiksi 

asti Vilkan (2007:39-40) mallia hyödyntäen. Vilkan (2007) esittelemän käsitekartan 

ensimmäisellä tasolla kuvataan tutkimusongelma ja osaongelmat. Toisella tasolla 

osaongelmia ja kerättyä teoriaa peilataan toisiinsa. Kolmannella tasolla tutkittava 

ilmiö puretaan kyselylomakkeen kysymyksiksi eli mittareiksi. Kuviossa 4 esitetään 

kuinka tämän tutkimuksen teoriaosuuden käsitteet muotoillaan arkikielisemmiksi 

kyselylomakkeen kysymyksiksi.  
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Kuvion ensimmäisellä tasolla siis kuvataan tutkimusongelma osaongelmien avulla. 

Osaongelmat jakautuvat karkeasti kahteen osaan: internetin tuotearvosteluihin ja 

kuluttajien ostopäätösprosessiin. Ensimmäisenä mainittuun lukeutuvat internetin 

tuotearvosteluviestintään osallistuminen, arvosteluiden hyödyllisyys kuluttajien 

näkökulmasta sekä tuotearvosteluiden erilaiset käyttäjätyypit. Toisessa osassa 

tarkastellaan kuluttajien viisivaiheista ostopäätösprosessia ja internetin 

tuotearvosteluiden roolia tämän prosessin eri vaiheissa. Osaongelmat esitellään kuvion 

yhteydessä vielä kertaalleen tarkemmin.  

Tuotearvosteluiden 

kanavat (1.1) 

Tuotearvosteluiden 

hyödyllisyys (4.3) 

Kuluttajien 

ostopäätösprosessi 

Tuotearvosteluiden 

vaikutus 

ostopäätösprosessin 

eri vaiheissa 

Osaongelmat 

1-3 

Osaongelma 

4 

Arvostelusivustot 
Verkkokaupat 
Sosiaalinen media 
Blogit 
Valmistajien sivut 

Osaongelmat: 

1) Millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat kuluttajien näkökulmasta hyödyllisiä? 

2) Miten kuluttajat osallistuvat internetin tuotearvosteluiden kaltaiseen viestintään? 

3) Onko tunnistettavissa erilaisia internetin tuotearvosteluiden käyttäjätyyppejä? 

4) Miten kuluttajat käyttävät internetin tuotearvosteluita ostopäätösprosessin eri vaiheissa? 

Informaation 

etsiminen (3.2) 

Vaihtoehtojen 

vertaileminen (3.3) 

Ostopäätös (3.4) 

Ostonjälkeinen 

käyttäytyminen 

(3.5) 

Osaongelma 1: 

kysymykset 11-17 

Osaongelma 2: 

kysymykset 8-10 

Osaongelmaan 3: 

kysymykset 1-10 ja 

16-29 

Osaongelma 4: 

kysymykset 18-29 

Kaksoisrooli 
Tuotteen 

ominaisuudet 
Luotettavuus 
Informaatioarvo 
Riskin alentaminen 
Informaatioähky 

Tarpeen 

tunnistaminen (3.1) 

Kuvio 4. Internetin tuotearvosteluiden vaikutus ostopäätösprosessiin, teoriasta 

kyselylomakkeeksi (mukaillen Vilkka 2007: 39). 
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Käsitekartan toisella tasolla teoriaa peilataan aikaisemmin esitettyihin osaongelmiin. 

Digitaaliseen puskaradioon osallistumiseen kuuluvat olennaisesti erilaiset kanavat, 

joissa esitetään kuluttajien internetiin kirjoittamia arvosteluita ja se miten kuluttajat 

osallistuvat viestintään näillä kanavilla. Kanavien lisäksi tarkastellaan vastaajien 

suhtautumista internetin tuotearvosteluihin ja arvosteluiden hyödyllisyyttä kuluttajien 

näkökulmasta. Kuluttajien ostopäätösprosessia käsittelevällä puolella käsitekarttaa 

ostopäätösprosessin eri vaiheet erotellaan, jotta internetin tuotearvosteluiden 

vaikutusta kuluttajien ostopäätösprosessiin voidaan tarkastella kyselyn kysymyksillä 

erikseen jokaisessa vaiheessa.  

Käsitekartan kolmannella tasolla esitetään tarkemmin mitkä kysymykset käsittelevät 

mitäkin osaongelmaa. Yksityiskohtaisemman esityksen avulla kysymykset saadaan 

jäsenneltyä vastaamaan oikeita muuttujia eli teoreettisia käsitteitä. Kuten jo 

aikaisemminkin on esitetty, tämän johdosta operationalisointi on tarpeellista 

määrällisessä tutkimuksessa. Huolellisesti tehty operationalisointi on erittäin tärkeässä 

roolissa onnistuneessa analyysissa ja tulkinnassa (Vilkka 2007: 36-37.) 

5.2.2 Kyselylomakkeen laadinta 

Kyselylomakkeen (Liite 1 Kyselylomake) ensimmäisessä osassa kartoitetaan 

vastaajien taustatiedot. Taustatiedoista kerätään vastaajien sukupuoli, ikäluokka, 

koulutusaste ja ammattiryhmä Vilkan (2007:37, 188) muodostamilla 

esimerkkikysymyksillä, ainoana muutoksena ovat käytetyt ikäluokat. Demografisten 

taustatietojen lisäksi kyselyn alkuun lisätään Baileyn (2005) muodostamia 

taustakysymyksiä, joiden avulla saadaan hieman valotettua kuluttajan luonnetta avun 

kysymisen ja muiden tarkkailun suhteen. Tämän lisäksi selvitetään vastaajien verkko-

ostamisen tasoa omassa verkostossaan, jotta saadaan selville onko vastaaja 

lähipiirissään verkko-ostamisen suhteen enemmän mielipidejohtaja vai 

mielipideseurailija (Chan & Misra 1990, Flynn ym. 1996). 

Kyselylomakkeen toisessa osassa selvitetään mitkä internetin tuotearvosteluiden 

kanavat ovat vastaajille tuttuja ja miten vastaajat käyttävät eri kanavia. 

Kanavavaihtoehdot kysymyksiin on koottu aiemmin esitellystä teoriasta (Bickart & 

Schindler 2001, Dellarocas 2003, Henning-Thurau ym. 2004, Sun ym. 2006) ja 
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vastaajille tarjotaan myös mahdollisuus lisätä uusia vaihtoehtoja avoimen 

vastausvaihtoehdon kautta. Kysymysten asettelulla pyritään jäljittelemään Ahosen 

(2013) kyselyä, mutta kysymyksiä joudutaan osaltaan muokkaamaan, jotta ne sopivat 

paremmin tämän tutkimuksen tarpeisiin. Useat lomakkeessa annetut 

vastausvaihtoehdot ovat laajoja, joten niitä on pyritty avaamaan muutaman esimerkin 

kautta. Tuotearvosteluiden kirjoittamista käsittelevää kysymystä seuraa kirjoittamisen 

motiiveja kartoittava kysymys, joka vastaajan pyydetään ohittamaan, mikäli hän on 

edellisessä kysymyksessä jo vastannut että ei kirjoita, eikä ole kiinnostunut 

kirjoittamaan arvosteluita tulevaisuudessakaan. 

Kyselyn kolmannella osalla pyritään selvittämään kuinka hyödyllisenä kuluttajat 

kokevat toisten kuluttajien kirjoittamat tuotearvostelut ja mistä tämä hyödyllisyys 

muodostuu. Hyödyllisyyttä kartoittavat kysymykset johdetaan aikaisempien 

tutkimusten kysymyspattereista (Goldsmith & Horowitz 2006, Chih ym. 2013, 

Ozturkcan & Gursoy 2014, Reichelt ym. 2014) ja osa johdetaan aikaisempien 

tutkimusten teoriasta (Park & Lee 2007, Park ym. 2007, Lee ym. 2008, Baek ym. 2012) 

ja muotoillaan tutkimuksen tarkoitukseen sopiviksi kysymyksiksi. Lin ym. (2005) 

tarkastelivat kohderyhmähaastattelussa erikseen ammattimaista arvostelua ja muiden 

lukijoiden arvosteluita. Nämä kysymykset yhdistetään tähän tutkimukseen 

kysymykseksi, jossa vastaajat vertaavat yksittäistä ammattilaisen kirjoittamaa ja 

joukkoa kuluttajien kirjoittamia arvosteluita hyödyllisyyden suhteen.  Samanlaisella 

vertailevalla kysymyksenasettelulla selvitetään hyödyllisyyden riippuvuutta tuotteen 

hinnasta (Baek ym. 2012) ja tuotetyypistä (Ozturkcan & Gursoy 2014). Tämän jälkeen 

vastaajia pyydetään monivalintakysymyksellä listaamaan tuotearvosteluiden 

elementtejä, joista he etsisivät tietoa kokiessaan epävarmuutta ostamisen suhteen. 

Kysymyksessä sattumanvaraisessa järjestyksessä esitetyt elementit on poimittu 

aikaisempien tutkimusten (Huang & Chen 2006, Forman ym. 2008, Cheung ym. 2009, 

Ozturkcan & Gursoy 2014, Zhang ym. 2014) teoriasta. Annettujen vaihtoehtojen 

lisäksi vastaajilla on mahdollisuus lisätä vaihtoehtoja avoimella tekstikentällä. Tämän 

jälkeen väittämätyylisissä kysymyksissä huomioidaan muun muassa teoriaosioissa 

esitelty kaksoisroolisuus (Park & Lee 2007, Park ym. 2007, Lee ym. 2008), 

luotettavuus (Chih ym. (2013), riskinalentaminen (Goldsmith & Horowitz 2006), 

ylikuormittavuus (Park & Lee 2008, Ozturkcan & Gursoy 2014).  
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Kyselyn viimeisessä eli neljännessä osiossa siirrytään selvittämään miten toisten 

kuluttajien kirjoittamat tuotearvostelut vaikuttavat vastaajien ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa. Jokaista ostopäätösprosessin viittä eri vaihetta käsitellään erikseen. 

Jokaisesta vaiheesta selvitetään erillisillä väittämillä kuinka suuri potentiaali 

tuotearvosteluilla on vaikuttaa kyseisessä ostopäätösprosessin vaiheessa, ja kuinka 

usein tuotearvostelut ovat vaikuttaneet kyseisessä vaiheessa vastaajan ostohistoriassa. 

Ostopäätösprosessin viimeisen vaiheen eli ostonjälkeisen käyttäytymisen kohdalla 

selvitetään myös kuinka tyypillistä vastaajan kohdalla on että arvosteluiden lukeminen 

ostamisen jälkeen laukaisee uuden ostopäätösprosessin. Kysymykset on muodostettu 

juuri tätä kyselyä varten hyväksikäyttäen aikaisempaa teoriaa (Muhambi & Schuff 

2010) ja kysymyksiä (Bailey 2005) ja kysymykset on muotoiltu väittämätyylisiksi 

aikaisempien tutkimusten mukaisesti (Ahonen 2013, Ozturkcan & Gursoy 2014). 

Taulukossa 1 esitetään vielä taulukon muodossa kyselylomakkeen mittarit. 

Taulukko 1. Kyselylomakkeen mittarit. 

Osa-alue Mittarit Lähteet 

Osallistuminen Mitkä tuotearvosteluiden kanavat ovat sinulle tuttuja? 

 

Bickart & Schindler 

(2001), Dellarocas 

(2003), Henning-

Thurau ym. (2004), 

Sun ym. (2006), 

Ahonen (2013) 

 

Kanavien käyttäminen lukemiseen 

 

Bickart & Schindler 

(2001), Dellarocas 

(2003), Henning-

Thurau ym. (2004), 

Sun ym. (2006) 

 

Kanavien käyttäminen kirjoittamiseen 

 

Bickart & Schindler 

(2001), Dellarocas 

(2003), Henning-

Thurau ym. (2004), 

Sun ym. (2006) 

 

Kirjoitan tai kirjoittaisin arvosteluita, koska… 

 

Henning-Thurau ym. 

(2004), Bronner & 

de Hoog (2009), 

Gligorijevic (2013) 

Hyödyllisyys Koen yleensä hyödyllisemmäksi: Yksittäisen 

ammattilaisen kirjoittaman - Joukon kuluttajien 

kirjoittamia - Yhtä hyödyllisiä - En osaa sanoa 

Lin ym. (2005) 

 

 
Arvostelut ovat hyödyllisempiä, kun kyseessä on: halpa 

tuote - kallis tuote - yhtä hyödyllisiä - en osaa sanoa 

Baek ym. (2012) 
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Arvostelut ovat hyödyllisempiä, kun kyseessä on: 

kokemuksellinen tuote – etsinnällinen tuote – yhtä 

hyödyllisiä – en osaa sanoa 

Ozturkcan & Gursoy 

(2014) 

 

Olet epävarma ostaessasi… Mihin uskot huomiosi 

erityisesti kiinnittyvän ja mistä etsit tietoa? 

Huang & Chen 

(2006), Forman ym. 

(2008), Cheung ym. 

(2009), Ozturkcan & 

Gursoy (2014), 

Zhang ym. (2014) 

 

Toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut 

toimivat mielestäni hyvin tietolähteenä: täysin eri 

mieltä… täysin samaa mieltä 

Park & Lee (2007), 

Park ym. (2007), 

Lee ym. (2008) 

 

Toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut 

toimivat mielestäni hyvin suosittelijoina: täysin eri 

mieltä… täysin samaa mieltä 

Park & Lee (2007), 

Park ym. (2007), 

Lee ym. (2008) 

 

Koen internetistä löytyvät toisten kuluttajien kirjoittamat 

tuotearvostelut luotettaviksi: täysin eri mieltä… täysin 

samaa mieltä 

Chih ym. (2013) 

 

Lukemalla toisten kuluttajien kirjoittamia 

tuotearvosteluita voin hyötyä muiden käyttäjien 

kokemuksista, ennen kuin itse ostan tuotteen:  

täysin eri mieltä… täysin samaa mieltä 

Chih ym. (2013) 

 

Lukemalla toisten kuluttajien kirjoittamia 

tuotearvosteluita, voin alentaa epävarmuuttani ja 

todennäköisyyttä että teen huonon ostopäätöksen: täysin 

eri mieltä… täysin samaa mieltä 

Goldsmith & 

Horowitz (2006) 

 

Lukiessani toisten kuluttajien kirjoittamia arvosteluita 

internetistä, koen usein ylikuormittuvani, koska 

arvosteluita on liikaa:  

täysin eri mieltä… täysin samaa mieltä 

Ozturkcan & Gursoy 

(2014) 

 

Tällä hetkellä aikomukseni lukea toisten kuluttajien 

kirjoittamia arvosteluita internetistä tehdessäni seuraavaa 

merkittävämpää hankintaani on: erittäin matala… erittäin 

korkea 

Reichelt ym. (2014) 

Ostopäätös- 

prosessi 

… toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut voivat 

synnyttää tai saada tunnistamaan tarpeita…: täysin eri 

mieltä… täysin samaa mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010), Ahonen 

(2013) 

 
Arvostelu on synnyttänyt minulle tai saanut minut 

tunnistamaan tarpeen…: ei koskaan… erittäin usein 

Ahonen (2013) 

 

 

…toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut soveltuvat 

hyvin tiedon etsimiseen: täysin eri mieltä… täysin samaa 

mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010) 

 

Käytän toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia 

arvosteluita tiedon etsimiseen: ei koskaan… erittäin usein 

Mudambi & Schuff 

(2010), Ahonen 

(2013) 

 

… toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut soveltuvat 

hyvin vaihtoehtojen vertailemiseen: täysin eri mieltä… 

täysin samaa mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010) 
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Käytän toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia 

arvosteluita vaihtoehtojen vertailemiseen: ei koskaan… 

erittäin usein 

Mudambi & Schuff 

(2010), Ahonen 

(2013) 

 

…toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut soveltuvat 

lopullisen ostopäätöksen muodostamiseen: täysin eri 

mieltä… täysin samaa mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010) 

 

Käytän toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia 

arvosteluita lopullisen ostopäätöksen muodostamiseen: ei 

koskaan… erittäin usein 

Mudambi & Schuff 

(2010), Ahonen 

(2013) 

 
… toisten kuluttajien kirjottamista arvosteluista on hyötyä 

ostamisen jälkeen: täysin eri mieltä… täysin samaa mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010) 

 

Luen tai palaan lukemaan arvosteluita ostamisen 

jälkeen…:  

ei koskaan… erittäin usein 

Bailey (2005), 

Mudambi & Schuff 

(2010),  Ahonen 

(2013) 

 

… toisten kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden 

lukeminen ostamisen jälkeen voi hyvinkin laukaista 

uuden ostoprosessin: 

 täysin eri mieltä… täysin samaa mieltä 

Mudambi & Schuff 

(2010) 

 

Arvosteluiden lukeminen ostamisen jälkeen on laukaissut 

minulle uuden ostoprosessin: ei koskaan… erittäin usein 

Mudambi & Schuff 

(2010), Ahonen 

(2013) 

5.2.3 Sähköisen kyselyn toteuttaminen 

Sähköinen kyselylomake on laadittu ja toteutettu Webropol 2.0 kyselysovelluksella. 

Kyselyn ensisijainen levitystapa oli kyselyn lähettäminen sähköpostin välityksellä 

kaikille Oulun yliopiston läsnäoleville opiskelijoille, myös jatko-opiskelijoille. Oulun 

yliopiston Sisu-raportointiportaalin mukaan läsnäolevien opiskelijoiden määrä 

keväällä 2015, kyselyn lähettämisen aikaan, oli 13571. Läsnäoleville opiskelijoille 

kohdennetun sähköpostilevityksen lisäksi, kysely julkaistiin myös tutkijan omalla 

Facebook-seinällä, jotta vastaajajoukosta muodostuisi mahdollisimman 

monipuolinen. Sekä sähköpostiviesti että Facebook-ilmoitus koostuivat lyhyestä 

saatetekstistä, lyhyestä aiheen kuvauksesta, vastaamisen houkuttimena toimivan 

arvonnan mainitsemisesta ja linkistä sähköiseen kyselyyn. Saatetekstissä pyrittiin 

antamaan riittävästi tietoa tutkimuksesta ja vetoamaan lukijoihin, jotta he 

motivoituisivat vastaamaan kyselyyn. Usein vastaaja tekee juuri saatekirjeestä saadun 

tiedon perusteella päätöksen siitä osallistuuko kyselyyn vai ei (Vilkka 2007, 81). 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin 915 vastausta, joista kolme jouduttiin hylkäämään. 

Kaikissa kolmessa hylätyssä vastauksessa vastaaja oli vastannut että hän ei ole 
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tietoinen kuluttajien kirjoittamista internetin tuotearvosteluista, ja että hän ei ole 

halukas vastaamaan internetin tuotearvosteluita käsittelevään kyselyyn. Kyselylomake 

oli ohjelmoitu ohittamaan varsinaiset kysymykset tällaisessa tilanteessa ja 

hyppäämään suoraan kyselyn viimeiselle sivulle. 915 vastauksen lisäksi kysely oli 

avattu lähettämättä vastausta kaiken kaikkiaan 421 kertaa.  

5.3 Aineiston analysointimenetelmät 

Tutkimusaineisto analysoitiin tilasto-ohjelma SPSS:n versiolla 22. SPSS soveltuu 

data-aineiston monipuoliseen tilastolliseen analyysiin ja on yleinen valinta 

kvantitatiivisen tutkimusaineiston analysointiin. Tutkimuksessa analyysimenetelminä 

käytetään frekvenssi- ja prosenttijakaumia, keskiarvo- ja keskihajontatietoja, 

monimuuttujamenetelmiä ja ristiintaulukointia.  

Analyysin alussa vastaajien taustatietojen jakautuminen esitellään yksinkertaisien 

frekvenssi- ja prosenttijakaumien avulla. Tutkimuksen ensimmäisessä osaongelmassa 

haluttiin selvittää millä tavalla internetin tuotearvostelut ovat kuluttajien näkökulmasta 

hyödyllisiä. Tämä tehdään yksinkertaisten prosenttijakaumien ja niitä 

havainnollistavien kuvioiden avulla. Toisessa osaongelmassa tarkastellaan kuluttajien 

osallistumista tuotearvosteluiden kaltaiseen viestintään. Myös toisen osaongelman 

kohdalla käytetään prosenttijakaumia ja havainnollistavia kuvioita, mutta näiden 

lisäksi analysoidaan vastauksia keskiarvo- ja keskihajontatietojen perusteella. 

Kolmannessa osaongelmassa selvitetään onko tunnistettavissa erilaisia internetin 

tuotearvosteluiden käyttäjätyyppejä. Erilaisia käyttäjätyyppejä etsitään 

klusterianalyysin avulla ja klusterianalyysi suoritetaan tuotearvosteluiden 

hyödyllisyyden ja käytön perusteella. Tuotearvosteluiden hyödyllisyys ja käyttö 

tiivistetään pääkomponenttianalyysin avulla muutamaan ulottuvuuteen (Olkkonen & 

Saastamoinen 2002: 53-54) ja näiden ulottuvuuksien perusteella muodostettiin 

muuttujista keskiarvosummamuuttujia. Komponenttipisteiden sijaan käytettiin 

summamuuttujia, koska summamuuttujia on yksinkertaisempi tulkita analyysin 

myöhemmissä vaiheissa. Keskiarvosummamuuttujan avulla pääkomponentin 

muodostavat muuttujat saadaan tiivistettyä yhdeksi muuttujaksi, joka sijoittuu 

samanlaiselle 1-5 asteikolle kuin mitä on käytetty kyselylomakkeessa. Neljännessä 

osaongelmassa pyrittiin selvittämään miten kuluttajat käyttävät internetin 
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tuotearvosteluita ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Klusterit on muodostettu internetin 

tuotearvosteluiden koetun hyödyllisyyden ja käytön mukaan, joten tarkastelemalla 

klustereiden välisiä eroja voidaan piirtää kuvaa koko joukon internetin 

tuotearvosteluiden käytöstä ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tämän lisäksi 

tutkimusaineistoa jaotellaan klustereittain, esimerkiksi tarkastelemalla 

tuotearvosteluiden lukemista klustereittain. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulosten tarkastelu aloitetaan vastaajien taustatietojen tarkastelulla, jotta 

internetin tuotearvosteluiden hyödyllisyyttä ja käyttöä olisi helpompi tulkita vastaajien 

taustojen valossa. Vastaajien taustatietojen tarkastelun jälkeen tuloksia analysoidaan 

tutkimuksien osaongelmien mukaisessa järjestyksessä. Internetin tuotearvosteluiden 

hyödyllisyyttä ja käyttöä tarkastellaan yleisesti halki vastaajien ja eri kanavien 

suhteen. Yleisemmän tarkastelun jälkeen vastaajista pyritään muodostamaan toisistaan 

eroavia käyttäjäryhmiä hyödyllisyyden ja käytön perusteella. Näitä käyttäjäryhmiä 

vertaillaan keskenään ja tarkastellaan syvällisemmin muun muassa heidän 

taustatietojensa pohjalta. Internetin tuotearvosteluiden roolia ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa selvitetään tarkastelemalla ostopäätösprosessin yksittäisiä vaiheita koskevia 

vastauksia ja muodostettujen käyttäjäryhmien eroavaisuuksia. 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Sähköiseen kyselyyn siis vastasi hyväksytysti yhteensä 912 vastaajaa. Vastaajien 

sukupuolijakauma oli yllättävän epätasainen, sillä naisia vastaajista oli 64,6% ja 

miehiä ainoastaan 35,4%. Vastauksia saatiin kaikista lomakkeen ikäluokista, mutta 

vastauksien pääpaino oli ikäluokissa 20-29 (68,3%) ja 30-29 (17,5%). Kuviossa 5 

havainnollistetaan pylväsdiagrammin muodossa vastaajien jakautuminen eri 

ikäryhmiin. Myöhemmän analyysin yhteydessä kaksi suurinta ikäluokkaa yhdistetään 

ikäluokaksi yli 50 vuotiaat, joita vastaajista yhteensä on 4,8%. Kaksi erillistä ja 

määrältään erittäin pientä ikäluokkaa yhdistetään, jotta vastaajien iän suhteen 

pystytään suorittamaan luotettavampaa analyysiä myöhemmissä vaiheissa. 
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Ikäluokkien lisäksi myös koulutustaustassa oli havaittavissa samankaltaista 

epätasaisuutta, sillä yliopistokoulutetut vastaajat (61,6%)  muodostivat selkeän 

enemmistön yhdessä lukiokoulutuksen omaavien vastaajien (29.1%) kanssa. Jälleen 

marginaalisen pienet ryhmät aiheuttavat ongelmia taustatietoihin perustuvaan 

myöhemmän analyysin suhteen, mutta eri koulutustaustojen luokkia ei voida 

yhdistellä järkevästi. Kuvion 6 pylväsdiagrammissa esitetään vastaajien 

koulutustaustan mukainen hajaantuminen. 

3,0 %

68,3 %

17,5 %

6,4 %
3,3 % 1,5 %
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%
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Kuvio 5. Vastaajien ikäjakauma. 
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Kuvio 6. Vastaajien jakaantuminen koulutustaustan mukaan. 



60 

 

Tarkasteltaessa vastaajien jakaantumista eri ammattiryhmiin, selviää että 74,1% 

vastaajista on ensisijaisesti opiskelijoita, mikä selittää myös ikäryhmien ja 

koulutustaustan epätasaisuudet. Tämä ei ole yllättävää, sillä onhan kyselyä levitetty 

ensisijaisesti Oulun yliopiston opiskelijoille sähköpostin välityksellä. Opiskelijoiden 

lisäksi ainoastaan työntekijät (9,3%) ja ylemmät toimihenkilöt (6,5%) ja alemmat 

toimihenkilöt (3,8%) olivat selvemmin edustettuina, muiden ammattiryhmien jäädessä 

noin 1 prosentin osuuksiin vastaajista. Myöskään ammattiryhmien kohdalla ei ole 

järkevää yhdistellä marginaalisen pieniä ryhmiä. Kuvion 7 pylväsdiagrammissa on 

tarkemmin näkyvillä kaikki ammattiryhmät, joihin vastaajat jakautuivat.  

6.2 Internetin tuotearvosteluiden hyödyllisyys ja käyttö 

Lähdettäessä kartoittamaan sitä miten vastaajat käyttivät kuluttajien internetiin 

kirjoittamia tuotearvosteluita, ensin haluttiin luonnollisesti selvittää sitä miten hyvin 

vastaajat tuntevat erilaisia internetin kanavia, joilla kuluttajat voivat kohdata toisten 
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Kuvio 7. Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin. 
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kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita. Vastauksista selvisi että vastaajat tuntevat 

kokonaisuudessaan tuotearvosteluita tarjoavat kanavat hyvin ja että tuotearvosteluiden 

käyttö on yleistä. Myös aikaisemmassa kirjallisuudessa on esitetty että internetin 

tuotearvosteluita tarjoavat kanavat tunnetaan hyvin ja niillä todennäköisesti myös 

vieraillaan sen johdosta että kanavat tunnetaan (Bailey 2005). Kuviossa 8 

havainnollistetaan miten hyvin vastaajat tuntevat kuluttajien kirjoittamia 

tuotearvosteluita tarjoavia kanavia. 
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Aikaisemmassa kirjallisuudessa kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden kanaviksi 

luetaan: arvostelusivustot, sosiaalinen media, valmistajien sivut, blogit, 

keskusteluryhmät (Henning-Thurau & Walsh 2003, Cheung ym. 2009, Lee & Youn 

2009). Selkeästi tunnetuimmiksi ja käytetyimmiksi kanaviksi osoittautuivat 

verkkokaupat ja sosiaalinen media, mutta halki kanavien käyttö ja tunnettuus olivat 

hyvällä tasolla. Verkkokaupat, sosiaalisen median, valmistajien sivut, blogit ja 

keskustelupalstat tuotearvosteluiden kanavana tietävät vastaajista lähes kaikki. 

Valmistajien sivut tuotearvosteluiden kanavina tietää 87,4% vastaajista ja muut 

kanavat yli 90%. Ainoa poikkeus, hieman yllättäenkin, ovat arvostelusivustot, joiden 

kohdalla jopa 35,2% ilmoitti että ei tunne kanavaa. Kanavia ja niiden välisiä eroja 

pyrittiin kyselyssä selventämään esimerkkien avulla, mutta on mahdollista että osa 

vastaajista on miettinyt käyttöä ja tunnettuutta liikaa annettujen esimerkkien kautta, 

eikä niinkään kanavakokonaisuuksien kautta. On mahdollista että osa vastaajista ei ole 

tuntenut arvostelusivustojen kohdalla esimerkkeinä esitettyjä kanavia (Osuma.fi, 

Tripadvisor.fi ja Yelp.fi) ja tämän takia vastannut että ei tunne kanavaa. 

Arvostelusivustojen heikko tunnettuus voi johtua myös siitä että suomalaisia isoja 

arvosteluihin keskittyviä sivustoja vaikuttaisi olevan vähäisesti ja moni vastaaja 

luetteleekin kysymyksen lopun avoimeen tekstikenttään tunnettuja ulkomaalaisia 

arvostelusivustoja. Muiden kanavien kohdalla oli erittäin harvinaista että vastaaja ei 

olisi tuntenut kanavaa tuotearvosteluiden lähteenä. Arvostelusivustojenkin kohdalla 

kanavaa vastaa kuitenkin käyttävänsä 30,4% vastaajista ja kun tarkastellaan 

tunnettuutta niin osuus on lähes puolet, 48,8%. Muiden kanavien kohdalla kun 

tarkastellaan käyttöä, niin verkkokaupat ja sosiaalinen media ovat selkeästi 

käytetyimmät kanavat. 85,1% vastaajista ilmoitti käyttävänsä verkkokauppoja 

tuotearvosteluiden lähteenä ja 77,2% vastaajista puolestaan ilmoitti käyttävänsä 

sosiaalista mediaa tuotearvosteluiden lähteenä. Myös valmistajien sivut, blogit ja 

keskusteluryhmät ylsivät yli 50% osuuksiin käytön suhteen. Yhteensä 182 vastaaja 

valitsi ei-pakollisen vaihtoehdon muut ja vaihtoehdon yhteydessä tarjottiin myös avoin 

tekstikenttä, jolla muita kanavia pystyi tarkentamaan. Valtaosa avoimista vastauksista 

kuului johonkin annetuista luokista, mutta muutama mielenkiintoinen poiminta 

voidaan avoimista vastauksista tehdä. Monet vastaajat ilmoittivat hakevansa 

tuotearvosteluita hakukone Googlen kautta. Googlen kautta hakemista kuvataan 

satunnaiseksi eli vastaajat lukevat arvosteluita sieltä mistä niitä Googlen kautta 
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löytävät. Toinen poiminta on Vertaa.fi –sivusto, jonka ensisijainen tarkoitus on toimia 

hinnanvertailun työkaluna, mutta tarjoaa nykyisin myös tuotearvosteluita vertailtavista 

tuotteista. Vaikuttaisi siis että internetin tuotearvosteluiden kanavien joukkoon tulisi 

lisätä hakukoneiden kautta välillisesti etsiminen ja hintavertailusivustot. 

Hyödyllisyyteen pureutuvia kysymyksiä tarkasteltaessa voidaan huomata että sen 

lisäksi että internetin tuotearvosteluiden kanavat tunnetaan hyvin, niin kuluttajien 

kirjoittamat arvostelut myös nähdään hyödyllisinä. Vastaajia pyydettiin vertailemaan 

toisten kuluttajien internetiin kirjoittamien arvosteluiden hyödyllisyyttä ammattilaisen 

kirjoittaman arvostelun hyödyllisyyteen. Hyödyllisyyttä selvitettiin myös hinnan ja 

tuotetyypin suhteen. Vastaajista 46,3% nosti joukon kuluttajien kirjoittamia 

arvosteluita hyödyllisemmäksi kuin ammattilaisen kirjoittaman arvostelun ja tämän 

lisäksi 38,5% näki yhtä hyödyllisinä kuluttajien kirjoittamat arvostelut ja 

ammattilaisen kirjoittaman arvostelun. Selvä vähemmistö (11,8%) nosti 

ammattimaisen arvostelun hyödyllisimmäksi ja vaikuttaisi siis siltä että runsaslukuiset 

kuluttajien kirjoittamat internetin tuotearvostelut nähdään ammattilaisten kirjoittamia 

arvosteluita hyödyllisempinä, samankaltaisia tuloksia ovat aikaisemmin esittäneet 

esimerkiksi Zhang ym. 2009 ja Li ym. (2013). Kuluttajien internetiin kirjoittamat 

arvostelut nähdään hyödyllisinä sekä halpojen että kalliiden tuotteiden tapauksessa 

(48,1%), mutta pääpaino vaikuttaisi kallistuvan suurempien hankintojen puolelle, sillä 

40% vastaajista korosti internetin tuotearvosteluiden hyödyllisyyttä kalliiden 

hankintojen tapauksessa. Baek ym. (2012) ovat esittäneet että arvosteluiden tarkastelu 

on syvällisempää kalliimpien hyödykkeiden kohdalla ja Riegner (2007) on korostanut 

käyttäjien luoman tiedon hyödyllisyyttä korkeampi hintaisten tuotteiden kohdalla.  

Erot eivät ole yhtä selviä tarkasteltaessa hyödyllisyyttä tuotetyypin mukaan 

(kokemukselliset vs. etsinnälliset hyödykkeet). Yli puolet vastaajista (54,2%) vastasi 

arvosteluiden olen yhtä hyödyllisiä molempien tuotetyyppien tapauksessa. Myös 

vastaukset, joissa toinen tuotetyyppi nostetaan hyödyllisemmäksi menivät lähes tasan: 

23,1% vastasi arvosteluiden olevan hyödyllisempiä kokemuksellisten hyödykkeiden 

tapauksessa ja 19,1% etsinnällisten hyödykkeiden tapauksessa. Senecal ja Nantel 

(2004) ovat esittäneet kokemuksellisten tuotteiden arvosteluiden olevan merkittävästi 

vaikuttavampia kuin etsinnällisten hyödykkeiden arvostelut, mutta tällaista selvää eroa 

ei voida esittää tämän tutkimuksen tuloksissa, vaan vaikuttaisi siltä että internetin 

tuotearvostelut koetaan yhtä hyödyllisiksi molempien tuotetyyppien kohdalla. Näiden 
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hyödyllisyyttä kartoittavien kysymysten yhteydessä vastaajille tarjottiin myös 

vaihtoehto ”en osaa sanoa”, jonka valitseminen oli suhteellisen vähäistä. Ainoastaan 

hinnan suhteen hyödyllisyyttä kysyttäessä 8,4% vastasi ”en osaa sanoa”, muissa 

kysymyksissä tämän vaihtoehdon valitsi vain muutama prosentti vastaajista. Edellä 

esitettyjen kysymysten lisäksi kuluttajien internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden 

hyödyllisyyttä mitattiin myös väittämätyylisillä kysymyksillä. Taulukossa 2 

tiivistetään näiden väittämien vastaukset keskiarvo- ja hajontatietoihin.  

Taulukko 2. Kuluttajien internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden hyödyllisyys. 

 
Hyödyllistä 

tietoa 

Hyödyllisiä 

suosituksia 

Luotetta- 

vuus 

Kokemuksista 

hyötyminen 

Riskin  

alent. 
Ylikuorm. 

Aikoo 

lukea 

Validit 903 886 893 897 898 883 912 

Ei-

validit 
9 26 19 15 14 29 0 

Keskia 4,28 4,09 3,5 4,42 4,15 2,48 3,61 

Keskih 0,715 0,743 0,848 0,706 0,826 1,042 1,044 

Var. 0,511 0,551 0,719 0,499 0,683 1,087 1,089 

Kuten väittämien keskiarvoista voidaan nähdä, koetaan kuluttajien internetiin 

kirjoittamat arvostelut hyödyllisiksi. Väittämistä neljän keskiarvot ovat yli 4,0, eli 

keskiarvo on väliltä jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä. Nämä väittämät 

mittasivat tuotearvosteluiden toimimista tiedottajan ja suosittelijan roolissa (Park ym. 

2007, Lee ym. 2008), muiden kokemuksista hyötymistä (Zhao ym. 2013) ja 

mahdollisuutta alentaa riskiä tuotearvosteluiden avulla (Kim ym. 2011). 

Tuotearvosteluiden luotettavuus saa hieman alhaisemman keskiarvon (3,5) ja 

vastaukset keskittyvät välille neutraali - jokseenkin samaa mieltä. Luotettavuuden 

alhaisemman keskiarvon takana voi vaikuttaa esimerkiksi se että kuluttajien 

kirjoittamat arvostelut vaihtelevat runsaasti laadultaan (Chatterjee 2001). Lukuisat 

tutkimukset ovat korostaneet arvosteluiden ja niiden lähteiden luotettavuuden 

merkitystä arvosteluiden hyödyllisyyteen (Li ym. 2013, López & Sicilia 2014). 

Luottamus arvosteluita kohtaan myös kehittyy ajan kuluessa, kun kuluttajat keräävät 

enemmän suoria kokemuksia ja saavat täten enemmän mahdollisuuksia arvioida sitä 

kuinka hyvin arvostelut ennakoivat heidän mieltymyksiään (Zhao ym. 2013). 

Tuotearvosteluiden lukemisen ylikuormittavuuden keskiarvoa tarkasteltaessa on 



65 

huomioitava väitteen käänteisyys suhteessa muihin väittämiin. Keskiarvo 2,48 

sijoittuu välille neutraali – jokseenkin eri mieltä. Selvää on että suuri määrä internetin 

tuotearvosteluita voi aiheuttaa informaatioähkyä (Park & Lee 2008, Pöyry ym. 2011), 

mutta vaikuttaisi siltä että vastaajat eivät koe internetin tuotearvosteluita erityisen 

ylikuormittaviksi. Smith ym. (2005) ovatkin esittäneet että kuluttajien kirjoittamat 

tuotearvostelut ovat arvokas resurssi kuluttajille juuri sellaisissa tilanteissa, joissa 

muuta informaatiota on tarjolla ylikuormittavan paljon. Verkkokaupat ovat myös 

pyrkineet alentamaan tuotearvosteluita koskevaa informaatioähkyä tarjoamalla 

tiivistelmätietoa arvostelumassasta (Park & Lee 2008).  Viimeinen väittämä kartoitti 

viisiportaisella asteikolla, erittäin matala – erittäin korkea, vastaajien aikomuksia lukea 

toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia tuotearvosteluita seuraavan merkittävän 

hankintansa yhteydessä. Tämänkin väittämän kohdalla keskiarvo 3,61 kallistuu 

korkeiden aikomusten puolelle, mikä myös viestii siitä että tuotearvostelut nähdään 

hyödyllisinä. 

Käyttöä kartoitettiin myös tarkemmin tiedustelemalla että millaisissa tilanteissa 

vastaajat lukevat ja kirjoittavat arvosteluita. Kuviossa 9 esitetään miten vastaajien 

tuotearvosteluiden lukeminen jakaantuu eri kanaville. Kuviosta nähdään että enemmän 

luetaan ennen verkosta ostamista, mutta lukeminen ennen kivijalkamyymälästä 

ostamistakin on yleistä. Valtaosassa aikaisemmista tutkimuksista ostamista käsitellään 

yleisesti, eikä erotella verkosta ja myymälästä ostamista toisistaan. Riegner (2007) 

sivuaa ostamisen eroja eri kanavien välillä tarkastelemalla erikseen yleensä verkosta 

ja yleensä myymälästä ostettavia tuotteita, ja toteaa tuloksissa että käyttäjien luoman 

tiedon merkitys korostuu verkon kautta ostettavien tuotteiden kohdalla. Kaikkien 

kyselylomakkeella annettujen kanavien kohdalla vähintäänkin noin 30% vastaajista 

vastasi lukevansa toisten kuluttajien kirjoittamia arvosteluita ennen sekä verkko- että 

myymäläostamista.  Suosituin kanava arvosteluiden lukemiselle ovat verkkokaupat, 

mutta myös muut kanavat vaikuttavat olevan suosittuja.  Kanavista sosiaalinen media 

ja blogit jakoivat mielipiteitä eniten ja näiden kanavien kohdalla oli muihin kanaviin 

verrattaessa yleisintä se että vastaaja ei ollut kiinnostunut tulevaisuudessakaan 

käyttämään kyseistä kanavaa tuotearvosteluiden lukemiseen. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa ei juurikaan ole tarkasteltu tuotearvosteluiden käyttöä ja suosiota 

yksittäisen kanavien suhteen, vaan tutkimuksissa on verrattu esimerkiksi kuluttaja- ja 

markkinoijalähtöisiä sivustoja keskenään (Senecal & Nantel 2004, Schindler & 
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Bickart 2005, Bronner & de Hoog 2010). Kuviossa 9 esitetään internetin 

tuotearvosteluiden lukemisen jakaantuminen kanavittain. 

Yhteensä 58 vastaajaa valitsi vapaaehtoisen muut-vaihtoehdon ja näistäkin yli puolet 

käytti vaihtoehtoa ilmaisemaan että ei käytä muista kanavia. Samoin kuten 

tunnettuudenkin yhteydessä, muut-vastauksen yhteydessä vastaajille tarjottiin avoin 

kenttä vastauksen tarkentamista varten. Vastaavasti kuten edellä tunnettuuden 

yhteydessä moni vastaaja ilmoitti lukevansa Googlen kautta löytämiään arvosteluita, 

kanavasta riippumatta, eli siis jokseenkin satunnaisesti tai lukevansa 

hintavertailusivustojen tarjoamia tuotearvosteluita. Vaikuttaisi siis siltä että nämä 

kanavat tulisi ottaa mukaan tulevaan internetin tuotearvosteluita käsittelevään 

tutkimukseen. 

Tuotearvosteluiden lukemisen luonnetta pyrittiin myös tarkastelemaan kyselyssä ja 

vastausten perusteella vaikuttaa siltä että arvosteluista kiinnitetään huomiota useisiin 

sekä pintapuoleisiin että syvällisempiin seikkoihin. Vastaajat antoivat suurimman 

painoarvon kahdelle suhteellisen syvälliselle tekijälle: arvosteluissa toistuville 

tekijöille (74%) ja positiivisten ja negatiivisten arvosteluiden suhteelle (70,6%). 
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Seuraavaksi suosituimmat tekijät olivat puolestaan pintapuoleisempia: arvosteluiden 

määrä (55,2%) ja arvosanat/tähdet (52,6%). Tämä tarkoittaa sitä että arvosteluja 

pyritään aidosti lukemaan, eikä keskitytä pelkästään pintapuoleisiin tekijöihin, mitä on 

esitetty myös aikaisempien tutkimusten tuloksissa (Liu & Zhang 2008). Edellä 

lueteltujen tekijöiden lisäksi yleinen mielipide ja se että suositteleeko arvostelija 

tuotetta, saivat vastaajista lähes 50 prosentin huomion. Baek ym. (2012) ovat myös 

esittäneet arvosteluiden yleisen mielipiteen ja yhtenäisyyden olevan arvosteluiden 

hyödyllisyyden ja huomion kiinnittymisen kannalta merkittäviä tekijöitä. Negatiiville 

arvosteluille (48,7%) vastaajat antoivat suuremman painoarvon kuin positiivisille 

arvosteluille (39,0%) ja samaan tulokseen ovat päätyneet myös esimerkiksi Yang ja 

Mai (2010). Myös tämän kysymyksen kohdalla oli tarjolla avoin tekstikenttä, johon 

vastaajat pystyivät täyttämään muita tekijöitä joihin he kiinnittivät internetin 

tuotearvosteluissa huomionsa. Näistä avoimista vastauksista voidaan tehdä muutama 

poiminta. Moni ilmoitti tarkastelevansa arvostelijan asiantuntijuutta ja uskottavuutta 

sekä arvostelun yleisilmettä (kirjoitustyyli ja kieliasu), joita myös Smith ym. (2005) 

ovat korostaneet arvosteluiden tärkeinä tekijöinä. Ylipäätään tulosten perusteella 

vaikuttaisi siltä, että tuotearvosteluista tarkastellaan monipuolisesti useita, sekä 

pintapuoleisia että syvällisempiä, seikkoja ja että arvostelutekstit myös aidosti luetaan 

läpi. 

Tuotearvosteluiden kirjoittamista kartoitettaessa nähdään kuinka kuluttaja-

arvosteluiden kirjoittaminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin niiden lukeminen. 

Erona aikaisempiin tutkimuksiin, joissa tuotearvosteluita tarkastellaan yleisesti tai 

keskitytään yksittäiseen kanavaan, tässä tutkimuksessa kirjoittamista kartoitetaan 

erikseen eri kanavien kesken. Henning-Thurau ym. (2004) tarkastelivat 

tuotearvosteluiden kirjoittamista ja kirjoittamisen motiiveja arvostelusivustoilla. 

Kaikkien kanavien, paitsi verkkokauppojen yhteydessä vastaajista yli puolet tyrmäävät 

arvosteluiden kirjoittamisen vastaamalla että eivät kirjoita, eivätkä ole kiinnostuneita 

kirjoittamaan tulevaisuudessa. Verkkokauppojenkin tapauksessa tällä tavalla 

negatiivisesti kirjoittamiseen suhtautuvien vastaajien osuus on lähes 40%. Sellaisten 

vastaajien, jotka eivät kirjoita, mutta suhtautuvat avoimin mielin kirjoittamiseen, 

osuudet vaihtelevat kanavittain 24 prosentista 43,2 prosenttiin. Blogien tapauksessa 

kirjoittamiseen suhtaudutaan negatiivisimmin, sillä jopa 73,1% vastaajista ei ole edes 

kiinnostunut tuotearvosteluiden kirjoittamisesta blogin muodossa. Verkkokaupat ovat 
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kirjoittamisen suhteen suosituin kanava, sillä 18% vastaajista ilmoittaa kirjoittavansa 

kanavalla arvosteluita. Muut kanavat jäävät kirjoittamisen suhteen alle 10%:iin. 

Nielsenin (2006) esittämä 90-9-1 –sääntö, jonka mukaan 90% on hiljaisia lukijoita ja 

ainoastaan 10% osallistuu tuottamalla sisältöä internetin kanaville, näyttäisi olevan 

näiden tulosten valossa jokseenkin paikkansapitävä.   Kuviossa 10 esitetään 

tuotearvosteluiden kirjoittamisen jakaantuminen eri kanaville. 

Kirjoittamisen motiiveja kartoittava kysymys ei ollut kyselylomakkeella pakollinen, 

mutta kysymykseen vastasi siitä huolimatta 660 henkilöä. Kirjoittamisen motiivit 

voidaan suosion suhteen jakaa kolmeen ryhmään ja kuviossa 11 kuvataan eri motiivien 

suosion jakaantuminen. Suosituimmat syyt kirjoittaa arvosteluita olivat halu auttaa 

muita kuluttajia (95,3%), positiivisten tuntemusten esittäminen (64,2%) ja 

negatiivisten tuntemusten esittäminen (61,8%). Toisen ryhmän muodostivat vähän 

vähemmän suositut motiivit, jotka tunnisti noin kolmannes vastaajista (30,8-36,1%). 

Tähän ryhmään kuuluivat: halu auttaa yritystä, kuluttajien aseman parantaminen, 

neuvojen hakeminen, rahalliset kannustimet ja tietojen välittäminen yrityksille. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat motiivit, jotka tunnistivat harvemmat vastaajat (7,4-
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12,6%), vähemmälle huomiolle jäivät korvauksen hakeminen, itsetunnon 

kohentaminen ja sosiaalisen edun saaminen. Kirjoittamisen motiivit on poimittu 

aikaisemmasta kirjallisuudesta (Henning-Thurau ym. 2004, Cheung & Lee 2012), 

mutta tässä tutkimuksessa motiivit saavat aikaisemmasta kirjallisuudesta poikkeavia 

painoarvoja.  

Henning-Thurau ym. (2004) ovat esittäneet että merkittävimmät motiivit kirjoittaa 

tuotearvosteluita ovat sosiaaliset edut, taloudelliset kannustimet ja oman itsetunnon 

kohentaminen. Kuten edellä esitettiin, tämän tutkimuksen tuloksissa sosiaaliset edut ja 

oman itsetunnon kohentaminen jäivät motivaatioiden häntäpäähän. Vastaajista 14 

ilmoitti kirjoittavansa arvosteluita muista syistä. Jälleen valtaosa näistä vastauksista 

olisi ollut mahdollista siirtää jonkin valmiiksi annetun vaihtoehdon sisään, mutta 

muutama poiminta voidaan muista syistä tehdä. Muiden vastausten joukosta nousi 

esiin että osa kuluttajista kirjoittaa arvosteluita ns. velvollisuuden tunteesta eli he ovat 

itse saaneet apua arvosteluista ja kokevat ostamisen jälkeen että heidänkin tulee 

osallistua kirjoittamalla arvostelu. Aikaisemmassa kirjallisuudessa Cheung ja Lee 

(2012) ovat tutkineet tällaisen moraalisen velvoitteen vaikutusta arvosteluiden 

kirjoittamiseen ja todenneet että merkittävää suhdetta kirjoitusaikomuksiin ei olisi, 

toisaalta myös tässä tutkimuksessa ainoastaan muutama vastaaja nosti velvollisuuden 
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Kuvio 11. Kuluttajien motiivit kirjoittaa tuotearvosteluita internetiin.  
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tunteen esiin. Avoimissa vastauksissa useassa esiintyi Verkkokauppa.comin 

taloudellisiin kannustimiin perustuva toiminta, jossa on mahdollista pidentää 

ostamansa tuotteen takuuaikaa kirjoittamalla tuotteesta arvostelu yrityksen sivuille. 

6.3 Käyttäjäryhmät 

Kuluttajien internetiin kirjoittamia tarjoavien kanavien tunnettuutta ja käyttöä 

tarkasteltaessa voidaan huomata että kaikki kanavat tunnetaan hyvin ja niitä myös 

käytetään. Käytön jakaantumisen lisäksi haluttiin selvittää keitä tuotearvosteluiden 

käyttäjät todellisuudessa ovat. Tällaiseen syvällisempään analyysiin lähdetään 

analysoimalla kyselyn vastauksia monimuuttujamenetelmillä 

(pääkomponenttianalyysi, klusteri- ja varianssianalyysit ja ristiintaulukointi). Näillä 

menetelmillä pyritään muodostamaan tarkempi kuva internetin tuotearvosteluiden 

käyttäjäryhmistä. 

Analyysin pohjaksi valitaan 18 muuttujaa, joilla on pyritty kartoittamaan sitä kuinka 

hyödylliseksi vastaajat kokevat kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut ja 

sitä miten kuluttajat käyttävät internetin tuotearvosteluita päätöksenteossaan. Tästä 18 

muuttujan joukosta muodostetaan keskiarvosummamuuttujia ja perusteet 

summamuuttujien muodostamiselle löydetään pääkomponenttianalyysilla, jonka 

tarkoitus on tiivistää suurempi joukko muuttujia muutamaan ulottuvuuteen (Olkkonen 

& Saastamoinen 2002: 53-54). Kun 18 muuttujan joukko saadaan tiivistettyä 

muutamaan ulottuvuuteen, niin myös klusterianalyysia on yksinkertaisempi tulkita. 18 

muuttujan muodostaman korrelaatiomatriisin soveltuvuutta komponenttianalyysiin 

tutkitaan Kaiser-Meyer-Olkin –testillä ja Bartlett’in testillä. KMO-testin tuloksena 

saadaan lukuarvo, joka kertoo onko komponenttien tai faktorien muodostamiselle 

kyseisillä muuttujilla edellytyksiä. Bartlett’in testin avulla testataan pitääkö paikkansa 

nollahypoteesi, jonka mukaan muuttujat eivät korreloi keskenään. KMO-testin 

tulokseksi saadaan 0,819, joka tarkoittaa että komponenttien muodostamiselle on 

hyvät edellytykset. Bartletti’in testin merkitsevyysarvo on 0,000, joten voidaan todeta 

että pääkomponenttianalyysin toteuttamiselle on hyvät edellytykset, koska muuttujien 

välillä on riittävästi korrelaatiota. (Olkkonen & Saastamoinen 2002: 52-63, Karjaluoto 

2007.) 
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Mallin toimivuutta voidaan arvioida komponenttien ominaisarvojen ja havaittujen 

muuttujien kommunaliteettien avulla. Ominaisarvot (eigenvalue) ilmoittavat, kuinka 

hyvin faktorit pystyvät selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. Mitä suurempi 

ominaisarvo, niin sitä paremmin komponentti selittää muuttujien hajontaa ja 

päinvastoin. Ominaisarvon suhteen raja-arvona voidaan pitää arvoa 1, eli analyysiin 

otetaan mukaan kaikki komponentit, joiden ominaisarvo on yli 1. Komponentin 

selitysosuus kertoo, kuinka suuri osuus kaikkien muuttujien hajonnasta on 

selitettävistä kyseisen komponentin avulla ja selitysosuus saadaan jakamalla 

komponentin ominaisarvo havaittujen muuttujien lukumäärällä. Laskemalla yhteen 

kaikkien faktoreiden selitysvoimat, saadaan selville koko analyysin selitysosuus eli 

tiedetään kuinka suuri osa muuttujien hajonnasta voidaan selittää muodostetulla 

mallilla. Kommunaliteetti puolestaan kertoo kuinka suuren osan komponentti selittää 

yhden muuttujan vaihtelusta. Lähellä yhtä oleva kommunaliteetti kertoo sen että 

komponentti pystyy selittämään lähes kaiken vaihtelun ja vastavuoroisesti mitä 

pienemmän arvon kommunaliteetti saa, niin sitä heikommin komponentti muuttujaa 

selittää. Jos yksittäisen muuttujan kommunaliteetti on alle 0,30, niin tulee harkita 

muuttujan pudottamista pois analyysistä. (Olkkonen & Saastamoinen 2002: 52-63, 

Karjaluoto 2007.) Pääkomponenttianalyysin tulokset esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3. Pääkomponenttianalyysi Varimax-rotaatiolla. 

 Ominaisarvo Selitysaste Lataus Kommunaliteetti 

Perinteinen käyttö: 5,185 28,806 %    

Olen käyttänyt arvosteluita 

vaihtoehtojen vertailemiseen 
  0,776 0,685 

Olen käyttänyt arvosteluita 

tiedon etsimiseen 
  0,751 0,658 

Olen käyttänyt arvosteluita 

ostopäätöksen muodostamiseen 
  0,704 0,582 

Arvostelut soveltuvat hyvin 

tiedon etsimiseen 
  0,568 0,404 

Arvostelut soveltuvat hyvin 

vaihtoehtojen vertailemiseen 
  0,563 0,424 

Arvostelut edistävät 

ostopäätöksen muodostamista 
  0,543 0,473 

Käänteinen ylikuormittuminen   0,527 0,295 
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Hyödyllisyys 2,482 13,789 %    

Arvosteluita lukemalla voi 

hyötyä muiden kokemuksista 
  0,781 0,655 

Arvosteluista saa hyödyllistä 

tietoa tuotteista 
  0,777 0,643 

Arvosteluista saa hyödyllisiä 

suosituksia tuotteista 
  0,737 0,567 

Arvosteluita lukemalla voi 

alentaa riskiä 
  0,709 0,552 

Arvostelut ovat luotettavia   0,633 0,433 

Tarpeiden syntyminen / 

inspiroituminen 
1,509 8,384 %    

Arvostelut voivat synnyttää 

tarpeita 
  0,837 0,715 

Arvostelut ovat synnyttäneet 

minulle tarpeen 
  0,766 0,650 

Arvostelut voivat laukaista 

uuden ostopäätösprosessin 
  0,668 0,514 

Ostonjälkeinen 

käyttäytyminen 
1,049 5,829 %    

Olen lukenut arvosteluita 

ostamisen jälkeen 
  0,847 0,776 

Arvosteluista on hyötyä 

ostamisen jälkeen 
  0,739 0,606 

Arvostelut ovat laukaisseet 

minulle uuden 

ostopäätösprosessin 

  0,531 0,594 

Pääkomponenttianalyysi Varimax-rotaatiolla, N=869, 

Kaiser-Meyer-Olkinin -testi=0,819, χ²=5555,924, Bartlett'in testi Sig.=0,000 

Pääkomponenttianalyysissä 18 internetin tuotearvosteluiden hyödyllisyyttä ja käyttöä 

kartoittavasta muuttujasta muodostui 4 pääkomponenttia, jotka selittävät yhteensä 

56,8% muuttujien varianssista. Muuttujien kommunaliteetit ovat kohtuullisen 

korkeita, sillä ainoastaan yhden muuttujan kommunaliteetti jää alle 0,4. Tämä 

muuttuja on arvosteluiden ylikuormittavuutta käänteisesti kuvaava muuttuja ja senkin 

kommunaliteetti 0,295 on hyvin lähellä raja-arvoa 0,3, joten se päätetään jättää 

mukaan malliin. Käänteisen ylikuormittumisen arvoja tarkasteltaessa on otettava 

huomioon että tämän muuttujan asteikko on käännetty analysointia varten eli 
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suuremmat arvot kuvaavat tilannetta, jossa tuotearvosteluita ei koeta 

ylikuormittaviksi. Kaikkien muiden muuttujien kohdalla asteikon suuret arvot 

kuvaavat tilannetta, jossa väitteen kanssa ollaan samaa mieltä. Kaikkien muuttujien 

kohdalla siis suurempi arvo kuvastaa internetin tuotearvosteluiden käytön kannalta 

positiivista tilannetta. Pääasiassa muuttujat latautuivat voimakkaasti ainoastaan 

yhdelle komponentille. Ainoana poikkeuksena väittämä: ”arvostelut ovat laukaisseet 

minulle uuden ostoprosessin”, joka latautui sekä tarpeiden syntymisen että 

ostonjälkeisen käyttäytymisen komponenteille, jolloin huomioitiin ainoastaan 

suurempi lataus. Pääkomponentit nimettiin perinteiseksi käytöksi, hyödyllisyydeksi, 

tarpeiden syntymiseksi/inspiroitumiseksi ja ostonjälkeiseksi käyttäytymiseksi. Näiden 

pääkomponenttien perusteella muuttujista muodostettiin keskiarvosummamuuttuja, 

joita käytetään jatkossa klusterianalyysin pohjana. 

Vastaajajoukon ryhmittelymenetelmäksi valittiin K-keskiarvon mukainen 

ryhmittelyanalyysi (K-means cluster). Klusterianalyysissa kokeiltiin 2-6 klusterin 

malleja ja näistä vahvimmaksi osoittautui neljän klusterin malli. Neljän klusterin 

mallissa ryhmien välisiä eroja oli havaittavissa ja samanaikaisesti ryhmät pysyivät 

kooltaan suhteellisen tasapainossa. Klusterimäärän kasvaessa muodostui 

huomattavasti pienempiä klustereita ja klustereiden väliset erot alkoivat hämärtyä. 

Klusterianalyysin tulos neljällä klusterilla esitellään taulukossa 4. 

Taulukko 4. Klusterianalyysi neljällä klusterilla. 

 
Klusteri 1 

n=203 

Klusteri 2 

n=312 

Klusteri 3 

n=220 

Klusteri 4 

n=134 

Perinteinen käyttö 4,03 3,67 3,58 2,91 

Hyödyllisyys 4,44 4,25 4,13 3,27 

Tarpeiden syntyminen / 

inspiroituminen 
3,10 2,06 2,14 2,01 

Ostonjälkeinen käyttö 3,47 1,99 3,29 2,13 

Klusterianalyysin avulla muodostetut neljä ryhmää nimetään: aktiiviset edelläkävijät 

(klusteri 1), ostohetkellä käyttävät (klusteri 2), tarpeeseen käyttävät (klusteri 3) ja 

vähäisesti käyttävät (klusteri 4). Aktiivisten edelläkävijöiden ryhmää tarkasteltaessa 

nähdään kuinka heidän vastauksensa ovat korkeimmat jokaisen komponentin 

kohdalla. Tällaiset aktiiviset käyttäjät siis käyttävät arvosteluita perinteisesti 
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ostopäätöksen keskivaiheilla, tunnistavat selvästi arvosteluiden hyödyllisyyden ja 

käyttävät arvosteluita myös ostonsa jälkeen. Tämän lisäksi aktiiviset edelläkävijät ovat 

klustereista ainoa jonka kohdalla inspiroituminen saa keskiarvon, jonka ylittää 

neutraalin arvon 3 eli tuotearvostelut vaikuttaisivat olevan jonkin verran läsnä myös 

ostopäätösprosessin syntymisessä. Ostohetkellä käyttävien kuluttajien kohdalla on 

selvästi havaittavissa kahtiajakautumista komponenttien suhteen. Perinteinen 

ostopäätöksen keskivaiheilla käyttäminen korostuu ja arvosteluiden hyödyllisyys 

tunnistetaan selvästi, mutta kaksi muuta komponenttia jäävät selvästi vähemmälle. 

Internetin tuotearvosteluita siis käytetään ostamisen aikana, ei juurikaan ennen tai 

jälkeen. Kolmas klusteri on muuten hyvin lähellä ostohetkellä käyttävien klusteria, 

mutta ostonjälkeisessä käytössä on havaittavissa eroa. Tämän klusterin jäsenet siis 

tunnistavat kuluttajien internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden potentiaalin myös 

ostamisen jälkeen. Vaikuttaisi siis siltä että kolmannelle klusterille on ominaista se että 

tuotearvosteluiden hyödyllisyys tunnistetaan ja niitä käytetään utilitaristisesti johonkin 

tiettyyn tarpeeseen, sekä ostamisen aikana että ostamisen jälkeen. Neljännen ja 

pienimmän klusterin yhteydessä voidaan nähdä että tuotearvosteluiden hyödyllisyys 

tunnistetaan, mutta ei kovin merkittävästi. Käyttöä tarkasteltaessa nähdään, että 

kaikkien komponenttien kohdalla klusterikeskiarvot ovat neutraalin arvon 3 

alapuolella. Perinteinen käyttö on lähimpänä neutraalia arvoa keskiarvolla 2,91, mutta 

tarpeiden syntyminen ja ostonjälkeinen käyttäytyminen saavat pienemmät arvot 2,01 

ja 2,13. Kokonaisuudessaan kaikki klusterikeskiarvot ovat matalia, joten klusteri 

nimetään vähäisesti käyttävien klusteriksi. Taulukossa 5 tarkastellaan klustereiden 

välisiä eroja kyselyn alussa kerättyihin taustakysymyksiin ja -väittämiin pohjaten.  

Taulukko 5. Klusterien erot taustamuuttujien mukaan. 

 

Aktiiviset 

edelläkävijät 

(n=203) 

Ostohetkellä 

käyttävät 

(n=312) 

Tarpeeseen 

käyttävät 

(n=220) 

Vähäisesti 

käyttävät 

(n=134) 

χ² / Sig. 

Sukupuoli     13,372 / 0,004 

Mies 36,9 % 28,8 % 44,1 % 37,3 %   

Nainen 63,1 % 71,2 % 55,9 % 62,7 %   

Ikä     38,823 / 0,000 

10-19 3,9 % 3,2 % 2,3 % 3,0 %   

20-29 71,9 % 72,4 % 70,9 % 51,5 %   

30-39 16,3 % 17,0 % 15,0 % 22,4 %   
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40-49 5,9 % 4,8 % 6,8 % 11,2 %   

yli 50 2,0 % 2,5 % 5,0 % 12,0 %   

Koulutustausta*     23,181 / 0,026* 

peruskoulu/kansakoulu 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,7 %   

ammattikoulu/opistotaso 3,4 % 0,6 % 4,1 % 5,2 %   

Lukio 29,6 % 31,1 % 31,8 % 23,1 %   

Ammattikorkeakoulu 3,4 % 5,8 % 5,9 % 11,2 %   

Yliopisto/ylempi 63,5 % 62,2 % 58,2 % 59,7 %   

Ammattiryhmä*     37,856 / 0,080* 

Johtavassa asemassa 1,5 % 1,0 % 0,0 % 1,5 %   

Ylempi toimihenkilö 6,4 % 6,1 % 5,5 % 8,2 %   

Alempi toimhenkilö 1,5 % 3,5 % 6,8 % 3,7 %   

Työntekijä 9,4 % 7,7 % 9,5 % 13,4 %   

Yrittäjä tai yks. 

ammatinharjoittaja 
0,5 % 1,3 % 1,8 % 4,5 %   

Opiskelija 76,4 % 77,9 % 74,1 % 64,9 %   

Eläkeläinen 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,7 %   

Kotiäiti/koti-isä 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %   

Työtön 1,0 % 0,6 % 1,4 % 0,7 %   

Muu 1,0 % 1,3 % 0,5 % 1,5 %   

Muiden tarkastelu 

ennen ostoa, keskiarvo 

(keskihajonta) 

3,87  

(0,979) 

3,41  

(1,127) 

3,45  

(1,111) 

2,69 

 (1,204) 
98,267 / 0,000 

Tiedon kerääminen 

ystäviltä sukulaisilta, 

keskiarvo 

(keskihajonta) 

3,82 

 (1,030) 

3,67 

 (1,099) 

3,79 

 (1,052) 

3,39 

 (1,137) 
22,328 / 0,034 

Verkko-osaaminen, 

keskiarvo 

(keskihajonta) 

3,08 

 (1,087) 

2,66 

 (1,167) 

2,77 

 (1,140) 

2,45 

 (1,180) 
48,205 / 0,000 

*-merkittyjen muuttujien kohdalla khin neliö –testin edellytykset eivät täyty. 

Taustamuuttujien perusteella voidaan löytää joitakin eroavaisuuksia klustereiden 

välillä. Vähäisesti käyttävien klusterissa suuremmat ikäluokat ovat suhteellisesti 

voimakkaammin edustettuna eli tämän klusterin edustajat ovat hieman iäkkäämpiä 

kuin muiden klusterien. Muiden klusterien kesken ei voida tehdä merkittävää 
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erontekoa, sillä ikäjakaumat ovat lähes identtiset. On myös muistettava että aineisto ei 

ole iän suhteen tasaisesti jakaantunut vaan 20-29 –vuotiaita oli lähes 70% vastaajista. 

Tähän liittyen ikäluokat 50-59 ja yli 60-vuotiaat yhdistetään luokaksi yli 50-vuotiaat. 

Aineisto oli yksipuoleista myös koulutustaustan ja ammattiryhmän suhteen ja näiden 

taustamuuttujien suhteen ei ole havaittavissa suuria eroja. Taulukossa 5 

koulutustaustan ja ammattiryhmän esitysten kohdalla on huomioitava että ne ovat 

ainoastaan suuntaa-antavia, sillä näiden taustamuuttujien kohdalla khin neliö –testin 

edellytykset eivät täyttyneet. Khin neliö –testin edellytykset eivät täyttyneet, koska 

koulutustaustan ja ammattiryhmän muuttujia ei juurikaan voida yhdistellä analyysia 

varten, joten mukana on myös ongelmallisia, marginaalisen pieniä, ryhmiä. 

Taustaväittämien kohdalla khin neliö –testit ovat jälleen päteviä ja väittämien suhteen 

voidaan havaita klustereiden välisiä eroja. Taustaväittämistä esitetään keskiarvot ja 

keskihajonta klustereittain. Keskihajonnat olivat suhteellisen lähellä yhtä, ainoana 

poikkeuksena vähäisesti käyttävien klusterin kohdalla väittämä muiden 

tarkastelemisesta ennen ostamista, jonka keskihajonta oli 1,204, joka on jo melko 

suuri.  Ylipäätään vaikuttaa siltä että kaikki vastaajat suhteellisen mielellään hakevat 

tietoa heille vieraista tuotteista ystäviltä ja sukulaisilta. Verkko-osaamista mittaavan 

muuttujan kohdalla vastaukset jakautuivat yllättävänkin tasan ja keskiarvot sijoittuvat 

lähellä neutraalia vaihtoehtoa 3. Tämä voi viestiä siitä että kaikissa klustereissa 

kuluttajat sekä auttavat toisia kuluttajia tietyissä asioissa että hakevat itse apua toisissa 

asioissa. 

Vaikuttaisi siltä että aktiiviset edelläkävijät muita klustereita herkemmin tarkastelevat 

toisia kuluttajien ennen oman ostopäätöksensä tekemistä ja myös useammin hakevat 

ystäviltään ja sukulaisiltaan tietoa tuotteista. Aktiiviset edelläkävijät ovat siis 

jokseenkin muita klustereita alttiimpia läheistensä ja muiden kuluttajien valinnoille ja 

informaatiolle. Aktiivisten käyttäjät ovat myös ainoa klusteri jonka kohdalla verkko-

osaamista mittaava muuttuja saa neutraalin arvon 3 ylittävän keskiarvon. Tämä viestii 

siitä että aktiivisten edelläkävijöiden puoleen käännytään hieman useammin verkko-

ostamiseen liittyvissä asioissa kuin muiden klustereiden edustajien puoleen. Bailey 

(2005) on esittänyt että yksilöt, jotka ovat vastaanottavaisempia muiden kuluttajien 

suosituksille ja valinnoille ja osaavat käyttää verkkoa paremmin, asettavat suuremman 

painoarvon internetin tuotearvosteluille. Tämä vaikuttaisi pitävän paikkansa myös 

tämän tutkimuksen aktiivisten edelläkävijöiden tapauksessa. Ostohetkellä käyttävät ja 
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tarpeeseen käyttävät klusterit ovat hyvin lähellä toisiaan taustaväittämien suhteen, 

kaikki keskiarvot ovat hieman alhaisempia kuin aktiivisten edelläkävijöiden kohdalla. 

Vähäisesti käyttävien kohdalla sekä muiden tarkastelu ennen omaa päätöksentekoa 

että verkko-osaaminen saavat neutraalin arvon alittavat keskiarvot. Tiedonhakeminen 

perinteiseen tyyliin lähipiiriltä puolestaan korostuu. Vähäisesti käyttävien kohdalla 

kaikki keskiarvot ovat muita klustereita alhaisempia, joten vaikuttaisi siltä että 

kyseisen klusterin kuluttajat eivät ole yhtä alttiita muiden kuluttajien valinnoille ja 

informaatiolle kuin muiden klustereiden edustajat. 

6.4 Tuotearvosteluiden lukeminen ja kirjoittaminen klustereittain 

Aikaisemmassa luvussa muodostettiin kuluttajien internetiin kirjoittamien 

tuotearvosteluiden hyödyllisyyttä ja käyttöä kuvaavista 18 muuttujasta neljän 

pääkomponentin joukko, joiden mukaan vastaajat lajiteltiin neljään klusteriin. 

Taulukossa 6 kuluttajien internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden lukeminen 

esitetään klustereittain. Taulukossa esitetään sekä frekvenssit että prosenttiosuudet 

klusterin sisällä eli kuinka suuri osa kunkin klusterin edustajista käyttää tiettyä 

kanavaa tietyllä tavalla. Internetin tuotearvosteluiden lukemista on kartoitettu erikseen 

verkkokauppojen ja kivijalkamyymälöiden tapauksissa. Yleisesti ottaen, kaikkien 

kanavien kohdalla, voidaan todeta että tuotearvosteluita luetaan enemmän verkko-

ostamisen yhteydessä kuin kivijalkamyymälöistä ostettaessa. Kaikkien kanavien 

kohdalla tuotearvosteluiden lukeminen on yleistä tai vähintäänkin arvosteluiden 

lukemiseen suhtaudutaan enimmäkseen positiivisesti.  

Taulukko 6. Kuluttajien internetiin kirjoittamien arvosteluiden lukemisen jakautuminen 

klustereittain. 

 

Aktiiviset 

edelläkävijät 

(n=203) 

Ostohetkellä 

käyttävät 

(n=312) 

Tarpeeseen 

käyttävät 

(n=220) 

Vähäisesti 

käyttävät 

(n=134) 

 

yht. 

869 

Arvostelusivut 

(verkko-osto) 
144 70,9 % 157 50,3 % 133 60,5 % 54 40,3 % 488 

Arvostelusivut 

(kivijalka) 
98 48,3 % 93 29,8 % 106 48,2 % 32 23,9 % 329 

Arvostelusivut 

(voisi lukea) 
50 24,6 % 125 40,1 % 66 30,0 % 49 36,6 % 290 

Arvostelusivut 

(ei kiinnostusta) 
5 2,5 % 21 6,7 % 7 3,2 % 24 17,9 % 57 
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Verkkokaupat 

(verkko-osto) 
181 89,2 % 284 91,0 % 194 88,2 % 94 70,1 % 753 

Verkkokaupat 

(kivijalka) 
110 54,2 % 141 45,2 % 119 54,1 % 42 31,3 % 412 

Verkkokaupat 

(voisi lukea) 
12 5,9 % 14 4,5 % 13 5,9 % 17 12,7 % 56 

Verkkokaupat (ei 

kiinnostusta) 
2 1,0 % 2 0,6 % 1 0,5 % 11 8,2 % 16 

Sosiaalinen 

media (verkko-

osto) 

135 66,5 % 111 35,6 % 108 49,1 % 37 27,6 % 391 

Sosiaalinen 

media (kivijalka) 
95 46,8 % 78 25,0 % 78 35,5 % 21 15,7 % 272 

Sosiaalinen 

media (voisi 

lukea) 

43 21,2 % 105 33,7 % 67 30,5 % 54 40,3 % 269 

Sosiaalinen 

media (ei 

kiinnostusta) 

17 8,4 % 90 28,8 % 39 17,7 % 38 28,4 % 184 

Valmistajien 

sivut (verkko-

osto) 

139 68,5 % 170 54,5 % 132 60,0 % 67 50,0 % 508 

Valmistajien 

sivut (kivijalka) 
107 52,7 % 133 42,6 % 106 48,2 % 50 37,3 % 396 

Valmistajien 

sivut (voisi 

lukea) 

36 17,7 % 96 30,8 % 57 25,9 % 39 29,1 % 228 

Valmistajien 

sivut (ei 

kiinnostusta) 

15 7,4 % 25 8,0 % 16 7,3 % 14 10,4 % 70 

Blogit (verkko-

osto) 
135 66,5 % 132 42,3 % 79 35,9 % 35 26,1 % 381 

Blogit (kivijalka) 98 48,3 % 95 30,4 % 64 29,1 % 28 20,9 % 285 

Blogit (voisi 

lukea) 
35 17,2 % 88 28,2 % 82 37,3 % 45 33,6 % 250 

Blogit (ei 

kiinnostusta) 
27 13,3 % 78 25,0 % 53 24,1 % 46 34,3 % 204 

Keskustelupalstat 

(verkko-osto) 
151 74,4 % 171 54,8 % 138 62,7 % 44 32,8 % 504 

Keskustelupalstat 

(kivijalka) 
109 53,7 % 109 34,9 % 114 51,8 % 29 21,6 % 361 

Keskustelupalstat 

(voisi lukea) 
30 14,8 % 64 20,5 % 34 15,5 % 38 28,4 % 166 

Keskustelupalstat 

(ei kiinnostusta) 
14 6,9 % 73 23,4 % 32 14,5 % 50 37,3 % 169 
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Taulukosta 6 voidaan nähdä että aktiivisten edelläkävijöiden keskuudessa internetin 

tuotearvosteluiden lukeminen on yleisempää halki kanavien ja molempien 

ostamistapojen kohdalla vähintäänkin noin puolet klusterin edustajista lukee internetin 

tuotearvosteluita (48,3-89,2%). Ostohetkellä käyttävien ja tarpeeseen käyttävien 

klustereiden kohdalla arvosteluita luetaan ennen verkko-ostamista ja lukeminen 

keskittyy selvästi verkkokauppoihin (91,0% ja 88,2%), mutta myös valmistajien sivut 

ja arvostelusivustot ovat hyvin edustettuina yli 50%:in osuuksilla. Vaikuttaisi siltä että 

tarpeeseen käyttävien klusterin edustajat lukevat tuotearvosteluita enemmän myös 

kivijalkamyymälästä ostettaessa, verrattuna ostohetkellä käyttäviin. Tarpeeseen 

käyttävät klusterille on siis ominaista että tuotearvosteluita käytetään moninaisempiin 

tarpeisiin ja ostohetkellä käyttävät nojaavat internetin tuotearvosteluiden perinteiseen 

kuluttamiseen (ostopäätösprosessin keskivaiheet). Vähäisesti käyttävien klusterin 

tapauksessa yhtäkään kanavaa ei käytä tuotearvosteluiden lukemiseen yli 50%:ia 

klusterin edustajista. Vähäisesti käyttävien kohdalla negatiivinen ilmaisu ”ei 

kiinnostusta käyttää kanavaa lukemiseen” sai myös huomattavasti suuremmat 

keskiarvot kuin muiden klustereiden kohdalla. Lukemisen tarkastelu klustereittain 

vahvistaa entisestään aiemmin suoritettua klustereiden nimeämistä ja analysointia.  

Myös tuotearvosteluiden kirjoittaminen internetin tuotearvosteluita tarjoaville 

kanaville jaetaan eri klustereille ja tulokset esitetään taulukossa 7. Yleisesti ottaen 

voidaan todeta että tuotearvosteluiden kirjoittaminen on selvästi harvinaisempaa kuin 

niiden lukeminen ja myös tilanne, jossa vastaaja ei ole edes kiinnostunut arvosteluiden 

kirjoittamisesta, on varsin yleinen. Varsinaisen kirjoittamisen suhteen verkkokaupat 

nousevat suosituimmaksi kanavaksi, mikä ei ole yllättävää sillä verkkokaupat olivat 

myös lukemisen suhteen suosituin kanava. Kirjoittamisen tapauksessa ei erotella onko 

tuote ostettu verkkokaupasta vaiko kivijalkamyymälästä. 

Taulukko 7. Tuotearvosteluiden kirjoittamisen jakautuminen klustereittain. 

 

Aktiiviset 

edelläkävijät 

(n=203) 

Ostohetkellä 

käyttävät 

(n=312) 

Tarpeeseen 

käyttävät 

(n=220) 

Vähäisesti 

käyttävät 

(n=134) 

 

yht. 

869 

Arvostelusivut 

(kirjoittaa) 
29 14,3 % 13 4,2 % 18 8,2 % 4 3,0 % 64 

Arvostelusivut 

(voisi kirjoittaa) 
104 51,2 % 123 39,4 % 89 40,5 % 32 23,9 % 348 
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Arvostelusivut (ei 

kiinnostusta) 
70 34,5 % 176 56,4 % 113 51,4 % 98 73,1 % 457 

χ² = 60,691 Sig. =0,00        

Verkkokaupat 

(kirjoittaa) 
52 25,6 % 45 14,4 % 47 21,4 % 15 11,2 % 159 

Verkkokaupat 

(voisi kirjoittaa) 
94 46,3 % 151 48,4 % 93 42,3 % 38 28,4 % 376 

Verkkokaupat (ei 

kiinnostusta) 
57 28,1 % 116 37,2 % 80 36,4 % 81 60,4 % 334 

χ² = 45,525 Sig. =0,00        

Sosiaalinen media 

(kirjoittaa) 
21 10,3 % 10 3,2 % 19 8,6 % 5 3,7 % 55 

Sosiaalinen media 

(voisi kirjoittaa) 
101 49,8 % 100 32,1 % 69 31,4 % 35 26,1 % 305 

Sosiaalinen media 

(ei kiinnostusta) 
81 39,9 % 202 64,7 % 132 60,0 % 94 70,1 % 509 

χ² = 47,719 Sig. =0,00        

Valmistajien sivut 

(kirjoittaa) 
10 4,9 % 5 1,6 % 10 4,5 % 3 2,2 % 28 

Valmistajien sivut 

(voisi kirjoittaa) 
89 43,8 % 91 29,2 % 70 31,8 % 27 20,1 % 277 

Valmistajien sivut 

(ei kiinnostusta) 
104 51,2 % 216 69,2 % 140 63,6 % 104 77,6 % 564 

χ² = 31,722 Sig. =0,00        

Blogit (kirjoittaa) 12 5,9 % 3 1,0 % 6 2,7 % 2 1,5 % 23 

Blogit (voisi 

kirjoittaa) 
73 36,0 % 65 20,8 % 49 22,3 % 21 15,7 % 208 

Blogit (ei 

kiinnostusta) 
118 58,1 % 244 78,2 % 165 75,0 % 111 82,8 % 638 

χ² = 38,929Sig. =0,00        

Keskustelupalstat 

(kirjoittaa) 
24 11,8 % 14 4,5 % 18 8,2 % 6 4,5 % 62 

Keskustelupalstat 

(voisi kirjoittaa) 
97 47,8 % 95 30,4 % 80 36,4 % 25 18,7 % 297 

Keskustelupalstat 

(ei kiinnostusta) 
82 40,4 % 203 65,1 % 122 55,5 % 103 76,9 % 510 

χ² = 54,673 Sig. =0,00        

Taulukosta 7 siis voidaan nähdä että tuotearvosteluiden kirjoittaminen on suhteellisen 

harvinaista. Kun tarkastelu viedään klusteritasolle, voidaan huomata että 

kirjoittaminen keskittyy aktiivisten edelläkävijöiden ja tarpeeseen käyttävien 

klustereihin. Myös suhtautuminen arvosteluiden kirjoittamista kohtaan on hieman 

positiivisempaa näissä klustereissa. Ostohetkellä käyttävien klusterissa kirjoittaminen 

on selvästi harvinaista ja enemmistö ei ole edes kiinnostunut tuotearvosteluiden 
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kirjoittamisesta. Vähäisesti käyttävien klusterin kohdalla tilanne on vielä selkeämpi ja 

selvä enemmistö vastaa jokaisen kanavan kohdalla, että ei ole edes kiinnostunut 

tuotearvosteluiden kirjoittamisesta kyseiselle kanavalle. Tarkasteltaessa khin neliö –

testin tuloksia kunkin kanavan kohdalla, voidaan todeta että testin arvot ovat suuria 

(31,722-60,691), merkitsevyydet (sig-arvo2) ovat 0,000 ja testin edellytykset (enintään 

20% odotusarvoista on alle 5 ja pienin odotusarvo on yli 1) täyttyvät. Tämä tarkoittaa 

sitä että tuotearvosteluiden klusterijaottelun ja tuotearvosteluiden kirjoittamisen välillä 

on riippuvuutta. 

Kyselylomakkeella oli myös vapaaehtoinen kysymys, jolla kartoitettiin arvosteluiden 

kirjoittamisen syitä ja tähän kysymykseen vastasi yhteensä 660 vastaajaa. Aktiivisten 

edelläkävijöiden ja tarpeeseen käyttävien keskuudessa suosituimmat syyt kirjoittaa 

arvosteluita tuotteista olivat halu auttaa muita kuluttajia sekä positiivisten että 

negatiivisten tuntemuksien ilmaiseminen. Poimintana arvosteluiden kirjoittamisen 

syistä nostetaan esiin se että korvauksen hakeminen oli hieman suositumpi syy 

tarpeeseen käyttävien keskuudessa kuin aktiivisten edelläkävijöiden keskuudessa, 

mikä kuvastaa klusterin toiminnan perustumista johonkin tarpeeseen. Muuten 

aktiiviset edelläkävijät nostivat kirjoittamisen motiiveja enemmän esiin. Hieman 

yllättäenkin myös ostohetkellä käyttävien klusterin edustajat aktiivisesti nostivat esiin 

erilaisia syitä kirjoittaa arvosteluita. Ostohetkellä käyttävien vastaajien kohdalla täytyy 

kuitenkin muistaa että ainoastaan verkkokauppojen kohdalla yli puolet klusterin 

edustajista suhtautui tuotearvosteluiden kirjoittamiseen positiivisesti. Vähäisesti 

käyttävät vastaajat eivät juurikaan nostaneet esiin tuotearvosteluiden kirjoittamisen 

syitä, mikä ei ole yllättävää, sillä kuten taulukosta 7 aiemmin nähtiin, niin selvä 

enemmistö ei ole edes kiinnostunut tuotearvosteluiden kirjoittamisesta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten vertaisten internetiin kirjoittamat 

tuotearvostelut vaikuttavat kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen 

tarkoitus jaetaan neljään osaongelmaan. Ensimmäinen osaongelma on selvittää millä 

tavalla toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat tuotearvostelut ovat hyödyllisiä 

kuluttajien näkökulmasta. Toisessa osaongelmassa haluttiin selvittää miten kuluttajat 

osallistuvat internetin tuotearvosteluiden kaltaiseen viestintään. Hyödyllisyyden ja 

osallistumisen lisäksi haluttiin, kolmannen osaongelman kautta, selvittää onko 

kuluttajista tunnistettavissa erilaisia internetin tuotearvosteluiden käyttäjätyyppejä. 

Neljäs osaongelma pureutuu internetin tuotearvosteluiden käyttämiseen 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Osaongelmat siis lähtevät liikkeelle käyttöä 

edeltävän hyödyllisyyden tunnistamisesta, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

varsinaista käyttöä ja tämän jälkeen pureudutaan internetin tuotearvosteluiden 

käyttöön syvällisemmin erilaisten käyttäjäryhmien kautta ja tarkastellaan internetin 

tuotearvosteluiden läsnäoloa kuluttajien ostopäätösprosessien eri vaiheissa. 

Tämän tutkimuksen tuloksista selviää että kuluttajat tuntevat erilaiset tuotearvosteluita 

tarjoavat internetin kanavat hyvin, mutta keskusteluun osallistuminen vaihtelee 

kanavittain. Vaikuttaa siltä että suomalaisten kuluttajien keskuudessa varsinaisten 

arvostelusivustojen käyttö ja tunnettuus eivät yllä muiden kanavien tasolle ja 

verkkokaupat puolestaan ovat suosituin tuotearvosteluita tarjoava kanava. Kaiken 

kaikkiaan internetin tuotearvosteluita käytetään useilta eri kanavilta ja tulevaan 

tutkimukseen tulee ottaa mukaan tuotearvostelukanavina myös hintavertailusivustot ja 

hakukoneiden kautta tapahtuvat satunnainen arvosteluiden etsiminen. Kuluttajat 

näkevät internetin tuotearvostelut monipuolisesti hyödyllisinä. Tutkimusaineiston 

perusteella internetin tuotearvosteluiden käyttäjistä on mahdollista muodostaa neljä 

toisistaan eroavaa ryhmää tuotearvosteluiden käytön ja koetun hyödyllisyyden 

perusteella. Muodostetut käyttäjäryhmät ovat: aktiiviset edelläkävijät, ostohetkellä 

käyttävät, tarpeeseen käyttävät ja vähäisesti käyttävät. Aktiivisten edelläkävijöiden 

kohdalla internetin tuotearvosteluiden käyttäminen on monipuolisinta ja puolestaan 

vähäisesti käyttävien ryhmän kohdalla, nimensä mukaisesti, tuotearvosteluita ei 

juurikaan käytetä, vaikka niiden hyödyllisyys jokseenkin tunnistetaankin. Vaikuttaa 

siltä, että merkittävä osa kuluttajista käyttää internetin tuotearvosteluita 
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ostopäätöksensä tukena, mutta käyttö vaihtelee käyttäjäryhmittäin. Käyttö 

ostopäätösprosessin keskivaiheille eli informaation keräämisen, vaihtoehtojen 

vertailun ja ostopäätöksen muodostamisen vaiheissa on selvästi yleisempää kuin 

ostopäätösprosessin alku-ja loppuvaiheen käyttö. Internetin tuotearvosteluiden 

läsnäolo ostopäätösprosessin kaikissa viidessä vaiheessa rajoittuu aktiivisten 

edelläkävijöiden keskuuteen, mutta tämänkin ryhmän kohdalla oli suhteellisen 

harvinaista että arvostelu on synnyttämässä ostopäätösprosessia. Tarpeeseen 

käyttävien ryhmässä tuotearvostelut eivät ole läsnä ostopäätöksen syntymisvaiheessa, 

mutta niitä käytetään ostopäätösprosessin muissa neljässä vaiheissa. Perinteisten 

käyttäjien kohdalla käyttö keskittyy nimenomaan ostopäätösprosessin keskivaiheisiin 

eli tämän ryhmän kuluttajat käyttävät tuotearvosteluita tiedonhakuun, vaihtoehtojen 

vertailuun ja lopulta ostopäätöksen muodostamiseen. Vähäisesti käyttävien ryhmä 

tunnistaa tuotearvosteluiden hyödyllisyyden, mutta heidän kohdallaan arvosteluiden 

käyttö ostopäätösprosessin tukemiseen jää siitä huolimatta suhteellisen vähäiseksi. 

7.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimustuloksista siis selvisi että suomalaiset kuluttajat ovat hyvin perillä internetin 

tuotearvosteluiden olemassaolosta ja tuntevat yleisesti ottaen hyvin erilaiset internetin 

kanavat, joista toisten kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita voi lukea. 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden kanaviksi 

luetaan: arvostelusivustot, verkkokaupat, sosiaalinen media, valmistajien sivut, blogit 

ja keskusteluryhmät (Henning-Thurau & Walsh 2003, Cheung ym. 2009, Lee & Youn 

2009), mutta aikaisemmassa kirjallisuudessa käyttöä tarkastellaan yleensä laajemmin, 

eikä kanavittain kuten tässä tutkimuksessa. Aikaisemmassa kirjallisuudessa 

keskitytään yksittäisistä kanavista useimmiten arvostelusivustoihin (Henning-Thurau 

& Walsh 2003, Bailey 2005), mutta vaikuttaisi siltä että suomalaisten kuluttajien 

keskuudessa nämä yksinomaan arvosteluihin erikoistuvat sivustot eivät ole yhtä 

tunnettuja tai yhtä suuressa roolissa kuin muut kanavat. Arvostelusivustojen alhaisen 

tunnettuuden taustalla voi olla se että suomenkielisiä arvosteluihin keskittyviä isoja 

sivustoja on vähäisesti. Muut kanavat eli verkkokaupat, sosiaalinen media, 

valmistajien sivut, blogit ja keskusteluryhmät tunnettiin tuotearvosteluiden kanavina 

selvästi paremmin ja niitä myös käytti huomattava osa kuluttajista. Vaikuttaisi siis siltä 

että tuotearvosteluita käytetään useilta erilaisilta kanavilta, kuten myös Henning-
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Thurau ja Walsh (2003) esittävät. Tuloksista selviää, että internetin tuotearvosteluiden 

joukkoon tulee lisätä internetin hakukoneiden kautta tapahtuva kanavasta riippumaton 

ja osaltaan myös satunnainen tuotearvosteluiden hakeminen ja hintavertailusivustot, 

jotka ovat laajentaneet tarjoomaansa koskemaan myös tuotearvosteluita vertailtavista 

tuotteista. 

Yleisellä tasolla kuluttajat näkevät toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat 

tuotearvostelut hyödyllisinä. Kuluttajien kirjoittamat arvostelut nähdään 

hyödyllisempänä tai vähintäänkin yhtä hyödyllisenä kuin ammattilaisen kirjoittama 

arvostelu, kuten aikaisemmassakin kirjallisuudessa esitetään (Huang & Chen 2006, Li 

ym. 2013). Arvosteluiden hyödyllisyys myös jokseenkin korostuu kalliimpien 

tuotteiden tapauksessa, aivan kuten aikaisempikin kirjallisuus esittää (Baek ym. 2012). 

Lisäksi vaikuttaisi siltä, että toisten kuluttajien internetiin kirjoittamat arvostelut 

nähdään yleisesti ottaen hyödyllisinä sekä kokemuksellisten että etsinnällisten 

tuotteiden yhteydessä. Enemmistö näkee tuotearvostelut yhtä hyödyllisinä molempien 

tuotetyyppien tapauksissa, mikä viestii siitä että tuotearvosteluista on mahdollista 

hyötyä monenlaisissa tilanteissa.  

Tuotearvosteluiden lukemista koskevista tutkimustuloksista voidaan todeta että 

lukeminen on suhteellisen yleistä kaikilla kanavilla ja suhtautuminen 

tuotearvosteluiden lukemista kohtaan on enimmäkseen positiivista. Internetin 

tuotearvosteluita lukiessaan kuluttajat vaikuttavat keskittyvän useisiin, sekä 

pintapuoleisiin että syvällisiin, seikkoihin. Tämän tutkimuksen tuloksiin sopii Parkin 

ja Leen (2008) kuvaama tapa lukea arvosteluita, jossa osa arvosteluista luetaan 

perusteellisesti ja loput selataan nopeammin läpi, jotta saadaan yleinen käsitys myös 

niistä arvosteluista, joita ei lueta syvällisesti. Kirjoittamisen suhteen tilanne on 

päinvastainen, sillä kirjoittaminen on suhteellisen harvinaista ja suhtautuminenkin 

kallistuu negatiivisen puolelle, koska enemmistöä ei edes kiinnosta kirjoittaa 

arvosteluita. Nämä tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa. Internetin 

tuotearvosteluiden suhteen Nielsenin (2006) esittämä 90-9-1 –sääntökin näyttäisi 

olevan tämän tutkimuksen kohdalla jokseenkin paikkansapitävä, sillä ainoastaan vajaa 

10% ilmoitti kirjoittavansa arvosteluita ja suosituimpien kanavien kohdalla päästiin 

lähes 90% lukemisen suhteen. Sähköisen ympäristön puskaradion tapauksessa 

tällainen lukijoiden ja kirjoittajien epäsuhta on mahdollinen ilmiön skaalaetujen 



85 

johdosta, koska aktiivisten kirjoittajien vähemmistön tuottamat arvostelut pystyvät 

hyödyttämään suurta määrää kuluttajia globaalisti (Chatterjee 2001). Kirjoittamisen 

motiivien suhteen tämän tutkimuksen tulokset puolestaan poikkeavat aikaisemmista 

tutkimuksista. Selvästi suosituimmaksi syyksi kirjoittaa arvosteluita nousi kuluttajien 

halu auttaa muita kuluttajia ja tätä seurasivat positiivisten ja negatiivisten 

tuntemuksien esittäminen. Taloudelliset kannustimet ja muut oman itsensä 

hyödyttämisen syyt jäivät kauas suosituimmista syistä. Henning-Thurau ja Walsh 

(2003) ovat esittäneet että merkittävimmät motiivit kirjoittaa arvosteluita ovat 

sosiaaliset hyödyt, taloudelliset kannustimet, huoli muista ja oman itsensä 

kohentaminen. Henning-Thuraun ja Walshin (2003) tutkimuksessa siis kaksi 

merkittävintä syytä kirjoittaa arvosteluita internetiin liittyivät kirjoittajan itsensä 

hyötymiseen ja vasta näitä seurasi huoli muista kuluttajista.  

Salmenkivi ja Nyman (2007: 27) ovat jakaneet internetin käyttäjät karkeasti kahteen 

ryhmään: internetissä vieraileviin turisteihin ja asukkeihin, joille internet on osa 

jokapäiväistä arkea. Pöyry ym. (2011) esittävät, että internetistä on tullut osa kaikkien 

kuluttajien jokapäiväistä elämää, mutta siitä huolimatta vielä on mahdollista tehdä 

kuluttajien välille eroja internetin käytön suhteen. Tämän tutkimuksen tuloksissa 

kuluttajien välisiä eroja esitellään muodostamalla internetin tuotearvosteluiden käytön 

perusteella neljä käyttäjäryhmää. Ryhmittelyn perustana käytetään toisten kuluttajien 

internetiin kirjoittamien tuotearvosteluiden käyttöä ja näkemyksiä tällaisten 

arvosteluiden hyödyllisyydestä. Aikaisemmissa tutkimuksissa kuluttajia on ryhmitelty 

esimerkiksi tuotearvosteluiden kirjoittamisen motiivien mukaan (Henning-Thurau & 

Walsh 2003), mutta ei juurikaan tuotearvosteluiden käytön mukaan. Tässä 

tutkimuksessa muodostetut käyttäjäryhmät nimetään seuraavasti: aktiiviset 

edelläkävijät, ostohetkellä käyttävät, tarpeeseen käyttävät ja vähäisesti käyttävät. 

Aktiiviset edelläkävijät ovat nimensä mukaisesti suhtautumisensa ja käyttönsä suhteen 

muita ryhmiä edellä. Aktiivisten edelläkävijöiden kohdalla tuotearvostelut myös 

jonkin verran synnyttävät tarpeita, mitä ei esiintynyt muiden ryhmien kohdalla, ja he 

ikään kuin inspiroituvat tuotearvosteluista, joten on mahdollista että taustalla vaikuttaa 

osaltaan hedonistinen internetin käyttäminen (Childers, Carr & Carson 2001, Pöyry 

ym. 2012). Ostohetkellä käyttävät ja tarpeeseen käyttävät kuluttajat ovat muuten 

keskenään samankaltaisia, mutta eroa muodostuu internetin tuotearvosteluiden 

käyttämisessä oston jälkeen. Aiemmin mainitun ryhmän jäsenillä käyttö keskittyy ns. 
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perinteiseen käyttöön eli tiedon etsimiseen, vaihtoehtojen vertailuun ja valinnan 

muodostamiseen, siinä missä tarpeeseen käyttävät kuluttajat hakeutuvat arvosteluiden 

pariin huomattavasti aktiivisemmin myös ostamisen jälkeen, mutta eivät kuitenkaan 

ostopäätösprosessin alkuvaiheessa. Vaikuttaa siis siltä että jälkimmäisen ryhmän 

käyttö perustuu olemassa olevaan tarpeeseen, johon etsitään ratkaisua tai apua 

hyödyllisiksi koetuista internetin tuotearvosteluista, käyttöä siis voidaan tässä mielessä 

kuvata jokseenkin utilitaristiseksi (Childers, Carr & Carson 2001, Pöyry ym. 2012). 

Ostohetkellä käyttävien ryhmän toiminta myös vaikuttaa keskittyvän voimakkaasti 

verkkokauppoihin, siinä missä kaksi aktiivisempaa ryhmää käyttävät internetin 

tuotearvosteluiden kanavia monipuolisemmin. Viimeisen eli vähäisesti käyttävien 

kuluttajien ryhmän kohdalla toisten kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden 

hyödyllisyys tunnistetaan jokseenkin, mutta käytön kannalta tulokset ovat selvästi 

negatiivisempia. Vähäisesti käyttävien ryhmän kohdalla internetin tuotearvosteluiden 

käyttö on selvästi vähäisempää, mutta ryhmän jäsenet asettivat pienemmän painoarvon 

myös muiden kuluttajien tarkkailulle sekä tiedonhaulle ystäviltään ja sukulaisiltaan eli 

tämän kuluttajaryhmän edustajat vaikuttavat tekevän ostopäätöksiään jokseenkin 

itsenäisemmin. Muodostetuista ryhmistä aktiiviset edelläkävijät ja tarpeeseen 

käyttävät ovat tuotearvosteluiden parissa eniten myös ostamisen jälkeen, joten ei ole 

yllättävää että näiden ryhmien sisällä tuotearvosteluiden kirjoittaminen on yleisempää 

kuin kahden muun ryhmän sisällä.  

Vaikuttaisi siltä että merkittävä osa kuluttajista käyttää internetin tuotearvosteluita 

ostopäätöksensä tukena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sitä, miten 

kuluttajien internetiin kirjoittamia tuotearvosteluita käytetään ostopäätösprosessin eri 

vaiheissa. Internetin tuotearvosteluiden vaikutus ostopäätösprosessin laukaisemisessa 

ja tarpeiden synnyttämisessä näyttäisi olevan suhteellisen vähäistä, ja keskittyvän 

ainoastaan aktiivisimpien käyttäjien keskuuteen. Aktiivisten käyttäjien lisäksi 

kuluttajista on mahdollista erottaa jokseenkin utilitaristinen segmentti, joka tunnistaa 

selvästi arvosteluiden hyödyllisyyden ja käyttää internetin tuotearvosteluita olemassa 

olevaan tarpeeseen, tällöin tuotearvostelut ovat siis läsnä kaikissa paitsi 

ostopäätösprosessin syntymisvaiheessa. Perinteinen ostopäätösprosessin 

keskivaiheilla käyttäminen on kaiken kaikkiaan selvästi suositumpaa kuin alku- ja 

loppuvaiheen käyttö. Aikaisemmassa kirjallisuudessa onkin keskitytty 

voimakkaimmin juuri ostopäätösprosessin keskivaiheiden tarkasteluun (Muhambi & 



87 

Schuff 2010, Baek ym. 2012, Jang ym. 2012). Tuotearvosteluiden käyttöä 

ostopäätösprosessin keskivaiheilla ruokkii se että internetin tuotearvostelut nähdään 

hyödyllisen tuotetiedon ja hyödyllisten suositusten lähteinä, eli arvosteluilla on 

nähtävillä aikaisemmassa kirjallisuudessa esitettyä kaksoisroolisuutta (Park ym. 2007, 

Lee ym. 2008, Park & Lee 2008). Yhtälailla kuluttajat kokevat että arvosteluiden 

kautta on mahdollista hyötyä muiden kuluttajien kokemuksista ennen omaa ostoa ja 

alentaa omaan ostamiseen liittyvää riskiä (Chih ym. 2013). Nämä seikat myös sopivat 

yhteen ostopäätösprosessin keskivaiheiden käytön kanssa. Arvosteluiden käyttöä 

yleensäkin pohjustaa se että tuotearvostelut koetaan suhteellisen luotettaviksi (López 

& Sicilia 2014), mikä on nähtävissä myös tämän tutkimuksen tuloksista. Tämän 

tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä internetin tuotearvostelut eivät ostamisen 

jälkeen juurikaan laukaise uusia ostopäätösprosesseja, kuten esimerkiksi Muhambi ja 

Schuff (2010) ovat hypotesoineet. Internetin tuotearvosteluiden vaikutusta 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa ei ole aiemmin juurikaan tutkittu kokonaisvaltaisesti 

ostopäätösprosessin kaikissa viidessä vaiheessa. 

7.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Muiden kuluttajien mielipiteisiin ja kokemuksiin luotetaan hyvin paljon, kun tietoa 

etsitään internetistä, jopa enemmän kuin yrityksen tai markkinoijan tarjoamiin 

tietoihin (Huang & Chen 2006). Liikkeenjohdon kannalta on tärkeää tietää miten 

hyödyllisinä kuluttajat näkevät internetin tuotearvostelut ja millaisissa tilanteissa 

arvostelut koetaan hyödyllisiksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein esitetty että 

kaupallisten toimijoiden omistamat kanavat koetaan vähemmän luotettaviksi (Bickart 

& Schindler 2001, Dellarocas 2003, Weisfeld-Spolter ym. 2014)  Bronner ja de Hoog 

(2010) ovat puolestaan esittäneet että markkinoija- ja kuluttajalähtöiset kanavat 

tukevat toinen toisiaan. Chen ja Xie (2008) ovat esittäneet että tuotearvostelutieto ja 

markkinoijien tarjoama tieto voivat joko täydentää toisiaan tai toimia toistensa 

substituutteina. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan huomata että selkeästi 

kaupallisen toimijan omistama kanava, verkkokaupat, on suosituin kanava osallistua 

tuotearvosteluviestintään. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksista nähdään että 

kuluttajien kirjoittamat arvostelut nähdään hyödyllisempinä kuin ammattilaisen 

kirjoittama arvostelu ja arvosteluita käytetään erityisesti kalliimpien tuotteiden 

tapauksissa. Vaikuttaisi siltä että liikkeenjohdon tulisi panostaa siihen että kuluttajien 
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kirjoittamia tuotearvosteluita on tarjolla runsaasti oman verkkokaupan sivuilla. 

Tilanteessa, jossa omassa kaupassa ei ole tarjolla laadukkaita tuotearvosteluita, asiakas 

voi hakea niitä kilpailijan verkkokaupasta ja jäädä myös mahdollisesti asioimaan 

kilpailijan verkkokauppaan. Yritysten täytyy toimissaan pitää mielessä että arvostelut 

toimivat sekä tiedottajan että suosittelijan rooleissa ja tämä kaksoisroolisuus 

mahdollistaa tuotearvosteluiden käyttämisen strategisena viestintäkanavana (Park ym. 

2007). Liikkeenjohdon vaikutusmahdollisuudet, esimerkiksi arvosteluiden laadun 

suhteen, ovat luonnollisesti voimakkaimmat oman verkkokaupan tapauksessa. 

Toisaalta sosiaalinen media on myös suosittu internetin tuotearvosteluiden kanava. 

Modernin sosiaalisen median avulla verkkokauppojen ja muiden kanavien arvostelut 

on mahdollista välittää myös käyttäjän ja yrityksen sosiaalisen median seinälle ja 

muuten kanavalta toiselle. Myös yhteistyö yrityksen ja yrityksen ulkopuolisten 

tuotearvostelukanavien välillä voi olla yrityksen näkyvyyden kasvattamisen kannalta 

peruteltua. Sen lisäksi että kuluttajat näkevät internetin tuotearvostelut sekä 

tiedottajina että suosittelijoina, käytetään tuotearvosteluita yleisesti oman ostamiseen 

liittyvän riskin alentamiseen ja arvostelut koetaan suhteellisen luotettaviksi. 

Lähtökohdat tuotearvosteluiden käytön leviämiselle ovat siis olemassa. Tästä syystä 

on tärkeää että yritykset ja muut toimijat ylläpitävät kanaviensa sisältämien 

arvosteluiden laatua ja tällä tavalla edesauttavat internetin tuotearvosteluiden käytön 

yleistymistä kuluttajien keskuudessa. 

Tuotearvosteluita itsessään luetaan monipuolisesti, joten arvosteluihin kannattaa 

kerätä sekä numeerista että kirjallista tietoa ja arvosteluista kannattaa tarjota myös 

keskiarvo- ja koontitietoja. Kuluttajat eivät koe kirjoittajan tietoja erityisen 

hyödyllisiksi, ja myös tieto siitä onko arvostelu hyödyttänyt muita kuluttajia, 

vaikuttaisi jäävän vähemmälle huomiolle. Tuloksissa nousi esiin myös että 

arvosteluita luettaessa huomiota kiinnitetään arvostelijan asiantuntijuuteen ja siitä 

viestivään kieliasuun, joten voisi olla liikkeenjohdon kannalta perusteltua lisätä 

arvostelukanaville oikeinkirjoitustyökaluja. Aikaisemmassakin kirjallisuudessa on 

korostettu arvostelutekstien selkeyden roolia hyödyllisyyden kannalta (Li ym. 2013) 

ja suurella todennäköisyydellä oikeinkirjoitustyökalut voisivat parantaa arvosteluiden 

selkeyttä. Kirjoittajia vaikuttaisi motivoivan selkeästi eniten halu auttaa muita 

kuluttajia, sekä omien tuntemuksien ilmaiseminen. Myös halu välittää tietoa 

yritykselle ja muille kuluttajille, rahalliset kannustimet ja yrityksen auttaminen 
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motivoivat yli kolmannesta vastaajista, joten näitäkään ei parane unohtaa uusien 

kirjoittajien motivoinnissa. Yritysten kannattaisi erityisesti painottaa kirjoittajia 

houkutellessaan sitä, että luotu tieto on arvokasta sekä muille kuluttajille että 

yritykselle itselleen ja että kirjoittamalla voi auttaa muita. Rahallisista kannustimista 

puolestaan esimerkiksi pidennetty takuu on tehokas keino saada lisää kirjoittajia. 

Tämän lisäksi vaikuttaisi siltä että yritysten itsensä tulisi olla läsnä ainakin omilla 

arvostelukanavillaan ja olla täten siis valmiita vastaamaan kuluttajien arvosteluihin, 

tarjoamaan neuvoja ja muuten osallistumaan keskusteluun, koska suuri osa 

arvosteluiden kirjoittajista odottaa että tieto kulkee arvosteluiden kautta myös 

yrityksille. Vuorovaikutuksellisuuden kanssa liikkeenjohdon tulee ottaa huomioon, 

että viestintä on aitoa ja kyseiselle kanavalle sopivaa. Chen ja Xie (2008) ovat 

ehdottaneet että yritysten tulisi vältellä liian puolustelevia ja standardoituja vastauksia 

ja vaihdella vastaamistyyliä palvelusta ja saadun viestin sisällöstä riippuen. Mauri ja 

Minazzi (2013) ovat tähän liittyen esittäneet, että joissain tapauksissa yritysten 

vastaukset puhtaasti kuluttajien välisillä kanavilla voidaan nähdä häiritsevinä ja tulkita 

negatiivisesti. Tämä aikaisempi kirjallisuus ja tämän tutkimuksen tulokset huomioon 

ottaen yritysten läsnäololle otollisimmat paikat ovat yritysten omat sivustot, mutta 

todennäköisesti yhteistyö muiden tuotearvosteluita tarjoavien kanavien kanssa ja 

linkittyminen sosiaaliseen mediaan oikein suoritettuna voisivat olla perusteltuja. 

Erilaisten tuotearvosteluiden käyttäjäryhmien välillä siis näyttäisi olevan selkeitäkin 

eroja, joten on myös liikkeenjohdon kannalta mielekästä että kuluttajista muodostetaan 

internetin tuotearvosteluiden käytön suhteen toisistaan eroavia segmenttejä. 

Liikkeenjohdon kannalta on tärkeää tietää miten erilaiset kuluttajat suhtautuvat 

tuotearvosteluihin ja millaiset osuudet kuluttajista lukevat ja kirjoittavat 

tuotearvosteluita. Koska valtaosa kuluttajista lukee internetin tuotearvosteluita ja 

kokee ne hyödyllisiksi, niin yritysten kannattaa ehdottomasti panostaa 

tuotearvosteluihin, mutta oma asiakaskunta täytyy tuntea, jotta voidaan määritellä 

millä tavalla tuotearvosteluihin kannattaa panostaa Aktiivisimmat käyttäjät lukevat 

tuotearvosteluita monikanavaisesti, mutta verkkokaupat ovat kaiken kaikkiaan 

kanavista suosituin. Liikkeenjohdolla on mahdollisuus vaikuttaa oman 

verkkokauppansa sisältöön ja on tärkeää että oman verkkokaupan sivuille saadaan 

arvosteluita, sillä verkkokaupan onnistumisen kannalta on tärkeää pitää kuluttajat 

omilla sivuilla. Liikkeenjohdon kannalta on tärkeää ymmärtää millaista roolia 
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internetin tuotearvostelut näyttelevät kussakin ostopäätösprosessin vaiheessa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tunnistettujen käyttäjäryhmien kohdalla ns. perinteinen 

käyttö, eli käyttö tiedonhakuun, vaihtoehtojen vertailuun ja ostopäätöksen 

muodostamiseen, on voimakkainta. joten on tärkeää että verkkokaupat tarjoavat 

tuotteistaan muun tiedon lisäksi myös kuluttajien luomaa tietoa arvosteluiden 

muodossa. Ensiaskel liikkeenjohdolle on saada kuluttajat ylipäätään kirjoittamaan 

arvosteluita, mutta on myös erittäin tärkeää, että tuotetut arvostelut ovat tiedottavia ja 

myös edesauttavat eri tuotteiden vertailua ja lopullisen päätöksen muodostamista. 

Vaikuttaisi myös siltä että arvosteluita kirjoitetaan sinne mistä niitä luetaan, joten 

arvostelumassan kasvattamisen kannalta tärkeää saada kuluttajat viettämään aikaa 

omassa verkkokaupassa. Muhambi ja Schuff (2010) ovat painottaneet että internetin 

tuotearvosteluiden tarjoaminen on oivallinen keino liikkeenjohdolle lisätä aikaa, jonka 

asiakkaat sivuilla käyttävät. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella internetin 

tuotearvosteluilla on roolinsa myös ostonjälkeisessä käyttäytymisessä. 

Ostonjälkeisessä käyttäytymisessä uusia ostopäätösprosesseja internetin 

tuotearvostelut eivät juurikaan vaikuta laukaisevan. Ostonjälkeisen käyttäytymisen 

kannalta on enemmänkin tärkeää että arvosteluiden kautta on mahdollista oppia 

käyttämään tuotetta paremmin tai kommunikoida yrityksen ja muiden kuluttajien 

kanssa. Yritysten tulee siis motivoida ja ohjeistaa kuluttajia kirjoittamaan 

mahdollisimman hyödyllisiä arvosteluita. Nykyisellään internetin tuotearvosteluiden 

vaikutus ostopäätösprosessin syntymiseen on suhteellisen harvinaista ja rajoittuu 

aktiivisimpien käyttäjien keskuuteen, mutta laadukkaiden ja hyödyllisten 

arvosteluiden määrän lisääminen todennäköisesti myös lisäisi tuotearvosteluiden 

vaikutusta ostopäätösprosessin alkupäässä. 

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksenteossa pyritään välttämään virheiden tekemistä, mutta siitä huolimatta 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa 

pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta 

tarkastellaan perinteisesti validiteetin ja reliabiliteetin kautta. (Hirsjärvi ym. 2007: 

226.) 
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Validiteetti kuvaa pätevyyttä ja tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2007: 226) Tämä 

tarkoittaa toisin sanottuna sitä kuinka hyvin tutkija on onnistunut operationalisoimaan 

teoreettiset käsitteet arkikielen tasolle. Operationalisoinnissa tutkimuksessa käytetty 

teoria ja ajatuskokonaisuudet siirretään kyselylomakkeen yksittäisiin mittareihin. 

(Vilkka 2007: 150.) Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen pohjana käytettiin kuvion 

3 ajatuskarttaa, jota tarkastelemalla voidaan nähdä kuinka tutkimusongelma on 

jaoteltu osaongelmiin ja aikaisemman kirjallisuuden perusteella on muodostettu 

kyselylomakkeen kysymykset.  Tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan 

muodostamalla kysymyksiä aikaisempien tutkimuksien kyselylomakkeiden ja teorian 

pohjalta. Kyselylomakkeen kysymykset myös pyrittiin muotoilemaan 

mahdollisimman yhtenäisiksi ja selkeiksi, jotta kaikki vastaajat ymmärtäisivät 

kysymykset samalla tavalla. Kyselyn alussa pyrittiin selventämään, minkälaisista 

tuotearvosteluista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, ja tämän lisäksi selvennettiin 

esimerkiksi sitä miten ostopäätösprosessi on jaoteltu eri vaiheisiin. Väittämätyylisissä 

kysymyksissä käytetiin viisiportaisia Likertin asteikkoja, joissa arvo 1 vastasi 

erimielisyyttä tai passiivista toimintaa (täysin eri mieltä, erittäin matala, ei koskaan) ja 

arvo 5 vastasi saman mielisyyttä tai aktiivisinta toimintaa (täysin samaa mieltä, erittäin 

korkea tai erittäin usein). Asteikko pysyy halki kyselyn samansuuntaisena, jotta 

asteikon kääntymisen aiheuttamalta virheeltä voidaan välttyä. 

Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli kyse on 

tutkimuksen kyvystä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tämän tutkimuksen 

reliabiliteettia on pyritty parantamaan muodostamalla kysely huolellisesti ja 

käsittelemään vastauksia tarkasti. Sähköinen kysely on toteutettu Webrpol 2.0-

ohjelmalla ja tulokset on siirrelty suoraan sähköisessä muodossa SPSS-ohjelmaan, 

jolla varsinainen analysointi on suoritettu. Vastaukset ovat siis säilyneet 

muuttumattomina, koska vastauksia ei ole syötetty SPSS-ohjelmaan manuaalisesti. 

Kyselylomake on ollut kaikille vastaajille vakioitu ja ainoastaan kysymyksessä 15 

vastausvaihtoehtoja esitettiin satunnaisessa järjestyksessä. Kysymyksellä 15 pyrittiin 

selvittämään mihin kuluttajat kiinnittävät huomionsa lukiessaan tuotearvosteluita. 

Vaihtoehtoja esitettiin satunnaisessa järjestyksessä, jotta vaihtoehtojen järjestys ei 

aiheuttaisi virhettä monivalintakysymyksen tuloksiin. Koska lomake on ollut lähes 

täysin samanlainen kaikille vastaajille, niin vastauksia pystytään helposti vertaamaan 
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keskenään. Tutkimuksen reliabiliteettia tarkasteltaessa voidaan huomioida myös 

tutkimuksen toistettavuus ja sama tutkimus olisi mahdollista suorittaa uudelleen. 

Tutkimukseen tarvittavat dokumentit, kuten kyselylomake, ovat saatavilla, joten 

tutkimus voitaisiin hyvin toteuttaa uudelleen ja tällä tavalla olisi mahdollista nähdä 

muuttuvatko tutkimustulokset. 912 hyväksytyn vastaajan otoskoko on suhteellisen 

suuri ja tulokset jokseenkin yleistettävissä, mutta aineisto painottuu selvästi nuoriin ja 

yliopisto-opiskelijoihin. Ikäjakaumaltaan ym. taustatiedoiltaan tasaisemmalla 

otoksella voisi mahdollisesti havaita vielä merkittävämpiä eroja erilaisten 

käyttäjäryhmien ja internetin tuotearvosteluiden käyttötapojen välillä. 

Taustatiedoiltaan monipuolisemmalta ja tasaisemmalta otokselta saadut tulokset myös 

kuvaisivat todennäköisesti paremmin laajaa suomalaisten kuluttajien perusjoukkoa. 

Tutkimustuloksia tarkastellessa tulee muistaa että tutkimusaineiston pääpaino oli 

nuoremmissa kuluttajissa ja erityisesti yliopisto-opiskelijoissa. On todennäköistä että 

tämän tutkimuksen vastaajajoukko ei edusta parhaalla mahdollisella tavalla 

suomalaisia kuluttajia, mikä rajoittaa tutkimuksen tuloksien yleistettävyyttä. 

Suhteellisen yksipuoleinen, opiskelijoihin painottuva, aineisto vaikuttaa myös 

tutkimustulosten yleistettävyyteen heikentävästi. Enimmäkseen sähköpostin kautta 

levitetyn kyselyn vastausprosentiksi saatiin 7 % ja myös määrällisesti vastaajia 

sähköiseen kyselyyn saatiin riittävästi tilastollista analyysia varten. Valtaosa 

tutkimuksen tuloksista on myös linjassa aikaisemman kirjallisuuden kanssa. 

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa ja paremmilla resursseilla voitaisiin valita parempi 

otantamenetelmä sekä suurempi otoskoko, jolloin otos todennäköisesti kuvaisi 

paremmin suomalaisia kuluttajia. Tutkimustulosten luotettavuuteen voi myös 

vaikuttaa se, että kuluttajien internetiin kirjoittamia tuotearvosteluita tarjoavia kanavia 

käsitellään yleisesti. On mahdollista että kanavien sisällä on vaihtelua esimerkiksi 

koetun hyödyllisyyden, luotettavuuden ja laadun suhteen. Pääpiirteittäin eri kanavien 

välillä kuitenkin on selviä eroja ja kanavia on tässä tutkimuksessa tietoisesti käsitelty 

yleisellä tasolla. 

7.4 Jatkotutkimusehdotuksia 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa tuotearvosteluita on tarkasteltu kokemuksellisen 

tiedon lähteenä (Pöyry ym. 2011, Zhao ym. 2013). Yang ja Mai (2010) ovat 
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tarkastelleet internetin arvosteluiden potentiaalia muuttaa hyödykkeen 

kokemuksellisia ominaisuuksia etsinnällisiksi ominaisuuksiksi, ja todenneet, että 

arvostelut eivät kykene täysin muuttamaan kokemuksellisia ominaisuuksia 

etsinnällisiksi. Toisaalta tämän tutkimuksen tulokset voivat viestiä siitä että käyttäjien 

kokemuksia välittävät tuotearvostelut voivat muuttaa etsinnällisiä tuotteita 

kokemuksellisempaan suuntaan, kun kuluttajien on mahdollista vertailla tuotteita 

entistä paremmin myös aikaisempien asiakkaiden kokemuksien suhteen. Tämä seikka 

on mielestäni yksi merkittävimmistä tutkimusaukoista tulevaa internetin 

tuotearvosteluiden ja digitaalisen puskaradion tutkimusta ajatellen. Tämän lisäksi 

tulevaa tutkimusta ajatellen, kirjoittamisen motiiveihin tulisi uppoutua syvällisemmin 

ja selvittää yksityiskohtaisemmin esimerkiksi erilaisten taloudellisten kannustimien 

eroavaisuuksia. Tässä tutkimuksessa myös keskitytään tarkastelemaan erilaisia 

internetin tuotearvosteluiden kanavia suhteellisen yleisellä tasolla. Kanavien sisällä, 

esimerkiksi yksittäisten sivustojen välillä, voi esiintyä vaihtelua muun muassa koetun 

hyödyllisyyden ja luotettavuuden välillä. Jatkotutkimuksissa tarkastelua voidaan 

tarkentaa mahdollisesti aina yksittäisen sivuston tasolle asti ja tällä tavalla pyrkiä 

kerryttämään syvällisempää tietoa kuluttajien kirjoittamista tuotearvosteluista. 

Internetin tuotearvosteluiden vaikutusta ostopäätösprosessin eri vaiheissa ei ole 

aiemmin juurikaan tutkittu kokonaisvaltaisesti ostopäätösprosessin kaikissa viidessä 

vaiheessa. Tulevassa tutkimuksessa tällaista kokonaisvaltaista tarkastelua halki koko 

ostopäätösprosessin tulisi mielestäni viedä eteenpäin, sillä internetin suosio 

kauppapaikkana ja tiedonhaun kanavana todennäköisesti jatkaa kasvamistaan ja tämän 

myötä kuluttajat myös kehittyvät internetin käyttäjinä. On myös mahdollista, että 

suuremmilla resursseilla ja laajemmalla otoksella voitaisiin löytää moninaisempia 

digitaalisen puskaradion käyttäjäryhmiä ja tätä kautta saada muodostettua vielä 

kattavampi kuva erilaisista digitaalisen puskaradion käyttäjistä.  
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LIITTEET 

Liite 1 Kyselylomake 

Arvoisa vastaaja, 

Tämä kysely on osa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin opiskelijan 

Pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkitaan kuluttajien internetiin kirjoittamien 

tuotearvosteluiden hyödyllisyyttä ja käyttöä. 

Kyselyyn vastaaminen vie ainoastaan noin 10 minuuttia ja jokaisesta loppuun asti 

vastatusta kyselystä on suuri apu tutkielmalleni. Täyttämällä kyselyn loppuun 

sähköpostiosoitteesi voit osallistua Finnkinon elokuva- ja herkkulippujen arvontaan 

(2 hengelle). 

Kiitos paljon vastauksestasi, jo näin etukäteen! 

Taustatiedot (7 kysymystä) 

1. Sukupuoli 

- Mies - Nainen 

 

2. Ikä _____ (ikäluokkavaihtoehdot) 

- 10-19 

- 20-29 

- 30-39 

- 40-49  

- 50-59 

- 60 tai yli 

 

3. Koulutus (valitse korkein aste): 

- peruskoulu/kansakoulu 

- ammattikoulu tai opistotason ammatillinen koulutus 

- lukio 

- ammattikorkeakoulu 

- yliopisto/ylempi korkeakoulututkinto 

 

4. Ammattiryhmä 

- Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 

- Ylempi toimihenkilö 

- Alempi toimihenkilö 

- Työntekijä 

- Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 
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- Maatalousyrittäjä 

- Opiskelija 

- Eläkeläinen 

- Kotiäiti/koti-isä 

- Työtön 

- Muu, mikä? _____ 

 

5.  

Tarkastelen usein mitä muut ostavat ja käyttävät, jotta saan varmuuden siitä että 

valitsen itse oikean tuotteen tai brändin. 

 

Jos minulla on vähän kokemusta tuotteesta, kerään usein tietoa ystäviltä ja 

sukulaisilta ennen kuin ostan tuotteen. 

 

Saadakseen tietoa verkko-ostamisesta ihmiset kääntyvät useammin minun puoleeni 

kuin minä heidän puoleensa. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

(Karsiva kysymys, jonka yhteydessä havainnollistava tekstinpätkä ja kuvat) 

6. Olitko ennen tätä kyselyä tietoinen toisten kuluttajien kirjoittamista internetin 

tuotearvosteluista?  

 Ei: Haluatko osallistua kyselyyn? tai Kyllä: eteneminen kyselyyn. 

 

Kanavat (3 kysymystä) 

8. Mitkä internetin tuotearvosteluiden kanavat ovat sinulle tuttuja? 

(1= En tunne kanavaa, 2= Olen kuullut, mutta en tiedä enempää 3= Tiedän, mutta en 

käytä 4= Käytän toisinaan 5= Käytän aktiivisesti) 

- Arvostelusivustot (esimerkiksi Osuma.fi, Yelp.fi, Leffatykki.com)  

- Verkkokaupat (esimerkiksi Verkkokauppa.com, Hotels.com, 

Stockmann.com…) 

- Sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook, Youtube…) 

- Valmistajien sivut (esimerkiksi Apple.com…) 

- Blogit 

- Keskustelupalstat (esimerkiksi Suomi24, Vauva.fi, MuroBBS…) 

- Muu, mikä _____? 

 

9. Internetin tuotearvosteluiden kanavien lukeminen. 

1. Luen, kun ostan verkosta tai postimyynnistä?  

2. Luen, kun ostan myymälästä?  

3. En lue vielä, mutta voisin lukea tulevaisuudessa 

4. En lue, eikä kiinnosta lukea tulevaisuudessa 

10. Internetin tuotearvosteluiden kanavien kirjoittaminen. 
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1. Kirjoitan ostamistani tuotteista arvosteluita kanavalla? 

2. En kirjoita vielä, mutta voisin kirjoittaa tulevaisuudessa 

3. En kirjoita, eikä kiinnosta kirjoittaa tulevaisuudessa 

- Arvostelusivustot    

- Verkkokaupat 

- Sosiaalinen media 

- Valmistajien sivut 

- Blogit 

- Keskustelupalstat 

- Muu, mikä _____? 

 

11. (Vapaaehtoinen) Kirjoitan tai kirjoittaisin arvosteluita:  

- Auttaakseni muita kuluttajia 

- Auttaakseni yritystä 

- Saadakseni sosiaalista etua (esim. edistääkseni omaa asemaani yhteisössä) 

- Käyttääkseni valtaa yrityksiin liittyen tai parantaakseni kuluttajien asemaa 

- Hakeakseni neuvoja ostamisen jälkeen 

- Kohentaakseni omaa itsetuntoa/mieltä 

- Saadakseni rahallisia palkkioita (arvonnat, etusetelit) 

- Hakeakseni korvausta 

- Välittääkseni tietoni yritykselle 

- Esittääkseni positiivisia tuntemuksia 

- Esittääkseni negatiivisia tuntemuksia 

- Muu syy, mikä _______?  

 

Hyödyllisyys (11 kysymystä) 

12. Koen yleensä hyödyllisemmäksi. 

Yksittäisen ammattilaisen kirjoittaman arvostelun– Joukon toisten kuluttajien 

kirjoittamia arvosteluita – yhtä hyödyllisiä – en osaa sanoa 

 

13.-14. Internetin tuotearvostelut ovat mielestäni hyödyllisempiä kun kyseessä on: 

(Baek ym. 2012, Ozturkcan & Gursoy 2014) 

halpa tuote – kallis tuote – yhtä hyödyllisiä 

kokemuksellinen (esim. elokuva, hotelli)– etsinnällinen (esim. digikamera, 

tulostin) – yhtä hyödyllisiä 

 

15. Olet epävarma ostaessasi uutta televisiota ja käännyt toisten kuluttajien 

kirjoittamien tuotearvosteluiden puoleen. Mihin uskot huomiosi erityisesti 

kiinnittyvän ja mistä etsit tietoa? (HOX! Voit valita useita.)  

 

positiivisiin arvosteluihin, negatiivisiin arvosteluihin, positiivisten ja 

negatiivisten arvosteluiden suhteeseen, arvosteluissa toistuviin tekijöihin, 

yleiseen mielipiteeseen, arvosteluiden määrään, arvosanoihin ja tähtiin, 

suositteleeko arvostelija tuotetta, keskiarvoihin ja yleisarvosanoihin, 
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tietoihin kirjoittajista, ovatko muut arvostelleet arvostelun hyödylliseksi, 

muu, mikä_____? 

 

16.  

Toisten kuluttajien internetiin kirjoittamista tuotearvosteluista löytyy mielestäni 

hyödyllistä tietoa tuotteista. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

Toisten kuluttajien internetiin kirjoittamista tuotearvosteluista löytyy hyödyllisiä 

suosituksia tuotteista. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

Koen internetistä löytyvät toisten kuluttajien kirjoittamat tuotearvostelut 

luotettaviksi. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä  

 

Lukemalla toisten kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita voin hyötyä muiden 

käyttäjien kokemuksista, ennen kuin itse teen päätöksen tuotteen ostamisesta. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

Lukemalla toisten kuluttajien kirjoittamia tuotearvosteluita, voin alentaa 

epävarmuuttani ja todennäköisyyttä että teen huonon ostopäätöksen. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

Toisten kuluttajien internetiin kirjoittamien arvosteluiden lukeminen on 

ylikuormittavaa, koska arvosteluita on liikaa. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

17. Tällä hetkellä aikomukseni lukea toisten kuluttajien kirjoittamia arvosteluita 

internetistä tehdessäni seuraavaa merkittävämpää hankintaani on. 

1. erittäin matala 2. matala 3. Ei matala eikä korkea 4. korkea 5. erittäin korkea 

 

Kuluttajien ostopäätösprosessi (11 kysymystä) 

Kyselyn viimeisessä osiossa ostaminen jaetaan viiteen vaiheeseen ja jokaisesta 

vaiheesta esitetään erikseen muutama kysymys. Ostamisen vaiheet ovat: 

Tarpeen tunnistaminen -> Tiedon hakeminen -> Vaihtoehtojen vertailu -> 

Ostopäätös -> Ostonjälkeinen käyttäytyminen. 

18. Mielestäni toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut voivat synnyttää tai saada 

tunnistamaan tarpeita (esim. uudelle tuotteelle tai lisävarusteelle): 



107 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

19. Toisten kuluttajien kirjoittamat arvostelut ovat synnyttäneet tai saanut minut 

tunnistamaan tarpeita. 

1. ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 

 

20. Mielestäni toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut soveltuvat hyvin tiedon 

etsimiseen tuotteista. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

21. Olen käyttänyt toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia arvosteluita tiedon 

etsimiseen. ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 

 

22. Mielestäni toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut soveltuvat hyvin 

vaihtoehtojen vertailemiseen. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

23. Olen käyttänyt toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia arvosteluita 

vaihtoehtojen vertailemiseen. 

ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 

 

24. Mielestäni toisten kuluttajien kirjottamat arvostelut edistävät lopullisen 

ostopäätöksen muodostamista. (esim. tuotteen, verkkokaupan tai toimitustavan 

valinta tai päätös jättää ostamatta) 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

25. Olen käyttänyt toisten kuluttajien internetiin kirjoittamia arvosteluita lopullisen 

ostopäätöksen muodostamiseen. 

1. ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 

 

26. Mielestäni toisten kuluttajien kirjottamista arvosteluista on hyötyä ostamisen 

jälkeen. (esim. käytön oppiminen, ostopäätöksen epäily, ongelmien ratkaiseminen) 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 

 

37. Olen lukenut tai palannut lukemaan arvosteluita ostamisen jälkeen. 

1. ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 

 

28. Mielestäni toisten kuluttajien kirjoittamien arvosteluiden lukeminen ostamisen 

jälkeen voi hyvinkin laukaista uuden ostoprosessin. 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 

jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä 
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29. Arvosteluiden lukeminen ostamisen jälkeen on laukaissut minulle uuden 

ostoprosessin. 

1. ei koskaan – 2. harvoin – 3. silloin tällöin – 4. usein - 5. erittäin usein 


