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1 JOHDANTO 

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee kuluttajakäyttäytymistä palvelujen arvioinnissa 

ja vertailussa. Tavoitteena on kuvata, miten kuluttaja valitsee palveluja eri 

vaihtoehtojen joukosta ja muodostaa lopullisen ostopäätöksensä sekä kuinka 

palveluihin liittyvät ominaispiirteet vaikuttavat kuluttajan päätöksentekoon ja palvelun 

valintaan. Ilmiötä tarkastellaan integroivan kirjallisuuskatsauksen kautta ja lopuksi 

muodostetaan yhtenäinen synteesi teoriaosuuden pohjalta. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Jokaisella kuluttajalla on yksilölliset kulutustarpeet ja siten yksilölliset syynsä valita 

käyttämänsä palvelut. Tämä valinta ei useinkaan ole helppo, sillä modernissa 

kulutusyhteiskunnassamme valinnan vaikeus kasvaa, kun uusia brändejä ja yrityksiä 

uusine palveluineen ilmaantuu jatkuvasti markkinoille. Kuluttajat eivät suinkaan tee 

päätöksiään aina odotetusti tai rationaalisesti, vaan päätöksentekoon vaikuttaa useita 

eri kuluttajaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Monet päätöksistämme saattavat 

tapahtua myös pitkän harkinnan jälkeen, tai hetken mielijohteesta – tiedostaen tai 

tiedostamatta (Martin & Morich 2011). Vaihtoehtojen vertailu on myös 

monimutkaistanut palvelutarjoomien monipuolistuttua, minkä vuoksi yritykset 

pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen tänä päivänä erilaisia yksilöllisiä tuotteiden ja 

palvelujen yhdistelmiä – räätälöityjä palveluratkaisuja.  

Kuluttajien odotukset palveluilta ja brändeiltä ovat kasvaneet ja yrityksillä on kova työ 

pystyä vastaamaan näihin odotuksiin. Forbesin uutisen (Passikoff 2014) mukaan 

kuluttajien odotukset ovat viidessä vuodessa kasvaneet 20 %, mutta yritykset ovat 

kuitenkin onnistuneet parantamaan omaa toimintaansa vain 5 %:lla. Suomessa 

tehdyssä haastattelututkimuksessa selvisi myös, että yritysten 

markkinointipanostukset eivät ole linjassa kuluttajien odotusten kanssa: yritykset 

satsaavat joihinkin markkinointikeinoihin liikaa suhteessa kuluttajien odotuksiin ja 

toisiin taas liian vähän. On tärkeää tunnistaa kuluttajan palvelun tai brändin valintaan 

liittyvä kriteerejä ja odotuksia, jotta tarpeisiin voidaan entistä paremmin vastata. 
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Prosessi, jossa kuluttaja valitsee tietyn palveluntarjoajan ja hänen tuottamansa 

palvelut, on edelleen epäselvä markkinoinnin kirjallisuudessa. Useita teorioita 

kuluttajan ostopäätösprosessista sekä ostokäyttäytymisestä on olemassa, mutta mallit 

ovat usein hyvin pitkälle tuote-orientoituneesti kehitetty eivätkä tarjoa riittävän 

spesifejä ratkaisuja palvelujen markkinointiin sekä kuluttajien valintakäyttäytymiseen 

palveluja hankittaessa. (Pires & Stanton 1999.) Palvelujen hankkiminen ja vertailu 

vaatii asiakkaalta usein laajempaa ongelmanratkaisutaitoa, jossa asiakas etsii tietoa ja 

vertailee vaihtoehtoja sitoutuneesti ja tarkasti, kun taas monien tuotteiden ostamiseen 

riittää rajallinen tai tottumuksiin perustuva ongelmanratkaisu, sillä sitoutuminen 

tuotteeseen on vähäistä ja vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. (Solomon 2009: 

353.) 

Kuluttajakäyttäytyminen palvelukontekstissa on tutkimusaiheena yhä enenevissä 

määrin lisännyt kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. Se voidaan nähdä koostuvan 

kolmesta alueesta: palvelun kulutusta edeltävästä vaiheeesta (prepurchase stage), 

palvelutapahtumasta (service encounter stage) ja palvelun käytön jälkeisestä 

arvioinnista (post-purchase stage). Etenkin kolmas vaihe, palvelun käytön jälkeinen 

arviointi, on tutkimuskontekstina dominoinut tähän asti, jättäen kaksi edeltävää 

vaihetta vähemmälle huomiolle ja lisätutkimustarpeelle. (Tsiotsou & Wirtz 2015.) 

Myös Rickwood & White (2009) ovat tuoneet esille, että hankintaa edeltävää 

palvelujen vertailua asiakkaan näkökulmasta (pre-purchase decision making) on 

tutkittu hyvin vähän. Tästä päätellen teoreettisesta näkökulmasta on olemassa selvä 

tutkimusaukko ostopäätöstä ja palvelun kulutusta edeltävästä vaiheesta. 

Tutkimusalueen jääminen vähemmälle tarkastelulle johtuu osittain siitä, että 

kontekstina tutkimuksissa toimii useimmiten tuotteet tai tuotteet sekä palvelut, mutta 

ei palvelut yksinään. Tutkijat ovat todenneet, että tutkimustietoa 

kuluttajakäyttäytymisestä tuotteiden ostoprosessissa on olemassa jo paljon, mutta 

palvelujen ostamista koskevia tutkimuksia on suhteellisen vähän (Ylikoski 1999: 76). 

Tuotteiden muutos teknologian kehittymisen myötä on ehkä näkyvämpi kuin 

palvelujen ja myös tapahtunut ajallisesti ennen palvelukentän murrosta, jolloin 

painopiste tuotteiden tutkimisessa on saatettu nähdä mielekkäämpänä ja 

ajankohtaisempana. Palvelujen tutkimuskentässä tämä on johtanut siihen, että tutkijat 
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ovat yrittäneet adaptoida tuoteorientoituneesti kehitettyjä malleja palvelukontekstiin 

sopivaksi (Tsiotsou & Wirtz 2015), joka ei aina tarjoa parhaita työkaluja käytännön 

liike-elämään tai vastaa palveluihin liittyviin todellisiin haasteisiin. Viime vuosina 

tutkijat ovat kuitenkin ottaneet harppauksia erottaakseen palvelu- ja tuotekontekstit 

kokonaan toisistaan tavoitteena luoda uusia palvelulähtöisiä malleja (Tsiotsou & Wirtz 

2015).  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ymmärtää kuluttajakäyttäytymistä 

palvelujen arvioinnissa ja vertailussa ilmiönä mahdollisimman laaja-alaisesti.   

Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kattava kokonaiskäsitys 

kuluttajakäyttäytymisestä palveluvaihtoehtojen arvioinnissa ja vertailussa.  

Integroidun kirjallisuuskatsauksen mukaisesti tavoitteena on kehittää ja yhdistää jo 

olemassa olevaa teoriaa syntetisoimalla teoreettinen viitekehys, jossa tutkimusalueet 

kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja jonka avulla tutkimusilmiötä pystytään parhaalla 

mahdollisella tavalla määrittelemään. 

 

Tutkimuksen tavoite voidaan kiteyttää yhdeksi päätutkimuskysymykseksi: 

  

Miten kuluttaja arvioi ja vertailee palveluja ennen ostopäätöstä? 

 

Tutkimuskysymyksen kautta pyritään ensisijaisesti selvittämään ne valintaprosessin 

vaiheet, joita kuluttaja käy läpi arvioidessaan ja vertaillessaan palveluja. Lisäksi 

kysymys pitää sisällään tutkimuksen siitä, mitä palvelujen arviointiin ja kuluttajan 

päätöksentekoon liittyviä tekijöitä prosessiin vaikuttaa.  

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

Tutkimus on rajattu koskemaan B2C kontekstia (business to consumer), eli yritysten 

ja kuluttajien välistä kaupankäyntiä. Tarkastelunäkökulma on kokonaisuudessaan 

kuluttajalähtöinen, paitsi liikkeenjohdollisissa johtopäätöksissä otetaan kantaa myös 

yrityksen näkökulmaan. Huomionarvoinen seikka on myös tutkimusilmiön rajaus: 
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kuluttajan ostopäätösprosessissa on yleensä kiinnostuttu myös oston jälkeisistä 

tapahtumista, mutta tässä tutkimuksessa tämä tarkastelu on jätetty pois. 

Kuluttajakäyttäytymisen ilmentymistä tarkastellaan vain palvelunkulutusta 

edeltävässä vaiheessa ja tarkemmin ottaen nimenomaan vaihtoehtojen vertailussa. 

Näin ollen termien kuluttajan ostokäyttäytyminen ja ostopäätösprosessi lisäksi 

käytämme tässä tutkimuksessa termejä valintakäyttäytyminen ja valintaprosessi, jotka 

käsitteinä tarkoittavat käytännössä samaa asiaa, mutta viittaavat paremmin ostoa 

edeltävään toimintaan. 

Tutkimus alkaa johdannolla, jossa avataan tutkimusaihetta ja tutkimuksen tavoitteita. 

Toisessa luvussa esitetään integroivan kirjallisuuskatsauksen tutkimusmetodologia ja 

tutkimuksen toteutus. Kolmannessa ja neljännessä luvussa esitellään ja jäsennetään 

kirjallisuuskatsauksen kahta päätutkimusaluetta: palvelujen arviointia ja vertailua sekä 

kuluttajan käyttäytymistä palvelujen valintaprosessissa. Viidennessä luvussa kerätyn 

kirjallisuuden pohjalta muodostetaan johtopäätökset, luodaan teoreettinen viitekehys 

kuluttajan palvelujen valintaprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä eli metodologiaa 

sekä tutkimusprosessin, tiedonkeruun että aineiston analysoinnin kannalta.  

2.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina 

Kirjallisuuskatsaus (literature review) on perustavanlaatuinen katsaus aiempiin 

tutkimuksiin, jotka liittyvät tutkimusaiheeseen. Sen avulla tutkija valottaa lukijalle 

tutkimusaiheen historiaa sekä tarjoaa selvennystä siihen liittyvien aiempien 

tutkimuksien väitteisiin, tuloksiin, laatuun ja luonteeseen. Finkin (2010: 3) sanoin, 

kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, eksplisiittinen ja toistettava menetelmä 

tieteellisten julkaisujen identifiointiin, arviointiin ja syntetisoimiseen. Sen avulla 

tehdään Salmisen (2011) mukaan ’tutkimusta tutkimuksesta’ eli luodaan pohjaa uusille 

tutkimustuloksille aiempien tutkimustulosten perusteella. Salminen painottaa, että 

kyseessä ei missään nimessä ole lyhyt vilkaisu tai tiivistelmä aiheeseen, vaikka 

suomenkielen sana ’katsaus’ sitä harhaanjohtavasti osittain tarkoittaakin, vaan 

pikemminkin kriittinen selonteko, arviointi ja arvostelu, mihin englanninkielen sana 

’review’ enemmänkin viittaa.  

Baumeister ja Learyn (1997) mukaan kirjallisuuskatsaus tarjoaa erittäin tärkeän sillan, 

yhdistämään hajanaista tutkimustietoa tietystä tutkimusaiheesta ja lukijan, jolla ei ole 

aikaa, eikä resursseja perehtyä niihin. Heidän mukaansa menetelmällä on viisi 

keskeistä tavoitetta, joista ensimmäinen ja samalla kunnianhimoisin tavoite on luoda 

ja kehittää uutta teoriaa. Toinen tavoite on arvioida olemassa olevaa teoriaa ja kolmas 

muodostaa kokonaiskuva jostain tietystä tutkimusaiheesta. Neljäntenä tavoitteena 

kirjallisuuskatsaus tunnistaa ongelmia, puutteita, yhtäläisyyksiä ja eriäväisyyksiä 

tiettyyn tutkimusaiheeseen liittyen. Viidenneksi tavoitteeksi tutkijat listaavat 

tutkimusaiheeseen liittyvän teorian historiallisen kehityksen. 



9 

 

2.2 Integroiva kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 

kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen, systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-

analyysiin. Kirjallisuuskatsaus voidaan siis toteuttaa sekä kvalitatiivisesti tai 

kvantitatiivisesti: kun kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta siirrytään kohta meta-

analyysiä, myös tutkimusote muuttuu laadullisesta kohti määrällistä. Tämä tutkimus 

noudattaa laadullista, kuvailevaa kirjallisuuskatsauksen tutkimusotetta, joka voidaan 

edelleen jakaa narratiiviseen ja integroivaan katsaukseen. Narratiivinen 

kirjallisuuskatsaus kuvailee käsiteltävän aiheen historiaa ja kehityskulkua kooten 

epäyhtenäistä tietoa jatkuvaksi tapahtumaksi. (Salminen 2011.) Integroiva 

kirjallisuuskatsaus on narratiivista laajempi ja syvällisempi, ja sallii 

tutkimusaineistoon sekä empiiristä että teoreettista aineistoa, mitä ei muut 

tarkkarajaisemmat ja systemaattisemmat kirjallisuuskatsaustyypit salli (Whittemore & 

Knafl 2005). Tällä tavoin integroiva kirjallisuuskatsaus pyrkii muodostamaan 

tutkimusaiheesta laajan kokonaiskäsityksen, integroidun synteesin. Integroitu 

kirjallisuuskatsaus käsittelee usein kahden tyyppisiä aineistoja: vanhoja ja uusia. Niin 

sanottuihin jo tutkittuihin vanhoihin aiheisiin katsaus pyrkii usein tuomaan kritiikkiä, 

arvioita tai jatkoteorioita. Uusien tutkimusaiheiden kohdalla, mittavan 

tutkimusaineiston puuttuessa, katsaus usein päätyy konseptoimaan ja määrittelemään 

tutkimusilmiöitä esimerkiksi uuden viitekehyksen avulla. (Torraco 2005.)  

2.3 Kirjallisuuskatsaus prosessina  

Fink (2010: 35) on luonut seitsemästä vaiheesta koostuvan mallin 

kirjallisuuskatsauksen toteuttamisprosessista, jota Salminen (2011) on muokannut 

hieman yksinkertaisempaan muotoon (kuvio 1). Prosessi koostuu (1) 

tutkimuskysymysten asetannasta, (2) tietokantojen valinnasta, (3) hakutermien 

valinnasta, (4) hakuseulan asetannasta, (5) metodologisen seulan asetannasta, (6) 

katsauksen suorittamisesta ja (7) synteesin tekemisestä.  Lopullisessa synteesissä on 

arvioitava tutkimuksen tarkkuus ja luotettavuus ja se voi olla sekä laadullinen 

kuvaileva analyysi tai määrällinen meta-analyysi. Seuraavassa käydään läpi tämän 
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tutkimuksen työskentely- ja tiedonhakuprosessi vaiheesta kaksi vaiheeseen viisi, eli 

tietokantojen valinnasta metodologisen seulan asetantaan.  

 

Kuvio 1. Kirjallisuuskatsaus vaiheittain (Salminen 2011, mukaillen Fink 2005: 54) 
 

Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2015, jolloin jo alustavasti 

hahmoteltiin tutkimusaihe, tutkimuskysymykset, metodologia sekä tutkimuksen 

rakenne. Tutkimustyö keskeytyi kuitenkin syksyn 2015 ajaksi ja varsinainen 

tiedonkeruuprosessi päästiin aloittamaan vasta tammikuussa 2016. Kandidaatintyön 

aineistonkeruu toteutettiin etsimällä tutkimusaihetta käsitteleviä tutkimuksia ja teoksia 

sekä sähköisistä tietokannoista, että Oulun Yliopiston kirjastosta. Viitattu 

lähdeaineisto tieteellisten julkaisujen osalta on pääosin englanninkielistä. Tätä 
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aineistoa haettiin seuraavista sähköisistä tietokannoista: Business Source Complete 

(EBSCO), Business databases (ProQuest), Google Scholar, JSTOR ja Emerald 

Journals. Kaikki kirjat ja teokset ovat suomenkielisiä ja lainattu Oulun Yliopiston 

kirjastosta markkinoinnin hyllyluokasta tai kurssikirjastosta. 

Sähköisissä tietokannoissa hakusanoina käytettiin seuraavia sanayhdistelmiä: 

”consumer behaviour”, ”consumer choice behaviour”, “consumer evaluation”, 

”services marketing”, ”evaluating services”, ”pre-purchase behaviour”, “evaluative 

criteria”, “consumer buying decision process”, “consumer decision making”, 

“expected service”, “service purchase decision”, “choosing service provider” ja 

“comparing services”. Alun perin oli tarkoitus että hyväksytyn aineiston seulana olisi 

toiminut ainoastaan vuoden 2005 jälkeen julkaistut tutkimukset, mutta aineistoa 

kerätessä huomattiin, että suurin osa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksista 

palvelukentässä pohjautuvat niinkin kauas kuin 1980- ja 1990-luvulla tehtyihin 

tutkimuksiin, joiden uranuurtajina voidaan nähdä ainakin Valerie Zeithaml ja 

Christian Grönroos. Näin ollen julkaisuajankohta kriteerinä poistettiin, sillä 

teoriaosuutta ei olisi millään voitu luoda viittaamatta näihin perustavanlaatuisiin 

tutkimuksiin tutkimusaiheesta. Tutkimusaiheen luonteen kannalta ei myöskään olla 

ensisijaisen kiinnostuttu analysoimaan kuluttajakäyttäytymisen eroja perinteisten 

palvelujen ja modernien, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen välillä, minkä 

vuoksi lähdeaineiston julkaisuajankohdalla ei tässä tutkimuksessa ollut suurta 

merkitystä. Päinvastoin, lopulta päädyttiin arvioimaan myös sitä, soveltuvatko 

vanhemmat teoriamallit kuvaamaan tutkimusilmiötä tänä päivänä.  

Seuraavaksi syvennytään kirjallisuuskatsauksen teoriaosuuteen luvuissa kolme ja 

neljä. Sen sijaan, että esiteltäisiin aiempia tutkimuksia tutkittavasta ilmiöstä ja 

tutkimusaiheesta tutkimus kerrallaan, tehdään teoriatiedon koostamista, analysointia 

ja vertailua jo teoriaosuuksissa. Teoriaosuudet ovat siis jo integroivaa 

kirjallisuuskatsausta itsessään, eikä siihen ole erillistä lukuansa. Tämä valinta on tehty 

siksi, että tutkimusaiheeseen ei löydetty aiempia tutkimuksia, joiden 

kokonaisvaltainen esittely olisi ollut tarpeellista tai mielekästä, vaan metodologisena 

valintana aiempiin tutkimuksiin on viitattu vain kulloiseenkin teoria-asiayhteyteen 

kuuluvalla tavalla.  
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3 PALVELUJEN ARVIOINTI JA VERTAILU 

Palveluihin liittyy paljon omaleimaisuutta ja ominaispiirteitä, mitkä tekevät kuluttajan 

päätösprosessista ja palvelujen arvioinnista huomattavasti haastavampaa tuotteisiin 

verrattuna. Perehtymällä aiempiin markkinoinnin tutkimuksiin, ja muodostamalla 

kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä, on löydetty viisi palveluihin liittyvää elementtiä, 

jotka suoraa tai epäsuorasti vaikuttavat siihen miten kuluttaja arvioi ja vertailee 

palveluja: palvelujen erityispiirteet, palvelujen ominaisuudet, palvelujen räätälöinti, 

palveluihin liittyvät vihjeet sekä palveluodotukset. Jokaista elementtiä tarkastellaan 

seuraavaksi omassa alakappaleessaan. 

3.1.1 Palvelujen erityispiirteet 

Jo pitkään palvelut ovat markkinoinnin teoriassa määritelty ”joksikin, jota voi myydä 

ja ostaa, mutta ei pudottaa varpailleen”. Ne ovat aineettomia tapahtumia, tekoja, 

toimintoja tai prosesseja, jotka syntyvät palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä 

palvelutapahtumassa. (Ylikoski 1999: 1724.) Mutta tärkeämpää kuin mitä palvelut 

ovat, on ymmärtää, millaisia palvelut ovat ja miten ne konkreettisesti eroavat 

tuotteista. Grönroos (2009: 79) on listannut kolme piirrettä, jotka ainakin voidaan 

nähdä kaikilla palveluilla yhteisiksi: 

1. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen sarjoista 

2. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan jossain määrin samanaikaisesti 

3. Asiakas osallistuu lähes aina palveluntuotantoprosessiin  

Palvelujen prosessiluonteella viitataan siihen, että koko palveluprosessiin vaikuttaa 

niin ihmiset, henkilökunta, asiakas, paikka, aika ja fyysiset elementit kuin sekin, miten 

kaikki nämä suoriutuvat palveluprosessin aikana, ja miten asiakas ne kokee. Palvelun 

keskeinen ero tuotteeseen on se, että palvelun kulutus tapahtuu samalla hetkellä kun 

se tuotetaan, eli niin sanotussa palvelutapahtumassa, kun taas tuotteesta voidaan 

erotella omina vaiheinaan tuotanto, ostaminen ja kuluttaminen. Aikatekijä on 

kuluttajalle palveluissa tärkeämpi kuin tuotteissa: asiakas voi tyytyväisenä odottaa 

uutta autoaan kaksi viikkoa, mutta on tyytymätön kun joutuu jonottamaan ravintolassa.  
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Lisäksi asiakas itse osallistuu palvelutuotantoprosessiin muun muassa kertomalla 

tarpeistaan ja antamalla tietoja itsestään. (Grönroos 2009: 7782, Ylikoski 1999: 

1725.)  

Edellä mainituista kolmesta piirteestä Grönroos toteaa palvelujen tärkeimmäksi 

yhteiseksi piirteeksi prosessiluonteen. Aiemmin tärkeimpänä piirteenä on pidetty 

aineettomuutta (Ylikoski 1999: 21), mutta myöhemmin on huomattu, että palvelu 

koostuu usein hyvin konkreettisistakin ominaisuuksista, kuten majoituspalvelun 

sänkyjen mukavuus tai ravintolan tarjoama ruoka. Tänä päivänä puhutaankin 

enemmän palvelutuotteista, -paketeista ja -konsepteista, jotka sisältävät sekä 

aineettomia, että aineellisia osia.  

Asiakkaan saama hyöty ilmenee yleensä joko palvelua käytettäessä (esim. 

elämyspalvelut) tai palvelun jo tapahduttua (esim. korjauspalvelut). 

Palvelutapahtumaan sisältyy useimmiten asiakkaan ja palveluntuottajan välistä 

vuorovaikutusta, joka ei kuitenkaan vaadi henkilökohtaista kontaktia tai läsnäoloa. 

Jotkin palvelut ovat niin interaktiivisia tai automatisoituja, että asiakas ei edes miellä 

niitä palveluiksi, vaan ennemminkin rutiineiksi, kuin vasta sitten kun palvelussa 

tapahtuu poikkeama. Esimerkiksi päivittäin metrolla kulkeva ihminen ei välttämättä 

ajattele kuluttavansa palvelua, kuin vasta sitten kun metro on myöhässä. (Grönroos 

2009: 7782, Ylikoski 1999: 1725.) 

Palvelut ovat katoavia. Tällä tarkoitetaan sitä, että palvelua ei ole olemassa 

palvelutapahtuman ulkopuolella, eikä sitä voi varastoida. Tämän vuoksi palvelujen 

kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen on tuotteita haastavampaa. Palvelu on myös 

aina uniikki, vaikka sitä pyrittäisiin tuottamaan aina saman lailla, sillä asiakas kokee 

palvelun aina subjektiivisesti. Tätä kutsutaan palvelujen heterogeenisyydeksi.  

Etenkin, kun palveluja ovat tuottamassa ihmiset, palveluvarmuus ja laadun 

vaihtelevuus lisääntyvät. Tällöin myös palvelun vaikuttavuuden ja valvonnan 

seuraaminen vaikeutuu. Heterogeenisyys ei välttämättä ole aina huono asia, sillä 

joissain palveluissa asiakas odottaa aina yksilöllistä ja räätälöityä palvelua. (Ylikoski 

1999: 22-26.) 
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Palvelujen erityispiirteet tuovat osaltaan niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin sekä 

kuluttajalle palvelujen arviointiin ja vertailuun että yritysten puolelle palvelujen 

markkinointiin. Ylikoski (1999: 23) on listannut näitä erityispiirteiden seurauksia ja 

vaikutuksia taulukkoon mukaillen alun perin Zeithamlin vuonna 1985 tekemää 

koostetta. 

 

Taulukko 1. Palvelun erityispiirteet ja niistä johtuvat seuraukset (Ylikoski 1999: 23, mukaillen 
Zeithaml 1985) 

3.1.2 Palvelujen ominaisuudet 

Palvelujen markkinoinnin tutkimuksen uranuurtaja Zeithaml (1981) on jo 1980-luvun 

alussa tunnistanut keskeiset erot tuotteiden ja palvelujen arvioinnissa. Kuviossa 1 

esitetään hänen luomansa malli, josta nähdään, että tuotteet ja palvelut voivat sisältää 

kolmenlaisia erilaisia ominaisuuksia, joiden perusteella kuluttaja tekee arvioita: 

etsinnällisiä ominaisuuksia, kokemusominaisuuksia ja uskomusominaisuuksia.  
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Kuvio 2. Eri tyyppisten tavaroiden ja palvelujen arviointijakauma (Zeithaml 1989) 

Etsinnällisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan ominaisuuksia, joita kuluttajalla on 

mahdollisuus etukäteen arvioida. Näitä ominaisuuksia sisältyy useimmiten tuotteisiin, 

mutta ei palveluihin; esimerkiksi uusi imuri on helppo arvioida tuotetietojen 

perusteella, mutta siivouspalvelun laatua on vaikea tietää etukäteen. 

Kokemusominaisuuksia sisältäviä palveluja voidaan puolestaan arvioida nimensä 

mukaisesti palvelukokemuksen aikana tai sen jälkeen. Elokuvissa käynti on 

palvelukokemus, jota asiakas alkaa arvioimaan heti elokuvan alettua ja vielä 

katsomisen jälkeenkin.  Uskomuspalveluissa puolestaan kuluttajan tekemä palvelun 

valinta perustuu kuluttajan uskomukseen palvelun laadusta tai ominaisuuksista. 

Tällaisia palveluja ovat etenkin asiantuntijapalvelut kuten lääkäripalvelut, joiden 

arviointi tapahtuu palvelun kulutuksen jälkeen, mutta on vaikeaa jopa silloin; 

kuluttajan kokema palvelun laatu on lopulta vain kuluttajan subjektiivinen kokemus 

eikä välttämättä vastaa asetettuja laatustandardeja. (Zeithaml 1981, Ylikoski 1999: 85, 

Wirtz ja Mattila 2003.) 

Mallissa tuotteet ja palvelut asettuvat jatkumolle sen mukaan, miten helppo tai vaikea 

niitä on arvioida. Malli selventää, että tuotteet ovat lähes poikkeuksetta helposti 

arvioitavampia kuin palvelut. Jatkumon keskivaiheille sijoittuu palvelut, jotka 

sisältävät jonkin konkreettisen lopputuloksen, esimerkiksi matkanjärjestyspalvelussa 
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lomamatka. Palvelujen laatua ja ominaisuuksia arvioidaan vasta kulutuksen aikana tai 

sen jälkeen, kun taas tuotteita pystytään arvioimaan jo ennen ostopäätöstä ja kulutusta. 

(Zeithaml 1981, Ylikoski 1999: 85.) 

Palvelujen hankkimiseen sisältyy lisäksi aina kuluttajalle riski väärästä valinnasta. 

Vaikka kuluttaja olisi aiemmin käyttänyt samaa palvelua (esim. hiustenleikkaus), on 

monissa palveluissa aina olemassa epävarmuus uuden palvelukäynnin 

lopputuloksesta. Mitä enemmän palvelussa on uskomus- ja kokemusominaisuuksia, 

sitä vaikeampi sitä on arvioida ja sitä enemmän se sisältää riskiä. (Zeithaml 1981, 

Ylikoski 1999: 85.) 

3.1.3 Palvelujen räätälöinti  

Palvelua arvioidessaan asiakas ei keskity pelkästään palvelusta saamaansa 

ydinhyötyyn vaan myös sitä ympäröivään palveluprosessiin ja vuorovaikutukseen. 

Palvelut voidaankin nähdä muodostuvan ydinpalvelusta (esim. auton korjaus) ja 

laajennetusta palvelusta (esim. palvelun ystävällisyys, nopeus, laatu jne).. 

Ydinpalvelulla tarkoitetaan sitä pääasiallista hyötyä, jonka kuluttaja saa palvelusta. 

Kilpailu on kuitenkin kovaa, eikä ydinpalvelu yleensä riitä erottautumaan 

kilpailijoista. Laajennetulla palvelulla tarkoitetaankin ydinpalvelun lisäksi tarjottavia 

lisäpalveluja tai sen ympärille rakennettuja muita lisäominaisuuksia, joiden avulla 

yritys voi saavuttaa kilpailuetua ja räätälöidä palvelujaan asiakaslähtöisesti. (Solomon 

ym. 2008: 315.)   

Palveluntuotantoprosessissa asiakas kiinnittää huomiota näkyviin osiin. (Grönroos 

2009: 7782, Ylikoski 1999: 1725.) Näkyvillä osilla tarkoitetaan osittain myös 

palveluvihjeitä, joista puhutaan seuraavassa kappaleessa. Esimerkiksi auton 

korjauspalvelussa näkyvä osa on kaikki muu paitsi itse ydinpalvelu, eli auton korjaus, 

johon asiakas ei osallistu. Asiakasta ei kiinnosta se, miten auto on korjattu, kunhan se 

on korjattu. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan oletuksena on, että kaikki 

autokorjaamot tarjoavat samaa ydinpalvelua, eli ilmoitetun vian korjaamista. Tällöin 

palveluntarjoajan on erotuttava kilpailijoistaan muulla tavoin, kuin pelkällä 

ydinpalvelulla: asiakas voi esimerkiksi päätyä tilaamaan palvelun autokorjaamolta, 
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joka tarjoaa ”näkymättömän” ydinpalvelun sijaan näkyviä lisäpalveluja kuten 

nopeutta, edullista hinta, tai laatutakuuta. 

3.1.4 Palveluihin liittyvät vihjeet 

Crane ja Clarke (1988) puhuvat vihjeistä, joiden avulla kuluttajat mittaavat ja arvioivat 

palveluja ja valitsemiaan arviointikriteerejä. He määrittelevät vihjeen ulkopuolelta 

asetetuksi signaaliksi, ominaisuudeksi, tapahtumaksi, laaduksi tai objektiksi, joka on 

kuluttajasta riippumaton. Esimerkiksi kampaajan värjäystaidot voisivat olla 

kuluttajalle kampaamon valinnassa arviointikriteeri, kun taas vihje, jolla kuluttaja 

arvioi värjäystaitoja, voisi olla kampaajan omat hiukset. Myös vihje itsessään voi 

toimia palvelun valintakriteerinä, jolloin sillä viitataan edellisessä kappaleessa 

käsiteltyyn palvelun näkyvään osaan.  

Tuotteille voi olla saatavilla monenlaisia vihjeitä, jotka liittyvät suoraan tuotteeseen 

kuten koko, muoto, väri tai paino, mutta palveluun liittyviä vihjeitä on usein 

vähemmän ja ne ennemminkin ympäröivät palvelua kuin ovat suoraan osa sitä. Tästä 

johtuen kuluttajat joutuvat arvioimaan palvelun näkymätöntä osaa näkyvillä osilla, eli 

vihjeillä. Cranen ja Clarken (1988) suorittamassa haastattelututkimuksessa vihjeet, 

joihin vastaajat luottivat eniten, vaihtelivat palveluittain: esimerkiksi 

lääkäripalveluissa vastaajat luottivat vihjeinä eniten suosituksiin, fyysisiin tiloihin 

sekä henkilökunnan käyttäytymiseen ja vähiten markkinointiin ja hintaan, kun taas 

kampaajapalveluissa luotettiin suosituksiin ja hintaan eniten ja fyysisiin tiloihin ja 

henkilökunnan pukeutumiseen vähiten.  (Crane & Clarke 1988.)   

Devlin (2011) on tutkinut vihjeitä finanssialan palvelukontekstissa jaottelemalla ne 

toiminnallisiin, eli palvelutuotekeskeisiin ominaisuuksiin kuten suorituskykyyn tai 

hintaan ja ei-toiminnallisiin vihjeisiin eli palvelua ympäröiviin ominaisuuksiin kuten 

brändiin tai kuluttajan suhteeseen palveluntarjoajaan. Tutkimuksen kontribuutiona 

ilmeni, että kuluttajan tietämyksellä palveluista on vaikutusta siihen, millaisia 

palveluvihjeitä hän käyttää palvelun valinnassa: kuluttajat joille palvelut olivat 

ennestään tuttuja ja joilla on asiantuntemusta kyseisestä palvelusta, painottivat 

valinnassaan toiminnallisia vihjeitä ei-toiminnallisia enemmän. Tulokset todettiin 
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hyödyllisiksi etenkin markkinoijille, jotka pyrkivät segmentoimaan ja targetoimaan 

palvelujaan mahdollisimman tehokkaasti: asiakkaille, joiden tietämys palveluista on 

suurempi, tulisi palvelujen myynnissä painottaa palvelutuotekohtaisia vihjeitä, kun 

taas noviiseille asiakkaille olisi hyödyllistä painottaa suhteita, laatua ja brändiä. 

3.1.5 Palveluodotukset 

Kuluttajilla on aina ennakkokäsityksiä ja odotuksia harkitsemistaan palveluista, jotka 

vaikuttavat heidän lopulliseen palveluntarjoajan valintaansa. Näitä odotuksia voi 

syntyä esimerkiksi muiden ihmisten puheiden kautta, tiedonhaun kautta tai aiemmista 

palvelukokemuksista.  Zeithaml ym. (1993) ovat luoneet teoreettisen mallin (kuvio 3) 

asiakkaan palveluodotusten muodostumisesta ja kaksitasoisesta palvelun laadun 

arvioinnista. Malli on osa Parasuramanin, Zeithamlin ja Berryn (1985) aiemmin 

kehittämää palvelun laadun kuiluteoriaa, jonka mukaan palvelun laatu muodostuu, kun 

asiakas vertaa palveluodotuksiaan varsinaiseen palvelukokemukseensa. Odotettu 

palvelu rakentuu asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden, aikaisempien kokemusten, 

markkinointiviestinnän sekä word-of-mouthin pohjalta ja ne voidaan ajatella 

henkilökohtaisina standardeina ja toiveina siitä, millaista palvelua oletetaan saavan. 

 

Kuvio 3. Odotetun palvelun ulottuvuudet ja palvelun laadun arviointi  (mukaillen Zeithaml ym. 
1993) 
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Zeithamlin ym. 1993 mallissa (kuvio 3) eritellään kolme ulottuvuutta, joista 

palveluodotusten nähdään muodostuvan: (1) asiakkaan toivoma palvelutaso, (2) 

asiakkaalle riittävä palvelutaso ja (3) hyväksyttävän palvelun alue. Asiakkaan 

toivomalla palvelutasolla tarkoitetaan sitä palvelun laadun tasoa, jonka asiakas kokee, 

että hänen tulisi saada. Palvelun laadun sijoittuessa tämän tason yläpuolelle, voidaan 

puhua ”asiakkaan odotusten ylittämisestä”. Asiakkaalle riittävä palvelutaso on 

puolestaan alin palvelun laadun taso, jonka asiakas vielä hyväksyy ilman pettymyksiä. 

Toivotun ja riittävän palvelutason väliin jää hyväksyttävän palvelun alue, joka kuvaa 

asiakkaan sietokykyä palvelun laadun vaihtelevuudesta. Hyväksyttävän palvelun 

alueen on havaittu vaihtelevan huomattavasti asiakkaiden välillä: toiset sietävät 

suurtakin vaihtelua laadussa, kun taas toiset vaativat jatkuvaa tasaista laatua. Myös 

palvelun tärkeys sekä tilannetekijät vaikuttavat asiakkaan sietokykyyn laadun 

vaihtelusta. Esimerkiksi kiireinen asiakas kiinnittää todennäköisesti enemmän 

huomiota palvelun joustavuuteen ja nopeuteen kuin kiireetön asiakas.  

Tutkijat havaitsivat jo aiemmin, että odotetun ja koetun palvelun välillä on kuilu, mikä 

havainnollistuu kuviossa 3. Kuilu demonstroi käytännössä sitä, että palveluun liittyvät 

odotukset ja palvelukokemukset eivät välttämättä aina kohtaa. (Parasuraman ym. 

1985.) Zeithaml ym. (1993) jakoivat mallissaan tämän kuilun vielä kahteen osaan: (a) 

koettuun palvelun paremmuuteen ja (b) koettuun palvelun soveltuvuuteen. 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että mitä pienempi kuilu asiakkaan toivoman 

palvelutason ja koetun palvelun välillä on, sitä enemmän asiakas pitää 

palveluntarjoajaa muita vaihtoehtoja parempana. Myös mitä pienempi kuilu 

asiakkaalle riittävän palvelutason ja koetun palvelun välillä on, sitä enemmän asiakas 

pitää palveluja itselleen soveltuvana.   
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4 KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMINEN PALVELUJEN OSTAJANA 

Kuluttajan eri palveluntarjoajien ja palveluvaihtoehtojen vertailu, arviointi ja valinta 

ovat oleellinen osa kuluttajakäyttäytymisen kenttää. Solomon, Marshall ja Stuart 

(2008: 141) määrittelevät kuluttajakäyttäytymisen prosessiksi, jonka yksilöt käyvät 

läpi hankkiessaan ja käyttäessään tuotteita ja palveluja. Näitä tuotteita ja palveluja 

hankkiessaan, kuluttaja käyttää erilaisia keinoja arvioidakseen, mikä tuote tai palvelu 

vastaa parhaiten hänen sen hetkisiä tarpeitaan ja toiveitaan. Tutkijat käyttävät 

prosessista nimeä ostopäätösprosessi (kuvio 2), jonka viisi vaihetta ovat (1) tarpeen 

tunnistaminen, (2) informaation etsintä, (3) vaihtoehtojen vertailu ja arviointi, (4) 

ostopäätös ja (5) ostopäätöksen jälkeinen arviointi. Tässä tutkimuksessa syvennymme 

prosessina tarkemmin vain vaihtoehtojen vertailuun, sillä sen syvempi tarkastelu 

auttaa meitä ymmärtämään kuluttajan valintakäyttäytymistä sekä ennen ostopäätöstä 

tapahtuvaa palvelun arviointia parhaiten. 

4.1 Kuluttajan valintaprosessi osana ostopäätösprosessia 

Kuviossa 2 on kuvattu auki kuluttajan valintaprosessi, joka on yksi vaihe kuluttajan 

koko ostopäätösprosessissa. Engelin, Blackwellin ja Miniardin (1993: 535) mukaan 

prosessi alkaa arviointikriteerien ja hyväksyntäjoukon valinnasta, johtaa 

hyväksyntäjoukon arviointiin ja päätöksentekosäännön valintaan sekä päättyy lopulta 

lopullisen vaihtoehdon valintaan. 

 

Kuvio 4. Kuluttajan valintaprosessi osana ostopäätösprosessia (mukaillen Engel ym. 1993: 535, 
Solomon ym. 2008: 142) 
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Kun kuluttaja lähtee vertailemaan eri palveluvaihtoehtoja, täytyy hänen aluksi päättää 

millä arviointikriteereillä (evaluative criteria) vaihtoehtoja arvioidaan suhteessa 

toisiinsa. Toisin sanoen kuluttajan täytyy luoda yhden tai useamman kriteerin joukko, 

joilla voidaan mitata eri palveluvaihtoehtojen kykyä tarjota ratkaisua kuluttajan sen 

hetkiseen tarpeeseen. Arviointikriteereillä tarkoitetaan kuluttajan valitsemia palveluun 

liittyviä aineettomia tai aineellisia tekijöitä, kuten palvelun hintaa, laatua tai sijaintia, 

joista hän odottaa saavansa kaipaamansa hyödyn.  Tämän lisäksi kuluttajan täytyy 

muodostaa mielessään tärkeysjärjestys valitsemilleen kriteereille. (Boone & Kurtz 

2014: 192, Lantos 2011: 118, Solomon 2009: 145, Engel ym. 1993: 534‒540.)  

Cranen ja Clarken (1988) tutkimus on ollut ensimmäisiään mittaamaan kuluttajien 

arviointikriteerien muodostumista nimenomaan palvelujen hankinnassa. Tutkijoiden 

mukaan henkilökohtaisissa asiakaspalveluissa kuten lääkäri-, kampaamo-, ja 

hammaslääkäripalveluissa henkilöstön kyvykkyys ja ystävällisyys korostuivat 

vastaajien tärkeimpinä arviointikriteereinä. Pankkipalvelussa puolestaan 

pankkipalveluiden saatavuus ja nopea palvelu olivat henkilöstöä tärkeämpiä 

arviointikriteerejä. Esimerkiksi henkilöstön ikää, sukupuolta, pukeutumista, palvelun 

turvallisuutta tai luotettavuutta ei pidetty missään edellä mainituista palvelualueista 

tärkeinä arviointikriteereinä haastateltavien keskuudessa. Lisäksi henkilöstön 

vuorovaikutustaidot olivat kohtalaisen tärkeä kriteeri lääkäri- ja 

hammaslääkäripalveluissa, kun taas pankki- ja kampaamopalveluissa ei ollenkaan 

tärkeitä. Näistä tuloksista voidaan päätellä, että kuluttajien käyttämät arviointikriteerit 

vaihtelevat sekä palvelualueittain että yksilöittäin. 

Arviointikriteerien valinnan jälkeen kuluttaja karsii useiden vaihtoehtojen joukosta ne 

palveluntarjoajat, joita hän todella arvioi lopullista valintapäätöstä tehdessään. Tämän 

karsintavaiheen teko on kuluttajalle välttämätön, jotta hän kykenee tekemään 

rationaalisia valintoja. (Wirtz & Mattila 2003.) Tälle kuluttajan valitsemalle 

vaihtoehtojen joukolle (evoked set) ei löydy suomenkielisestä kirjallisuudesta suoraa 

vastinetta, mutta siitä on nähty käytettävän termejä hyväksyntäjoukko, herätejoukko, 

tietoisuusjoukko ja vaihtoehtojen joukko. Tässä tutkimuksessa käytämme termiä 

hyväksyntäjoukko. Hyväksyntäjoukon sekä arviointikriteerien esiasteista pohdintaa ja 

arviointia tapahtuu jo kuluttajan ostopäätösprosessin tiedonhakuvaiheessa (Lantos 
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2011: 114). Wirtz ja Mattilan (2003) tutkimustulosten mukaan kuluttajat, joilla on 

vähän objektiivista ja faktista tietoa palvelualasta, valitsevat vähemmän vaihtoehtoja 

hyväksyntäjoukkoonsa, kuin ne, joilla tietoa on enemmän. Hyväksyntäjoukon kokoa 

on tutkittu kuitenkin laaja-alaisemminkin, ja on havaittu, se on kuluttajilla yleensä 

suhteellisen pienilukuinen (Solomon 2009: 264). 

Kun kuluttaja on valinnut arviointikriteerit sekä hyväksyntäjoukkoonsa kuuluvat 

vaihtoehdot, arvioi hän valitsemaansa joukkoa valitsemillaan kriteereillä. Tässä 

vaiheessa kuluttaja tekee mielessään arviota vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksestä, 

mukauttaa tarvittaessa arviointikriteerejä ja valitsee lopullisen päätöksensä tueksi 

jonkin päätöksentekosäännön. Päätöksentekosäännöillä tarkoitetaan systemaattisia 

strategioita, joita kuluttaja käyttää arvioidakseen vaihtoehtoja silloin kun ostopäätös 

on hänelle tärkeä. Engel ym. (1993: 545‒551) ovat jakaneet päätöksentekosäännöt 

kompensoiviin ja ei-kompensoiviin sääntöihin: kompensoivassa säännössä tuotteen tai 

palvelun vahvat ominaisuudet kompensoivat heikko ja ominaisuuksia, kun taas ei-

kompensoivassa säännössä heikkoja ominaisuuksia ei voi kompensoida muilla 

ominaisuuksilla, jolloin heikkoja ominaisuuksia sisältävä vaihtoehto karsiutuu pois 

suoraan. Esimerkiksi jos vanhempi käyttää päivähoitopaikan valinnassaan ei-

kompensoivaa strategiaa päätöksentekosääntöönsä ”valitse se päiväkoti, missä 

sisaruksetkin ovat”, ei vanhempi edes harkitse muita päiväkoteja. Mikäli vanhempi 

käyttäisikin kompensoivaa strategiaa, voisi uusi päiväkoti paremmalla alueella tullakin 

valituksi, vaikka sisarukset eivät tällöin olisikaan samassa päiväkodissa. 

Kompensoivassa säännössä kuluttaja joutuu tekemään kompromisseja vahvojen ja 

heikkojen ominaisuuksien välillä päästääkseen optimaaliseen lopulliseen päätökseen. 

Solomonin (2009: 379) mukaan kuluttajat, joilla on enemmän palvelualakohtaista tai 

tuotekategoriakohtaista objektiivista tietoa, käyttävät todennäköisemmin 

kompensoivia päätöksentekosääntöjä, sillä he pystyvät arvioimaan tuotteita tai 

palveluja monien eri kriteerien ja attribuuttien osalta objektiivisesti.  

Kuten aiemmin todettiin, kuluttajan täytyy luoda yhden tai useamman 

arviointikriteerin joukko, joilla voidaan mitata eri palveluvaihtoehtojen kykyä tarjota 

ratkaisua kuluttajan sen hetkiseen tarpeeseen. Kuluttajalla voi esimerkiksi olla tarve 

kännykän huollolle ja hänen kriteereitään haluamalleen palvelulle ovat nopeus ja 
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edullisuus, joista hän valitsee nopeuden tärkeimmäksi kriteeriksi. Hän alkaa 

vertailemaan vaihtoehtoja eri tiedonlähteiden kautta ja valitsee hyväksyntäjoukkoonsa 

kolme eri huoltoyhtiötä, jotka lupaavat huoltaa laitteen vuorokaudessa. Lopulta 

kuluttaja tekee kompromissin ja valitseekin toiseksi edullisemman huoltoyhtiön siksi 

että se sijaitsee lähempänä, kompensoivan päätöksentekosäännön mukaisesti.  

Edellä mainitusta esimerkistä huomataan, että kuluttaja ei aina päädy valitsemaan sitä 

palveluntarjoajaa, joka täyttää hänen tärkeimmän arviointikriteerinsä. Entä mitä 

tapahtuu silloin, kun kuluttajalle selviää pitkän harkinnan jälkeen, että ensimmäistä 

valintaa ei olekaan tarjolla? Loogisella päättelyllä kuvittelisi, että kuluttaja valitsee 

tällöin hyväksyntäjoukkonsa toiseksi parhaimman vaihtoehdon. Bolandin, Brucksin ja 

Nielsenin (2011) tutkimuksen löydökset kuitenkin osoittavat, että näin ei läheskään 

aina ole: kuluttajan monivaiheisen valintaprosessin aikana arviointikriteerit ja 

preferenssit voivat muuttua, johtaen mahdollisesti toisen vaihtoehdon 

arviointikriteerien vaihtumiseen. Tutkijat esittävät, että mikäli ensimmäistä 

vaihtoehtoa ei ole tarjolla ja kuluttajan arviointikriteeristö on löysä, voi valinnassa 

toiseksi tulleen vaihtoehdon ohi mennä jokin muu aiemmin hylätty vaihtoehto, joka 

sisältää palveluna samoja ominaisuuksia kuin ensimmäinen vaihtoehto, mikä alun 

perin erotti sen kakkosvaihtoehdosta.  Preferenssien muutosta ei havaittu tapahtuvan 

samalla lailla yksivaiheisen valintaprosessin aikana. Monivaiheisella prosessilla 

viitataan aiemmin esiteltyyn kuluttajan valintaprosessiin, jossa kuluttaja rajaa 

vaihtoehtoja ensin hyväksyntäjoukkoon ja sitten vasta tekee päätöksen ja 

yksivaiheisella siihen, että kuluttaja valitsee suoraan palveluntarjoajan kaikista 

mahdollisista vaihtoehdoista. 

Aivan näin yksiviivaista ja mekaanista kuluttajan päätöksenteko ei kuitenkaan yleensä 

ole, varsinkaan palvelujen suhteen. Vaihtoehtojen vertailuprosessi voi olla lyhyt ja 

kapea-alainen tai pitkä ja laaja-alainen riippuen kuluttajan kokemasta riskistä, 

päätöksentekotavasta sekä ongelmanratkaisun ja ostopäätöksen tärkeydestä 

kuluttajalle. Kuluttaja muodostaa myös vahvempia mielipiteitä ja uskomuksia laaja-

alaisessa ongelmanratkaisussa sekä käyttää useita arviointikriteerejä vaihtoehtojen 

vertailussa. (Solomon 2009: 350369.) Lisäksi lopulliseen päätökseen palvelusta ja 

palveluntarjoajasta vaikuttaa edellämainittujen seikkojen lisäksi valtava määrä 
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kuluttajan itseensä sekä ympäristöön liittyviä tekijöitä, joihin perehdytään seuraavaksi. 

Nämä tekijät ovat keskeisessä roolissa siksi, että ne vaikuttavat oleellisesti 

valintaprosessin lisäksi myös kuluttajan koko ostopäätösprosessiin sekä kuluttajan 

arviointikriteerien muodostumiseen ja valintaan. 

4.2 Kuluttajan ostopäätösprosessiin vaikuttavat tekijät 

Kuvio 4 kuvaa kuluttajan ostokäyttäytymistä, ja sen voidaan nähdä koostuvan 

ostopäätösprosessista, sekä sen etenemiseen ja vaiheisiin vaikuttavista viidestä 

tekijästä. Näitä tekijöitä ovat demografiset tekijät, ulkoiset sosiaaliset tekijät, 

psykologiset tekijät, tilannetekijät ja markkinointimix eli markkinoinnin kilpailukeinot 

(Ylikoski 1999: 80, mukaillen Kinnear ym. 1995: 187.) Seuraavassa käsitellään 

kutakin aluetta omassa kappaleessaan. 

 

Kuvio 5. Kuluttajan ostokäyttäytymisen viitekehys (Ylikoski 1999: 80, mukaillen Kinnear ym. 
1995: 187) 
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4.2.1 Demografiset tekijät 

Demografisilla tekijöillä tarkoitetaan kuluttajan henkilökohtaisia ominaisuuksia, 

kuten ikää, ammattia, tuloja, sukupuolta, koulutustasoa, siviilisäätyä, perhesuhteita tai 

lasten määrää sekä kuluttajan asuinpaikkaa kuten kaupunki, maaseutu, maa jne 

(Ylikoski 1999: 81). Esimerkiksi 10-vuotias nuori poika ei todennäköisesti tarvitse 

samoja terveyspalveluja kuin 85-vuotias vanhus, eikä lapseton pariskunta 

päivähoitopalveluja. Kuluttajan tai perheen sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, 

millaisiin palveluihin heillä on varaa ja millaista statusta palvelujen käytöllä halutaan 

saavuttaa. Myös perheen elämänvaiheen muuttuessa tarpeet muuttuvat: esimerkiksi 

perhekoon kasvaessa voi tarve olla lastenvahdille tai siivouspalvelulle. 

Perinteisesti demografisia tekijöitä onkin käytetty segmentoinnin eli 

kohdemarkkinoiden valinnan perusteena palvelujen myynnissä ja markkinoinnissa 

(Ylikoski 1999: 51). Näiden tekijöiden perusteella markkinoijat pyrkivät 

kohdistamaan palvelutarjoomansa vastaamaan mahdollisimman paljon eri 

asiakassegmenttien tarpeita ja intressejä. Etenkin verkkokaupassa erilaiset ohjelmistot 

keräävät kuluttajan henkilötiedoista sekä verkkokäyttäytymisestä jatkuvasti dataa, 

jonka avulla he pystyvät toteuttamaan kohdennettua markkinointiviestintää, mikä 

puolestaan vaikuttaa kuluttajan informaationetsintään palveluista.  

4.2.2 Ulkoiset sosiaaliset tekijät  

Ulkoisilla sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan kuluttajan ympäristöönsä liittyviä 

sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajan päätöksentekoon, kuten kulttuuri, 

sosiaaliluokat ja erilaiset viiteryhmät, joihin kuluttaja kokee kuuluvansa. Esimerkiksi 

yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, joka on yhdistelmä arvoja, normeja, asenteita ja 

opittuja tapoja, vaikuttaa vahvasti kulutustottumuksiimme ja siihen, millaiset palvelut 

ja kulutuksen koemme hyväksyttäviksi, tavoiteltaviksi ja soveliaiksi. Vieraassa 

kulttuurissa usein oletamme asioiden olevan samalla lailla ja yllätymme, kun näin ei 

ole. (Solomon ym. 2008: 157, Ylikoski 1999: 82.) Jo lähtökohtaisesti, esimerkiksi 

Lähi-idässä vallitsevien normien mukaan nainen ei saa juuri ostaa itselleen mitään 
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palveluja, kun taas Euroopassa jokaisella aikuisella on laillinen oikeus päättää mitä 

itselleen hankkii.  

Jokainen ihminen kuuluu erilaisiin viiteryhmiin, jotka välillisesti tai välittömästi 

vaikuttavat yksilön kulutuspäätöksiin. Viiteryhmällä tarkoitetaan ryhmiä, kuten 

perhettä, luokkakavereita tai harrastusjoukkuetta, joihin kuluttaja haluaa samaistua. 

Lapsi saattaa haluta pukeutua saman lailla kuin harrastusjoukkueensa ja äiti käyttää 

saman päiväkodin palveluja kuin naapurustonsa. Viiteryhmän sisällä opitaan myös 

kulutusmalleja, joiden seurauksena tiettyjä palveluja käytetään vain tottumuksesta: 

esimerkiksi kotoaan omilleen muuttanut nuori alkaa usein käyttämään samoja pankki- 

ja vakuutuspalveluja kuin vanhempansa. Ostotilanteessa sosiaalisen luokan tai ryhmän 

sisällä on myös erilaisia rooleja ja päätöksenteko voi olla joskus yhteinen tai hyvinkin 

yksipuolinen. Ryhmän sisällä voi olla mielipidevaikuttaja, joka ei kuitenkaan tee 

lopullisia päätöksiä. (Ylikoski 1999: 8283.) 

Sosiaalinen viiteryhmä voi myös tänä päivänä löytyä internetistä. Mäntymäki ja Salo 

(2015) ovat tutkineet nuorten ostokäyttäytymistä sosiaalisessa virtuaalimaailmassa ja 

havaitsivat, että tuotteiden ostopäätösten taustalla on useita erilaisia arvoja ja 

motiiveja: suurin syy, miksi nuoret ostivat premium-tilin virtuaalimaailmassa, joka 

tässä tapauksessa voidaan nähdä maksullisena lisäpalveluna maksuttomalle 

peruspalvelulle, oli nuorten siitä kokema hyöty. Näitä hyötyjä olivat muun muassa 

käyttökokemuksen paraneminen sekä hauskuuden, mielihyvän ja statuksen 

kasvaminen premium-jäsenyyden kautta. Tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona 

syntyi myös ymmärrys siitä, että nuoret omalla toiminnallaan rakentavat ja 

muokkaavat yhdessä virtuaalipalvelua, joka puolestaan vaikuttaa heidän 

ostopäätöksiinsä virtuaalipalvelun sisällä ja toisin päin.  

Word-of-mouth (WOM) 

Hankkiessaan tietoa eri palveluvaihtoehdoista, kuluttajat luottavat tutkitusti enemmän 

niin sanottuun epäviralliseen, ihmisten välisen kommunikaation kautta saatuun 

informaatioon (word-of-mouth) kuin virallisiin lähteisiin kuten organisaatioiden 

mainoskampanjoihin. Tätä voidaan myös pitää ulkoisena sosiaalisena tekijänä, joka 

voi vaikuttaa päätöksiimme jopa enemmän kuin omamme. Kuluttajat kokevat myös 



27 

 

WOMin heijastavan paremmin todellista palvelun laatua. WOM on erityisen 

hyödyllinen tiedonlähde palvelujen hankkimisessa, koska kuluttajat eivät välttämättä 

ymmärrä tarjottavaa palvelua kokonaisuudessaan ennen sen kuluttamista, toisin kuin 

tuotteiden ostamisessa. Suurimman hyödyn WOM tarjoaa etenkin silloin, kun palvelu 

tai palveluala on kuluttajalle täysin tuntematon. Lisäksi positiivisen WOMin on 

havaittu olevan yksi merkittävimmistä arviointikriteereistä ostettaessa palvelua 

ensimmäistä kertaa. Kokemusten vaihtaminen ja palvelusta puhuminen vähentää myös 

ostopäätökseen ja palveluntarjoajan valintaan liittyvää epävarmuutta. (Crane & Clarke 

1988; Bansal & Voyer 2000, Solomon 2009: 442443.)  

Positiivista WOMiakin voimakkaammat vaikutukset on kuitenkin negatiivisella 

WOMilla: 90% tyytymättömistä asiakkaista eivät enää halua ostaa uudelleen ja 

jokainen heistä kertoo keskimäärin yhdeksälle henkilölle huonosta kokemuksestaan. 

Näiden tyytymättömien asiakkaiden joukosta 13 % on vielä erittäin aktiivisia ja 

kertovat huonosta kokemuksestaan jopa keskimäärin 30 ihmiselle. Nämä henkilöt ovat 

usein uusasiakkaita ja ensiostajia, jotka osoittavat tyytymättömyytensä herkästi 

aiempien ostokokemuksien puuttuessa. Negatiivinen WOM myös vähentää yrityksen 

uskottavuutta ja vaikuttaa kuluttajien asenteisiin yrityksen tarjoomaa kohtaan. 

(Solomon 2009: 444.) 

WOM:in vaikutus on voimistunut entisestään digitalisoinnin myötä; se ilmenee 

ihmisten välisen puskaradion lisäksi vahvasti myös internetissä esimerkiksi blogeissa 

ja keskustelupalstoilla. Internet on vahvistanut kuluttajien mahdollisuuksia kuulua 

erilaisiin referenssiryhmiin ja sosiaalisiin verkostoihin, joissa tiedon ja kokemusten 

jakaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tänä päivänä myös monien verkkokauppojen 

omilla sivuilla voi arvostella tuotteen tai palvelun muiden nähtäväksi. Tuotteisiin ja 

palveluihin liittyvät arvostelut ja suosittelut vaikuttavat kuluttajan tiedon etsintään 

sekä siihen, mitä tuotteita kuluttaja harkitsee vaihtoehtojensa hyväksyntäjoukkoon, 

mikä voi vaikuttaa lopulliseen ostopäätökseen. (Solomon 2009: 442–463.) 
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4.2.3 Psykologiset tekijät 

Psykologisilla eli sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan niitä kuluttajan henkilökohtaisia, 

sisäisiä ominaisuuksia, jotka erottavat meidät ihmiset toisistamme sen suhteen, miten 

tulkitsemme maailmaa. Sisäiset tekijät, kuten arvot, havainnointi, motivaatio, 

oppiminen ja asenteet vaikuttavat ratkaisevasti kuluttajakäyttäytymiseen ja siten 

palveluvaihtoehtojen arviointikriteerien valintaan. Jokainen meistä arvioi tuotteita tai 

palveluja omien havaintojemme mukaan ja vertaamalla niitä aiempiin 

kokemuksiimme. Niin aiempien kokemuksien, kuin jatkuvan tietoisen ja 

tiedostamattoman informaation käsittelyn myötä oppimisprosessissamme tapahtuu 

kehitystä ja saamme tietoa uusista brändeistä, palveluntarjoajista, palvelualoista ja 

muista mahdollisuuksista palvelutarpeemme tyydyttämiseksi. (Solomon ym. 2008: 

147150.) Asiakkaiden luokittelu ja segmentointi psykologisten tekijöiden mukaan on 

selvästi haasteellisempaa kuin demografisten, vaikka molemmat tekijät liittyvät 

kuluttajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

4.2.4 Tilannetekijät 

Tilannetekijöillä tarkoitetaan sekä kuluttajasta ja usein myös palveluntarjoajasta 

riippumattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat satunnaisesti palvelun suorituskykyyn 

(Zeithaml, Berry & Parasuraman 1993). Esimerkiksi yleinen heikko taloustilanne voi 

johtaa siihen, että yrityksen on vähennettävä henkilöstöä tai suljettava toimipisteitä.  

Zeithaml ym. (1993) mukaan kuluttajat ovat useimmiten ymmärtäväisiä tällaisissa 

tilanteissa ja hyväksyvät normaalia palvelutasoa alempaa palvelua.  

Tilannekohtaisiin tekijöihin voidaan lukea myös joitain palveluorganisaatiosta 

riippuviakin tekijöitä. Palvelun saatavuus tai laatu voi hetkellisesti muuttua myös 

teknisten ongelmien, käyttökatkojen tai varaustilanteiden vuoksi, mikä 

todennäköisesti rajaa kuluttajan vaihtoehtoja ja vaikuttaa arviointikriteerien valintaan.  
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4.2.5 Markkinointimix eli markkinoiden kilpailukeinot 

On muistettava, että kuluttajat eivät tee päätöksiä aina tietoisesti tai objektiivisesti. 

Ulkopuoliset markkinoijat saattavat vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä palveluun 

liittyviä ominaisuuksia kuluttajan tulisi valita arviointikriteereihinsä. Palveluntarjoajat 

korostavatkin markkinoinnin keinoin juuri niitä tekijöitä ja ominaisuuksia, joiden 

osalta heidän tarjoamansa palvelut ovat ylivertaisia ja kilpailijoita parempia. (Solomon 

ym. 2008: 145.) Nykyään tehokkainta kuluttajiin vaikuttamista ovatkin esimerkiksi 

digitaalisen mainonnan eri muodot kuten sisältö- ja viraali-, ja hakusanamarkkinointi, 

joiden avulla markkinoijat vaikuttavat suoraan kuluttajien mieltymyksiin ilman että 

kuluttajat välttämättä edes tiedostavat sen olevan maksettua ja harkittua mainontaa. 

Tämä on myös yksi syy sille, miksi yritykset tekevät asiakassegmentointia 

palvelujensa myyntiä ja markkinointia varten; tarkkaan segmentoidut asiakkaat 

esimerkiksi iän, asuinpaikan ja mieltymysten mukaan arvostavat todennäköisesti 

samoja asioita palveluissa ja näin ollen käyttävät myös samoja arviointikriteerejä.  

Internetin informaatiosysteemit, web-palvelimet ja hakukoneet keräävät meistä 

jatkuvasti tietoa ja tallentavat evästeitä selainkäyttäytymisemme perusteella. Yritykset 

ja hakukoneet voivat käyttää tätä tietoa kohdentamaan markkinointiaan oikeille 

kohderyhmille. Selainkäyttäytymisemme ja kiinnostuksen kohteidemme perusteella 

hakukoneet ja yritykset voivat esittää meille myös suosituksia, mikä on etenkin 

suosittua verkkokaupoissa nykyään. Verkkokauppa voi esimerkiksi ehdottaa 

kuluttajan ostaman tuotteen tai palvelun oheen jotain täydentävää tuotetta. Monista 

verkkokaupoista löytyvät myös osiot ”suosittelemme sinulle”, ”mitä muut ovat 

ostaneet” tai ”samankaltaisia tuotteita”. Näiden markkinointitoimien avulla yritykset 

kykenevät luomaan tietyistä vaihtoehdoista kuluttajille houkuttelevampia.  

Markkinoinnin tieteellisessä keskustelussa on havaittu, että ilman suosituksia 

kuluttajalla ei ole aiempaa objektiivista informaatiota, ja täten odotusarvot kaikkia 

vaihtoehtoja kohtaan ovat yhtäläiset. Kun suosituksia on luettu tai kuultu ennen 

tiedonhakua, on kyseistä tuotetta tai palvelua kohtaan suuremmat odotusarvot.  

Kuluttajien tiedonhakuprosessi suositusten kanssa on myös usein lyhyempi kuin ilman 

suosituksia suoritettu tiedonetsintä: suositusten kanssa kuluttajat lopettavat tiedon 
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etsinnän aikaisemmin ja käyttävät enemmän aikaa niiden vaihtoehtojen huolelliseen 

arviointiin, joista heillä on suosituksia. (Dellaert & Häubl 2012.) 
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5 INTEGROIVA SYNTEESI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään kirjallisuuskatsauksen johtopäätökset muodostamalla 

integroiva synteesi kuluttajan palvelujen vertailusta ja arvioinnista teoreettisen 

viitekehyksen avulla. Lisäksi analysoidaan kirjallisuuskatsauksen kontribuutiota 

liikkeenjohdolle, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja käytettyjä 

lähteitä sekä tehdään ehdotukset jatkotutkimukselle.  

5.1 Integroiva synteesi 

Tässä tutkimuksessa haluttiin löytää vastaus kysymykseen ” Miten kuluttaja arvioi ja 

vertailee palveluja ennen ostopäätöstä?” Professori Anttilan (2006: 124) mukaan 

Miten-alkuisen kysymyksen asettaminen ei merkitse ainoastaan jonkin ilmiön 

paljastamista, vaan myös samalla jonkin keksimistä. Paljastamisella tuodaan jokin asia 

näkyväksi, kun taas keksimisellä tarkoitetaan luomisprosessia, joka tuottaa jotain, mitä 

ei ennen ole ollut olemassa. Näin ollen tämän tutkimuksen avulla ei pelkästään tuoda 

näkyväksi ja käydä analyyttisesti läpi kuluttajan palvelujen vertailuun ja arviointiin 

liittyviä aiempia tutkimuksia vaan myös luodaan integroiva teoreettinen synteesi ja 

viitekehys. Myös Torracco (2005) katsoo, että synteesin avulla voidaan integroida 

aiempia tutkimuksia uudeksi kokonaisuudeksi keskittyen tutkimusongelman ytimeen; 

synteesi ei siis ole vain kasa uudelleen koottua tietoa, vaan luova aktiivinen prosessi, 

joka tuottaa uuden mallin, viitekehyksen tai konseptin. 

Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus tutkia miten kuluttaja valitsee, vertailee ja 

arvioi palveluja ja muodostaa lopullisen valintapäätöksensä. Tähän kysymykseen on 

pyritty löytämään vastaus tutkimalla kuluttajan valintaprosessia osana palvelun 

kulutusta edeltävää vaihetta sekä siihen vaikuttavia kuluttaja- ja palvelukohtaisia 

tekijöitä markkinoinnin aiemmista teorioista. Tutkimuksen lopputuloksena on 

syntynyt integroitu teoreettinen viitekehys (kuvio 6) jonka eri osa-alueet käydään 

seuraavaksi läpi. 

. 
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Kuvio 6. Integroitu synteesi: teoreettinen viitekehys kuluttajan palvelujen valintaprosessista ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä 

Kuluttajan valintaprosessi ja palvelun kulutusta edeltävä vaihe 

Perinteinen kuluttajan ostopäätösprosessi koostuu viidestä vaiheesta: tarpeen 

tunnistamisesta, informaation etsinnästä, vaihtoehtojen vertailusta, ostopäätöksestä ja 

ostopäätöksen jälkeisestä arvioinnista. Kuluttajakäyttäytyminen palvelukontekstissa 

puolestaan koostuu kolmesta eri vaiheesta: kuluttamista edeltävästä vaiheesta, 

palvelutapahtumasta ja palvelun käytön jälkeisestä arvioinnista. Tutkimuksen 

kontekstina toimi palvelunkulutusta edeltävä vaihe, johon voitiin nähdä sisältyvän 

ostopäätösprosessin neljä ensimmäistä vaihetta, poissulkien ostopäätöksen jälkeisen 

arvioinnin. Vaihtoehtojen vertailua tutkittiin lähemmin ja havaittiin sen muodostavan 

prosessin alaprosessin, josta tässä tutkimuksessa käytettiin nimeä kuluttajan 

valintaprosessiksi. Valintaprosessi, Engelin ym. (1993: 535) ja Solomonin ym. (2008: 

142) mukaan puolestaan koostuu neljästä eri vaiheesta: arviointikriteerien ja 

hyväksyntäjoukon valinnasta, hyväksyntäjoukon arvioinnista, päätöksentekosäännön 

valinnasta ja lopullisen vaihtoehdon valinnasta.  
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Ihan ensimmäiseksi kuluttajalla syntyy tarve palvelulle, jonka jälkeen hän alkaa 

etsimään tietoa valintapäätöksensä tueksi eri kanavista ja muodostaa käsitystä 

kriteereistä, jotka haluaa valitsemansa palvelun täyttävän (Lantos 2011: 114). 

Tiedonhaun seurauksena kuluttajalle muodostuu käsitys tarjolla olevista brändeistä ja 

palveluvaihtoehdoista. Tämän jälkeen kuluttaja päättää millä arviointikriteereillä 

vaihtoehtoja arvioidaan suhteessa toisiinsa. Kuluttajien käyttämät arviointikriteerit 

vaihtelevat voimakkaasti niin palvelualueittain että yksilöittäin (Cranen ja Clarken 

1988), mutta lisäksi myös ostopäätöksen riskisyyden, tärkeyden ja ongelman 

laajuuden mukaan (Ostrom & Iacobucci 1995). Tämän jälkeen, päättämiinsä 

arvontakriteereihin peilaten, kuluttaja valitsee hyväksyntäjoukkonsa karsimalla 

useiden vaihtoehtojen joukosta kaikki potentiaaliset palveluntarjoajat. 

Hyväksyntäjoukko on kuluttajilla yleensä lukumäärällisesti pieni (Solomon 2009: 

264) ja se on yleensä isompi niillä kuluttajilla, joilla on palvelusta enemmän tietoa 

Wirtz ja Mattila (2003).  

Seuraavaksi kuluttaja tekee mielessään arviota vaihtoehtojen 

paremmuusjärjestyksestä, mukauttaa tarvittaessa arviointikriteerejä ja valitsee 

lopullisen päätöksensä tueksi jonkin päätöksentekosäännön, eli strategian. Engel ym. 

(1993: 545‒551) on jakanut päätöksentekosäännöt kompensoiviin ja ei-kompensoiviin 

sääntöihin. Tiivistetysti voidaan sanoa, että näiden sääntöjen avulla kuluttaja punnitsee 

arviointikriteeriensä tärkeysjärjestystä toisiinsa, ja niillä pyritään selittämään 

esimerkiksi sellaista ilmiötä, jossa kuluttaja päätyykin vaihtoehtoon, joka ei täytä 

hänen vahvinta kriteeriään. Kuluttajan valintaprosessin vaiheet eivät tapahdu aina 

kuitenkaan kovin yksiviivaisesti, sillä ulkopuolisia ja kuluttajaan liittyviä vaikutteita 

prosessiin on paljon. Pelkästään valitun palvelun saatavuudessa oleva puute voi johtaa 

arviointikriteerien ja hyväksyntäjoukon muuttumiseen (Nielsen 2011). Koska 

kuluttajat eivät läheskään aina toimi rationaalisesti, voi edellä mainittu prosessi 

tapahtua myös kuluttajan täysin tiedostamatta. Vaikka palveluja ei samalla lailla osteta 

heräteostoksena, kuin tuotteita, voi palvelun valintaprosessikin olla silti hyvin lyhyt 

mikäli ratkaistava ongelma ei ole suuri, tarve on hetkellinen tai nopea, ostopäätös ei 

ole erityisen merkittävä ja koettu riski on pieni.   
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Kuluttajan päätösprosessiin liittyvät tekijät 

Aiemmasta kirjallisuudesta (Ylikoski 1999: 80, mukaillen Kinnear ym. 1995: 187) 

tunnistettiin viisi kuluttajan päätösprosessiin liittyviä tekijöitä: demografiset tekijät, 

sosiaaliset eli ulkoiset tekijät, psykologiset tekijät, tilannetekijät sekä markkinoinnin 

kilpailukeinot. Siinä missä kuluttajan valintaprosessi voidaan ajatella olevan vaiheina 

melko samanlainen kaikilla kuluttajilla ja useimpien palvelujen kohdalla, nämä edellä 

mainitut päätösprosessiin liittyvät tekijät ovat täysin yksilöllisiä, selittävät kuluttajan 

ostokäyttäytymistä valintaprosessin aikana ja tekevät jokaisen kuluttajan palvelujen 

ostamisesta tapausluonteisten. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että demografiset tekijät vaikuttavat eniten 

siihen, mitä perustavanlaatuisia palvelutarpeita kuluttajalla lähtökohtaisesti on. Ne 

myös rajaavat hyväksyntäjoukkoa tehokkaasti; usein valitaan hyväksyntäjoukkoon 

palveluja jotka ovat sijainnillisesti ja hinnaltaan sopivia. Usein vasta tämän rajauksen 

jälkeen aletaan harkitsemaan palveluja sosiaalisten ja psykologisten tarpeiden kautta. 

Demografiset tekijät on helppo ja perinteisin tapa markkinoijille segmentoida 

asiakkaita, sillä ne ovat suhteellisen pysyviä kuluttajan ominaisuuksia verrattuna 

sosiaalisiin ja psykologisiin ominaisuuksiin ja tieto on helposti kerättävissä.  

Kuluttajan lähtökohtaiset preferenssit palveluille syntyvät siinä kulttuurissa, perheessä 

ja viiteryhmien sisällä, jossa hän kasvaa ja elää (Solomon ym. 2008: 166). On 

huomionarvoista, että tämä ympäristö voi fyysisen elinympäristömme lisäksi koostua 

tänä päivänä myös erilaisista sosiaalisista digitaalisista ympäristöistä. Näistä 

muodostuvat sosiaaliset tekijät muokkaavat kulutustottumuksiamme ja valintojamme 

esimerkiksi opittujen tapojen tai ryhmässä vallitsevien normien ja asenteiden mukaan 

(Solomon ym. 2008: 157, Ylikoski 1999: 82). Ostopäätökseen voi kuluttajan lisäksi 

osallistua muitakin päätöksentekijöitä, jolloin valinnoissa täytyy tehdä kompromisseja 

ja joskus kuluttaja voi kokea painostusta tietyn palvelun valintaan. Tutkimuksesta 

ilmenee, että kuluttajat voivat hakea palveluilta myös sosiaalisia, jopa hedonistisia 

hyötyjä kuten hauskuutta, mielihyvää tai statusta.  
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Word-of-mouth voidaan nähdä kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavana sosiaalisena 

tekijänä, joskin se vaikuttaa voimakkaasti myös psykologisten tekijöiden ja 

markkinoinnin kilpailukeinojen puolella. WOM on äärimmäisen tehokas 

vaikutuskanava kuluttajan päätöksentekoon niin hyvässä kuin pahassa: positiivinen 

WOM tarjoaa mittavimpia hyötyjä noviiseille kuluttajille tai ensikertalaisille ja 

vähentää ostopäätökseen liittyvää epävarmuutta, kun taas negatiivinen WOM vähentää 

yrityksen uskottavuutta ja vaikuttaa kuluttajien asenteisiin negatiivisella tavalla (Crane 

& Clarke 1988; Bansal & Voyer 2000, Solomon 2009: 442444). Kuluttaja peilaa 

WOMin ja muiden sosiaalisten tekijöiden vaikutuksia omiin käsityksiinsä ja 

muuttunut asenne palveluntarjoajaa kohtaan voidaan nähdä myös psykologisena 

tekijänä. Sisäisissä tekijöissämme, kuten arvoissa, asenteissa, tai oppimisessa tapahtuu 

alati muutoksia ja kehitystä, mikä saat meidät muuttamaan motiivejamme erilaisiin 

palvelutarpeisiimme ja käsityksiämme eri palveluntarjoajista. Jokainen meistä lopulta 

tulkitsee, käsittää ja hahmottaa kaikki asiat, ärsykkeet, kuvat ja viestinnän omalla 

tavallaan. 

Tilannetekijät ovat usein sellaisia, joihin kuluttaja ei voi vaikuttaa. Palvelun toimitus 

ja saatavuus voi olla tilapäisesti heikkoa esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi.  

Myös globaalisti huono taloustilanne tai lama voi saattaa yrityksiä konkurssiin, jolloin 

tarjonta vähenee. Kuluttajan osalta myös vuorokauden aika, vuodenaika ja 

päätöksentekoon käytettävissä oleva aika vaikuttaa ja rajaa jossain määrin palvelujen 

arviointia (Solomon ym. 2008: 166). Esimerkiksi sesonkiajat nostavat huomattavasti 

joidenkin palvelujen, kuten kampaajapalvelujen kysyntää; ne ruuhkautuvat juuri ennen 

juhlapyhiä ja valmistujaisia. Moniin palveluihin on myös jonotusaika, palvelua voi 

käyttää vain tiettyinä ajankohtina tai käyttö vaatii palveluntarjoajan hyväksynnän. 

Esimerkkinä tällaisista on sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, tai vaikkapa 

puutarhan istutus- tai lumien auraustyöt. 

Markkinoijien kilpailukeinojen tehtävänä on saattaa palveluja kuluttajien tietoisuuteen 

kilpailijoita paremmin ja houkuttelevammin. Perinteisessä markkinoinnissa kuluttaja 

tiedostaa olevansa markkinoinnin kohteena, mutta digitaalisen markkinoinnin eri 

kanavissa, kuten sisältö- ja viraali-, ja hakusanamarkkinoinnissa markkinoijat voivat 

vaikuttaa suoraan kuluttajien mieltymyksiin ilman että kuluttajat välttämättä edes 
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tiedostavat sen olevan maksettua ja harkittua mainontaa. Tämä ohjaa merkittävästi 

kuluttajan vaihtoehtojen vertailua, ottaen huomioon että tänä päivänä lähes jokainen 

kuluttaja etsii internetistä tietoa ennen ostopäätöstään. Internetissä saamme myös 

jatkuvasti mainostajilta ja heidän yhteistyökumppaneiltaan suosituksia 

selainkäyttäytymiseemme perustuen. Suositusten on havaittu lisäävän kuluttajien 

odotuksia suositeltavaa palvelua kohtaan sekä lyhentävän tiedonhakuprosessia. 

(Dellaert & Häubl 2012.) 

Palvelujen arviointiin liittyvät tekijät 

Palvelujen arviointiin liittyviksi tekijöiksi kirjallisuudesta tunnistettiin palvelujen 

erityispiirteet, ominaisuudet ja räätälöinti sekä palveluihin liittyvät vihjeet ja 

palveluodotukset. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden on havaittu vaikuttavan 

kuluttajan ostopäätösprosessiin sen jokaisessa vaiheessa ja tämä suhde on esitetty 

viitekehyksessä (kuvio 6).  

Palvelujen erityispiirteitä tunnistettiin palvelujen aineettomuus, tuotannon ja 

kulutuksen samanaikaisuus, heterogeenisyys, katoavuus, prosessiluonteisuus ja 

asiakkaan osallisuus ja palvelujen epäjohdonmukaisuus. Palvelujen aineettomuus 

vaikeuttaa palvelujen arviointia siten, että palvelut eivät ole tuotteiden tavoin fyysisesti 

havaittavia tai käsin kosketeltavia. Palvelujen katoavuus liittyy myös niiden 

aineettomuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että palvelu on olemassa vain 

palvelutapahtumassa, eikä sitä voi tuotteen tavoin käydä tarkastelemassa myymälän 

hyllyllä. Palvelutapahtuma on myös aina uniikki eli heterogeeninen ja sen toistaminen 

samanlaisena uudestaan on haastavampaa kuin tuotteiden. Toistettavuusongelmaan 

liittyy läheisesti myös palvelujen epäjohdonmukaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että 

kuluttajat tarkastelevat näitä uniikkeja palvelutapahtumia aina omasta 

näkökulmastaan; toisen kokema ei ole itse kokema. Palvelujen tuotannon ja 

kulutuksen samanaikaisuus on kuluttajan kannalta haastavin erityispiirre, sillä 

kuluttajan on todella vaikea arvioida palvelua etukäteen, sillä se koetaan vasta 

tuotannon kanssa yhtä aikaa. Asiakkaan osallisuus erityispiirteenä puolestaan 

tarkoittaa sitä, että laadukas palvelu edellyttää myös asiakkaan aktiivisuutta ja hänen 

tarpeidensa tuomista esille. Tämä ei kuitenkaan riitä yksinään, vaan palvelun 
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onnistuminen riippuu myös muista tuotannontekijöistä, kuten ihmisistä, fyysisistä 

tiloista, laitteista, järjestelmistä jne, mihin viitataan palvelujen prosessiluonteisuudella. 

(Grönroos 2009: 7782, Ylikoski 1999: 1725.) 

Palveluilla on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, missä vaiheessa 

palvelutuotantoa kuluttajalla on mahdollisuus arvioida hankkimaansa palvelua. 

Zeithaml (1981) jakaa nämä ominaisuudet etsinnällisiin, kokemuksellisiin ja 

uskomuksellisiin ominaisuuksiin. Palvelua, joka sisältää etsinnällisiä, ikään kuin 

fyysisiä ominaisuuksia, on kuluttajalla mahdollisuus etukäteen arvioida, mutta tällaisia 

palveluja on hyvin vähän. Kokemusominaisuuksia sisältäviä palveluja voidaan 

puolestaan arvioida nimensä mukaisesti palvelukokemuksen aikana, esimerkiksi 

elokuvissa käynti. Uskomuspalveluissa puolestaan kuluttajan tekemä palvelun valinta 

perustuu kuluttajan uskomukseen palvelun laadusta, ja todellinen arviointi tapahtuu 

vasta palvelun jälkeen. Tästä esimerkkinä ovat lääkäripalvelut. Mitä enemmän palvelu 

sisältää uskomus- ja kokemusominaisuuksia, sitä vaikeampi sitä on arvioida ja sitä 

enemmän sen valinta sisältää riskiä kuluttajalle. (Zeithaml 1981, Ylikoski 1999: 85.) 

Palvelujen räätälöinnillä yritykset voivat tarjota lisäpalveluja kuluttajille ja erottautua 

kilpailijoista. Tänä päivänä palvelusta saatava ydinhyöty ei läheskään aina riitä 

kuluttajalle, vaan yritysten on tarjottava lisäksi laajennettua palvelua 

lisäominaisuuksilla osoittaakseen ylivertaisuutensa ja vetovoimaisuutensa 

markkinoilla ja saadakseen kuluttajan kiinnostuksen heräämään. Ydinpalvelu ja 

laajennettu palvelu voivat sisältää eri suhteessa näkyviä ja näkymättömiä osia, joista 

näkyvät osat on niitä joihin kuluttaja keskittyy palvelujen vertailussa ja arvioinnissa 

(Grönroos 2009: 7782, Ylikoski 1999: 1725).  

Kuluttajan valintaa palvelusta vaikeuttaa palvelujen erilainen sisältö (Ylikoski 1999: 

84), jonka mukauttamisesta asiakkaan tarpeisiin räätälöinnissä on loppupeleissä 

kysymys. Esimerkiksi majoituspalveluja tarjoaa yhtälailla hostelli kuin hotellikin, 

mutta hotelli sisältää yleensä huomattavasti enemmän erilaisia lisäpalveluja ja 

laadukkaamman palvelusisällön ja on siksi myös hostellia hintavampi. Tiettyyn 

kuluttajan tarpeeseen voi soveltua myös lähtökohtaisesti aivan erityyppiset palvelut: 
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rentoutumistarpeen voi samalle henkilölle tyydyttää yhtälailla jooga, uiminen ja 

elokuvissa käynti.   

Kuluttajasta riippumattomien palveluvihjeiden, eli palvelua ympäröivien 

ulkopuolisten signaalien kuten esim. fyysisten tilojen siisteys, suositukset tai 

henkilökunnan käytös, on havaittu vaikuttavan tietoisesti ja tiedostomatta kuluttajien 

valintaan ja arviointiin palvelusta (Crane ja Clarke 1988). Zeithaml ym. (1993) ovat 

huomanneet palveluun liittyvien vihjeiden muokkaavan lisäksi kuluttajien odotuksia 

palvelun laadusta. Tutkimusten mukaan ne palveluvihjeet, joihin kuluttajat luottavat 

eniten, vaihtelevat palvelukohtaisesti (Crane ja Clarke 1988) ja kuluttajan 

tietämyksellä palveluista on vaikutusta siihen, millaisia palveluvihjeitä hän käyttää 

palvelun valinnassa (Devlin 2011).  

Viimeisenä, kuluttajan palveluodotukset ja ennakkokäsitykset vaikuttavat kuluttajan 

lopullisen palveluntarjoajan valintaan rakentuen kuluttajan henkilökohtaisten 

tarpeiden, aikaisempien kokemusten, markkinointiviestinnän sekä word-of-mouthin 

pohjalta (Parasuraman ym. 1985). Palveluodotukset koostuvat kolmesta eri tasosta: 

asiakkaan toivomasta, hyväksyttävästä ja asiakkaalle riittävästä palvelutasosta. 

Tasojen avulla voidaan kuvata, millaiseen palveluun kuluttaja tyytyy, millainen on 

kuluttajan yksilöllinen sietokyky palvelun laadun vaihtelusta, ja millä tasolla 

asiakkaan odotukset voidaan ylittää. Zeithamlin ym. (1993) tutkimustuloksista 

ilmenee, että oston tärkeys ja tilannetekijät vaikuttavat kuluttajan sietokykyyn laadun 

vaihtelusta. Lisäksi, mitä pienempi kuilu asiakkaan toivoman palvelutason ja koetun 

palvelun välillä on, sitä enemmän asiakas pitää palveluntarjoajaa muita vaihtoehtoja 

parempana. Myös mitä pienempi kuilu asiakkaalle riittävän palvelutason ja koetun 

palvelun välillä on, sitä enemmän asiakas pitää palveluja itselleen soveltuvana.  

(Zeithaml ym. 1993.) 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Yrityksen markkinointi ja mainonta on hyvin keskeisessä asemassa kun halutaan saada 

kuluttaja valitsemaan heidät palveluntarjoajaksi. Nimittäin se, kuinka useaa 

palveluvaihtoehtoa kuluttaja harkitsee, riippuu täysin siitä, monestako 
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palveluntarjoajasta kuluttaja on päätöshetkellään tietoinen, mikä taas puolestaan 

riippuu kuluttajan aiemmista kokemuksista, yrityksen markkinoinnin näkyvyydestä, 

maineesta sekä WOMista (Pires & Stanton 1999). Näistä korrelaatioista voidaan tehdä 

johtopäätös, että yrityksen on tehtävä markkinointiviestinnässään monta asiaa oikein, 

ennen kuin päätyy kuluttajan hyväksyntäjoukkoon.  

Kuluttajan hyväksyntäjoukko koostui siis niistä vaihtoehdoista, jotka hän mieltää 

potentiaalisiksi vaihtoehdoiksi, ja joita hän todella harkitsee valitsevansa ja ostavansa. 

Yritysten tulisi ensinnäkin tutkia, kuuluvatko heidän tarjontansa kuluttajien 

hyväksyntäjoukkoihin. Mikäli ei, tulisi yritysten selvittää miksi näin on. Kuluttaja ei 

yleensä enää sen jälkeen harkitse tuotetta tai palvelua uudestaan, kun hän on kerran 

päättänyt olla hyväksymättä sen henkilökohtaiseen hyväksyntäjoukkoonsa (Solomon 

2009: 364).   

Wirtz ja Mattilan (2003) tutkimuksesta käy ilmi, että kuluttajat joilla on vähemmän 

spesifiä ja objektiivista tietoa palvelualasta, hyväksyvät potentiaaliseen 

vaihtoehtojensa joukkoon yleensä vähemmän palveluntarjoajia ja ovat myös 

asiakasuskollisempia, kuin palvelualaan hyvin perehtyneet kuluttajat. Palvelualan 

hyvin tuntevat ja kokeneet kuluttajat puolestaan vaihtavat palveluntarjoajaa 

kokemattomia ja tietämättömiä todennäköisemmin. Tutkijat ehdottavatkin, että 

palveluntarjoajat käyttäisivät kaksisuuntaista markkinointiviestintää 

maksimoidakseen asiakaskuntansa: vakuuttaakseen jo hyvin valistuneet kuluttajat 

tulisi yrityksen suunnata heille faktista tietoon pohjautuvaa markkinointia. Näitä 

kuluttajia saatetaan pitää mielipidejohtajina omissa elinympäristöissään heidän 

tietovarantonsa vuoksi, jolloin heidän sitouttaminen yritykseen houkuttelisi 

mahdollisesti myös lisää asiakkaita. Vakuuttaakseen puolestaan kokemattomammat ja 

noviisit kuluttajat, yrityksen tulisi kohdentaa heille enemmän laatupainotteista ja 

luottamusta herättävää markkinointiviestintää. Näistä kahdesta asiakasryhmästä 

tutkijoiden mukaan yrityksen kannattaisi käyttää uusasiakashankinnassa resursseja 

enemmän valistuneisiin kuluttajiin niiden herkän palvelunvaihtokäyttäytymisen 

vuoksi ja puolestaan nykyisten asiakkuuksien ylläpidossa enemmän kokemattomiin 

kuluttajiin heidän lojaaliutensa vuoksi.  
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Jos markkinoijat ymmärtäisivät, mitä kriteerejä kuluttajat käyttävät palvelun 

arvioimiseen ja kykenisivät tunnistamaan vihjeet, joiden avulla kuluttaja arvioi 

kriteerejä, he pystyisivät luomaan tehokkaamman markkinointistrategian ja 

vaikuttamaan paremmin kuluttajien käsityksiin (Crane & Clarke 1988). Mutta koska 

yritysmainontaa ei aina pidetä luotettavana, markkinoijat voivat pyrkiä myös 

manipuloimaan ja vaikuttamaan kuluttajien arviointikriteereihin myös palveluun 

liittyvillä vihjeillä. Yritykset voivat myös parantaa luotettavuuttaan käyttämällä 

mainonnassaan positiivisen word-of-mouthin eli suositusten tuomia hyötyjä. 

WOM voi olla yritykselle sekä onni että onnettomuus. Kirjallisuuskatsauksesta ilmeni, 

että WOM vaikuttaa eniten niiden asiakkaiden päätöksentekoon, joilla on vähän tietoa 

palvelusta ja jotka ostavat palvelua ensi kertaa: positiivinen WOM vahvistaa 

päätöksentekoa ja vähentää epävarmuutta kun taas yksikin negatiivinen WOM voi 

aiheuttaa sen, ettei kuluttaja tule koskaan edes harkitseman palvelua. Uusasiakkaat 

ovat myös niitä, jotka aktiivisimmin levittävät negatiivista WOMia  (Solomon 2009: 

444), eivät anna huonoa ensipalvelukokemusta hevillä anteeksi ja voivat pahimmillaan 

pilata yrityksen maineen lopullisesti. Tämän valossa markkinoijien tulisikin kiinnittää 

erityistä huomiota uusasiakkuuksien hoitoon ja ensimmäisten palvelutapahtumien 

mallikkaaseen suorittamiseen niin, että asiakas ilahtuu positiivisesti. Mikäli virheitä 

palvelun laadussa tapahtuu, tällöin ammattimainen ja asiakaslähtöinen reklamaation 

hoito on ainut pelastustie siihen, ettei asiakas lähde tyytymättömänä palvelutilanteesta. 

Yritysten on kannattavaa tarjota kuluttajille peruspalvelun lisäksi lisäpalveluja. Hyvä 

esimerkki kannattavuudesta on Mäntymäen ja Salon (2015) tutkimus, josta selviää että 

premium-jäsenyyden ja sen tuomien lisäetujen tarjoaminen maksuttomaan 

peruspalveluun eli freemium-palveluun kuukausihinnalla kannustaa kuluttajia 

entisestään käyttämään rahaa palvelun sisällä. Tästä voidaan päätellä, että yritys voi 

erilaisilla hinnoittelu- ja markkinointistrategioilla kasvattaa palvelujensa 

houkuttelevuutta ja kysyntää kuluttajien keskuudessa. Sen lisäksi, että yritykset 

miettivät, miten saisivat kuluttajat käyttämään palveluja ja maksamaan niistä 

enemmän, on niiden ymmärrettävä asiakkaiden syitä kuluttamiselle kussakin 

palvelussa. Yrityksille onkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kuluttajan 
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päätösprosessiin liittyviä tekijöitä; mitä hyötyjä asiakas kokee saavansa palvelusta ja 

mitä tarpeita palvelulla on tarkoitus tyydyttää.  

5.3 Tutkimuksen arviointi 

5.3.1 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin 

kautta. Validiteetti kuvaa sit, onko tutkimus pätevä ja onko se perusteellisesti tehty eli 

yleisesti ottaen, onko tutkimuksessa mitattu sitä mitä haluttiin mitata. Reliabiliteetilla 

puolestaan tarkoitetaan kykyä saavuttaa tarkoitettuja tuloksia ja tulosten toistettavuutta 

eli ei-sattumanvaraisuutta.  (Anttila 2006: 514-515.) Seuraavaksi analysoidaan näiden 

kahden arvon toteutumista tässä tutkimuksessa.  

Torraco (2005) on kehittänyt integroivan kirjallisuuskatsauksen kirjoittamiseen 

muistilistan, jonka vaiheita seuraamalla tutkijan tulisi onnistua toteuttamaan validi ja 

reliaabeli tutkimus. Muistilistaan peilaten, voidaan todeta että tutkimus on integroivan 

kirjallisuuskatsauksen prosessin vaiheiden mukaan suoritettu, ja siten tutkimusta 

voidaan pitää validina ja reliaabelina: tutkimuksen rakenne on looginen, 

tutkimusongelma ja -kysymykset selkeästi asetettu ja kysymykseen yksiselitteisesti 

vastattu. Tarpeet ja perustelut tutkimukselle on esitetty kattavasti ja tutkimusmetodit 

käyty erillisessä kappaleessaan läpi, jossa myös kirjallisuuskatsauksen suorittaminen, 

hakutermit ja tietolähteet on esitetty. Tämä lisää tutkimuksen toistettavuutta. 

Kirjallisuuskatsaus on jo menetelmänä käytännössä valmiiksi reliaabeli empiirisen 

tutkimusosion puuttuessa, sillä kuka tahansa tutkija voi teoriassa päätyä samoihin 

tutkimustuloksiin käytetyn akateemisen kirjallisuuden avulla. Lisäksi tutkimuksen 

tavoite luoda integroiva synteesi tutkittavasta ilmiöstä eli rakentaa teoreettinen silta 

kuluttajan ostopäätösprosessiin liittyvän teorian ja palvelujen arviointia ja 

markkinointia koskevan teoriatiedon välille, on kiitettävästi onnistunut, jolloin 

tutkimusta voidaan pitää validina. 

Muutama huomio tutkimuksen suorittamisessa on kuitenkin syytä tuoda esille. 

Torracon (2005) muistilistan mukaan tutkijan tulisi integroivassa 
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kirjallisuuskatsauksessa kriittisesti analysoida ja esittää aiempia tutkimuksia aiheesta, 

ja tunnistaa mahdollisia johtavia teorioita tai toistensa kanssa kilpailevia teorioita. 

Kuten luvussa kaksi kerrottiin, tämän tutkimuksen teoriaosuuksissa on jo analysoitu 

tutkimusaiheita aiempia tutkimuksien perusteella, eikä niinkään esitelty aiempia 

teorioita yksitellen ja kattavasti, mikä olisi yleensä kirjallisuuskatsaukselle ominaista. 

Näin tutkimuksesta on saatu analysoiva ja keskusteleva kauttaaltaan, mutta samalla 

yksittäisten tutkijoiden käsitykset ja näkökulmat aiheeseen ovat saattaneet jäädä 

vähemmälle huomiolle. Tämän johdosta myöskään aiempiin tutkimuksiin liittyvää 

kriittistä analysointia ei ole voitu niin paljoa tuoda esille, johtuen myös 

kandidaatintutkielman laajuuden rajoitteista. Lisäksi validiteetin lisäämiseksi 

tutkimuksessa avataan usein keskeiset käsitteet erillisessä kappaleessaan. Tämän 

tutkimuksen keskeiset käsitteet todettiin suurimmaksi osaksi yleiskieleksi, joten 

tällaista kappaletta ei nähty mielekkäänä tehdä. Mikäli erikoisempia käsitteitä esiintyy, 

on ne selitetty auki kulloisessakin asiayhteydessä ja niiden termistö validoitu aiempien 

teorioiden perusteella.  Mitään edellä mainittuja seikkoja ei silti voida pitää 

tutkimuksen heikkouksina, vaan pikemminkin rajoituksina, sillä ne ovat olleet tietoisia 

valintoja alusta alkaen. On kuitenkin selvää, että rikastamalla tutkimusta näillä 

seikoilla, tutkimusilmiön ymmärrettävyys sekä aiempien tutkimuksien 

eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien selvyys lisääntyisi entisestään. 

5.3.2 Ajankohtaisuuden ja lähteiden arviointi 

Kuten tutkimuksen metodologiaa avaavassa luvussa jo selvennettiin, 

lähdekirjallisuutta hankittiin useasta eri lähteestä aktiivisen sekä pitkäkestoisen 

prosessin tuloksena. Siitä huolimatta useampia tuoreita lähteitä tutkimusaiheesta oli 

hyvin vaikea löytää. Tutkimus olisi voinut sisältää enemmän näkemyksiä 

viimeaikaisista palvelualojen muutoksesta ja digitalisoitumisesta, joka olisi tuonut 

tutkimukseen lisää horisonttia. Tutkimustyön edetessä huomattiin, että toisaalta 

vanhempiakin lähteitä voidaan tässä tapauksessa pitää valideina ja ajankohtaisina. 

Tämän väittämän tueksi esitämme seuraavaksi perusteluja. 

Ensinnäkin kirjallisuuteen perehtyessä havaittiin, että tutkimusaihetta koskeva teoria 

on kehittynyt yllättävän vähän viimeisen lähes 40 vuoden aikana. Tämä kehitys on 
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ollut huomattavan vähäistä ottaen huomioon yhteiskunnan kasvun ja teknologisen 

kehityksen tänä aikana. Samaan havaintoon ovat päätyneet myös Tsiotsou & Wirtz 

(2015), joiden mukaan kaikki edeltävät sähköisten palvelujen kuluttajatutkimuksen 

mallit perustuvat vanhoihin, perinteisiin teoriamalleihin (Tsiotsou & Wirtz 2015). 

Toisekseen tutkimustyön aikana kiinnitettiin myös huomiota muiden tutkijoiden 

käyttämien lähteiden julkaisuajankohtaan: esimerkiksi Devlin (2011) on verrattain 

tuoreessa tutkimuksessaan tutkinut kuluttajien käyttämiä vihjeitä palvelujen 

arvioinnissa, ja hänen käyttämistään lähteistä suurin osa on julkaistu ennen 

vuosituhannen vaihdetta, moni jopa 1970- ja 1980-luvuilla.  

Kolmantena perusteluna vanhankin lähdeteorian ajankohtaisuudelle voidaan nähdä 

kaksijakoinen keskustelu siitä, ovatko tuotteet muuttumassa palveluiksi vai palvelut 

tuotteiksi. Samaan aikaan kun puhutaan palvelujen tuotteistamisesta ja konseptoinnista 

sekä perinteisten palvelujen muuttumisesta tuotteenomaisiksi sähköisiksi palveluiksi, 

kokonaan toista keskustelua käydään tuotteiden laajentumisesta palveluiksi 

lisäominaisuuksien myötä. Esimerkiksi laaja IT-konsultointipalvelu saatetaan 

paketoida asiakkaalle hyvin pitkälle tuotteeksi, joka voi sisältää muutaman eri 

variaaton tai hintaluokan. Tai päinvastoin esimerkiksi auton tai kännykän osto on 

menossa siihen, että asiakkaalle räätälöidään ja kootaan hänen tarpeidensa mukainen 

tuote, jolloin saatetaankin jo puhua palvelutuotteesta, eikä vain puhtaasta fyysisestä 

tuotteesta. Tämän valossa tietyin rajoituksin myös vanhemmatkin teoriat, jotka ovat 

enemmän tuote- kuin palvelulähtöisesti rakennettu, voivat toimia tämän päivän 

ilmiöiden kuvaamisessa. 

Neljäntenä perusteluna voidaan nähdä palvelujen funktio, joka ei ole ajan saatossa 

muuttunut. Palvelujen tarkoitus edelleen tänä päivänä on tarjota hyötyjä asiakkaan 

tarpeeseen. Vaikka robotit tulevat tulevaisuudessa korvaamaan suuren osan ihmisten 

tuottamista palveluista, on ihmisten asennettava robotit toimintaansa, joka on 

asennuspalvelua itsessään. Ihmisten tuottamat palvelut eivät siis ole katoamassa, 

vaikka palvelualojen sisällä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Näiden perusteluiden 

valossa voidaan todeta, että yhä suuremmalla syyllä tarvitsemme perustavanlaatuisa 

malleja ymmärtämään kuluttajien valintoja ja ostopäätöksiä uudentyyppisissä 
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palveluissa ja myös uusien mallien, kuten tässä tutkimuksessa tuotetun teoreettisen 

viitekehyksen pohjana voi hyvinkin käyttää jopa 40 vuotta vanhaa lähdeaineistoa.  

Lisäksi yksi huolenaihe integroivalle kirjallisuuskatsaukselle kuluttajan palvelujen 

arvioinnista ja vertailusta, oli teoria kuluttajan ostopäätösprosessista ja sen 

soveltuvuudesta tutkimusaiheeseen. Malli on rakennettu alun perin 

tuoteorientoituneesti ja sitä ei juuri ole modifioitu palvelulähtöiseksi missään 

vaiheessa, vaan on oletettu että prosessi on sama sekä tuotteiden että palvelujen 

kohdalla. Ylikoski (1999: 76) on kuitenkin todennut, että riippumatta ostettavasta 

tuotteesta tai palvelusta kuluttajan osto- ja valintakäyttäytymistä voidaan pitää 

samanlaisina, vaikkakin palvelujen kohdalla ostamiseen liittyy kuitenkin 

omaleimasuutta verrattuna tuotteiden ostamiseen. Tutkimuksen perusteella tämän 

toteamuksen voidaan sanoa pitävän paikkansa. Kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet 

sinällään istuvat sekä tuotteiden ostamiseen, sekä palvelujen valintaan ja hankintaan, 

joten ne voidaan nähdä olevan samanlaiset. Mutta, kuten tämän tutkimuksen tuloksissa 

on tullut ilmi, palveluihin liittyy paljon edellä mainittua omaleimaisuutta, jotka tekevät 

kuluttajan päätösprosessista ja palvelujen arvioinnista huomattavasti haastavampaa. 

Tämän tutkimuksen keskeisenä ansiona voidaankin pitää sen palvelulähtöisyyttä: 

tutkimustuloksena on todella pyritty kehittämään nimenomaan palvelujen, ei 

tuotteiden, hankintaan liittyvä kokonaisvaltainen ja kuluttajalähtöinen teoreettinen 

malli ja kokoamaan löydöksiä mahdollisimman paljon palveluja käsittelevistä 

tutkimuksista.  

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Ensimmäisenä on mainittava, että tämän tutkimuksen ollessa integroiva 

kirjallisuuskatsaus, tulevaisuuden tutkimukset aiheesta hyötyisivät ehdottomasti 

empiirisistä menetelmistä kirjallisuuskatsauksen johtopäätösten testaamiseksi ja 

tutkimiseksi käytännön liike-elämässä. Konkreettisena jatkotutkimusehdotuksena 

voisi toimia esimerkiksi kuluttajan ostopäätösprosessin keskeiset erot tuotteiden ja 

palvelujen kohdalla. Tämä tutkimus selventää joitain eroavaisuuksia näiden kohdalla, 

mutta keskittyy enemmän ymmärtämään valintaprosessin ja palvelujen erityisyyttä ja 

ominaisuuksia. Tämän tutkimuksen perusteella emme voi selkeästi listata eroja näiden 
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kahden välillä. Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe voisi olla palvelujen arvioinnin 

haasteiden tutkiminen. Vaikka näitä sivuttiin tässäkin tutkimuksessa useaan otteeseen, 

voisi tälle pyhitetty oma tutkimus tuoda lisää kuluttajaymmärrystä etenkin 

palvelualoilla toimiville yrityksille. 

Kuten Tsiotsou ja Wirtz (2015) myös esittävät, uusien teknologioiden hyödyntäminen 

kuluttajan palvelujen arvioinnissa ja vertailussa on myös yksi erittäin tärkeä 

jatkotutkimusaihe. Uusien teknologioiden, kuten erilaisten internet- ja 

mobiilisovellusten kehitys poistaa kokonaan joitain palvelualueita, mutta myös luo 

valtavasti uusia, kuten itsepalveluja tai reaaliajassa muokattavia palveluja sekä 

muokkaa jatkuvasti kuluttajien odotuksia palveluilta. Ennen kaikkea kuluttajan rooli 

on palvelun vastaanottajasta kehittynyt arvon yhteisluojaksi palveluntuottajan kanssa. 

Tämän perusteella sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta kuluttajan tekemistä 

valinnoista sähköisissä palveluissa tarvitaan tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.   

Hedelmällistä olisi myös pureutua syvällisemmin kuluttajan psykologiseen 

käyttäytymiseen palvelukontekstissa. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään 

ensisijaisesti kuluttajan palvelujen valintaprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, eikä 

keskity syvällisesti ymmärtämään kulutustottumusten tai päätösten taustalla olevia 

kuluttajan tarpeita, motiiveja, arvoja ja asenteita. Tässä tutkimuksessa selvitetään 

miten kuluttaja tekee valintoja, mutta edellä mainitulla jatkotutkimusasetelmalla 

päästäisiin lisäksi tarkastelemaan miksi kuluttaja tekee näitä kyseisiä valintoja. Tähän 

tutkimusaiheeseen tullaan paneutumaan tulevaisuuden Pro Gradu -tutkielmassani, 

jolloin kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämistä palvelukontekstissa saadaan 

laajennettua entisestään.  
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