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Tämä tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimukselle Kuluttajan savukebrändiuskollisuuteen ja 

savukebrändin valintaan vaikuttavat tekijät (Heikkinen, 2014), jonka tarkoituksena on selvittää 

tarkemmin tekijöitä, jotka vaikuttavat tupakoitsijoiden brändin valintaan ja brändiuskollisuuteen. 

Tämä tutkimus pyrkii tarkentamaan havaintoja siitä, miten eri tekijät vaikuttavat 

savukebrändiuskollisuuden muodostumiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat tupakoitsijoiden 

ostokäyttäytymiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Aihetta tutkittiin ottamalla huomioon sekä 

yksilölliset että ulkopuoliset tekijät. Yksilöllisiä tekijöitä ovat psykologiset tekijät, kuten mielikuvat ja 

tunnistettavuus, oman elämäntilanneen muutokset ja aikaisemmat tupakointikokemukset. 

 

Suomalaiset tupakoitsijat olivat erittäin brändiuskollisia, vaikka suurimmalla osalla ostotiheys olikin 

alle 4 krt/vko. Tämä selittyy sillä, että päivittäin poltettujen savukkeiden määrä suhteutettuna 

savukeaskin kokoon vaatii ainoastaan kaksi ostokertaa viikossa. Miehillä oli voimakkaampi 

psykologinen suhde tupakointiin naisiin verrattuna. He pitivät muun muassa kalliimpaa hintaa 

paremman laadun merkkinä, olivat uskollisempia ensimmäistä savukemerkkiään kohtaan sekä 

jatkoivat tupakointia naisia useammin lapsen saamisen, hinnankorotuksen ja lailla kieltämisen jälleen. 

Miesten uskollisuuden ja ostokäyttäytymisen voidaan olettaa olevan enemmän tunneperäistä, kun 

naiset toimivat enemmän rationaalisesti. 

 

Taloudellisella tilanteella oli selkeä vaikutus ostokäyttäytymiseen. Mitä matalammat tulot vastaajalla 

oli, sitä voimakkaammin hän reagoi markkinoiden muutoksiin.  

 

Kevytsavukkeet ovat edelleen markkinajohtajia, kuten aiemmat tutkimuksetkin osoittivat. Selkeä ero 

oli aikaisempien (etenkin varhaisiän) kokemusten merkitys uskollisuuden muodostumiselle. Aiemman 

olettamuksen mukaan 67% nuorista valitsee jatkossa saman savukebrändin kuin ensimmäisellä 

kerralla, tämä tutkimus antoi tulokseksi 27,7%. Tämä osoittaa sen, että suomalaiset nuoret 

tupakoitsijat tykkäävät kokeilla alkuvaiheessa eri vaihtoehtoja oman suosikkinsa löytämiseksi. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tämä tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimukselle Kuluttajan 

savukebrändiuskollisuuteen ja savukebrändin valintaan vaikuttavat tekijät 

(Heikkinen, 2014), jonka tarkoituksena on selvittää tarkemmin tekijöitä, jotka 

vaikuttavat tupakoitsijoiden brändin valintaan ja brändiuskollisuuteen. Vaikka 

edellinen tutkimus tuotti hyödyllistä dataa tupakoitsijoiden brändiuskollisuudesta 

sekä heidän ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, olivat saadut tulokset suppeita, 

jonka johdosta aihetta voidaan tutkia vielä syvemmin. Tarkempaa uutta tietoa on 

pyritty saamaan muokkaamalla kyselylomaketta aikaisemman tutkimuksen tuloksien 

perusteella, sekä hyödyntämällä uutta kirjallisuutta kuluttajan brändiuskollisuuteen 

sekä ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, sekä aikaisempaa isommalla otannalla 

kuluttajakyselyssä. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Aikaisemman tutkimuksen tapaan, yhdeksi lähtökohdaksi myös tässä tutkimuksessa 

on otettu Krystalliksen (Krystallis 2013) savukemerkkien uskollisuutta tutkinut 

julkaisu, sillä se luo hyvän pohjan laajemmalle savukkeiden tuoteominaisuuksien, 

sekä ulkoisten tekijöiden, kuten hinnan ja markkinatilanteen tarkastelulle. Tämä 

tutkimus pyrkii tarkastelemaan siitä, miten yksilölliset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat 

savukebrändiuskollisuuden muodostumiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat 

tupakoitsijoiden ostokäyttäytymiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Yksilöllisiä 

tekijöitä ovat psykologiset tekijät, kuten mielikuvat ja tunnistettavuus, oman 

elämäntilanneen muutokset ja aikaisemmat tupakointikokemukset. 

Tunnistettavuuden selvittämiseksi, pyysimme vastaajia tunnistamaan savukeaskin 

valmistajan pelkistetyistä askeista. Ulkopuolisina tekijöinä tutkittiin savukkeen 

tuoteominaisuuksien vaikutuksia brändin valinnalle, hinnan ja hinnanmuutoksen 

vaikutuksia ostopäätökseen ja tupakoinnin lopettamiseen, markkinatilannetta ja 

lakirajoitteita tupakoinnin osalta.   
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2 BRÄNDIUSKOLLISUUS 

Brändiuskollisuus määritellään markkinoinnin kirjallisuudessa tilanteena ja vaiheena 

seuraavasti: 1. Tilanne, jossa asiakas ostaa usein ja toistuvasti saman valmistajan 

tuotteita tai palveluita ennemmin kuin muilta saman kategorian valmistajilta. 2. 

Vaihe, jossa asiakas toistuvasti ostaa samaa brändiä tuotekategorian sisällä 

(American Marketing Association, 2014). Brändiuskollisuutta on ajan kuluessa 

tutkittu paljon ja siihen oletettavasti vaikuttavia tekijöitä on löydetty useita. Historian 

mukaan kolme lähtökohtaisesti isointa uskollisuuteen vaikuttavaa tunnistettua tekijää 

ovat asenne, käyttäytyminen ja näiden yhdistelmä (Jacoby ym. 1978).  

Yleinen näkökulma asenteista on, että ne kuvastavat sitä suhtautuuko henkilö 

positiivisesti tai negatiivisesti eri asioihin, kuten tuotteeseen, palvelun laatuun, 

ideoihin ja eri henkilöihin (Kimmel, 2010). Asenteet ovat olleet pitkään 

markkinoinnin kirjallisuudessa tärkeä selittäjä asiakasuskollisuuden ja eri 

tuotemerkkien suosimisen synnylle. Solomonin (2008) mukaan asenteet palveluita ja 

tuotteita kohtaan muodostuvat yksinkertaisimmillaan siten, että mielihyvää tuottavat 

tuotteet koetaan positiivisiksi ja mielipahaa ja huonovointisuutta tuottavat 

negatiivisiksi. 

Kuten aiemmin todettiin, brändiuskollisuudesta puhutaan silloin, kun henkilö 

toistuvasti ostaa tiettyä tuotetta ja kokee positiivisia tunteita kyseistä brändiä 

kohtaan. Tämän mukaan selittäviä tekijöitä on kaksi: käyttäytyminen - brändin 

tukeminen toistuvien ostojen muodossa ja asennoituminen - positiivisen asenteen 

luoma sitoutuneisuus brändiä kohtaan (Kimmel, 2010). Knox ja Walker (2001) 

kehittivät brändiuskollisuus-matriisin selittämään eri uskollisuustyyppejä (Kuva 1). 

Asiakkaat, joiden toistuvat ostot ja sitoutuminen ovat molemmat korkealla, voidaan 

hänet luokitella uskolliseksi asiakkaaksi. Uskolliset asiakkaat ovat erittäin 

sitoutuneita kyseiseen brändiin, he ostavat ja käyttävät kyseistä brändiä usein, 

suosittelevat brändiä muille ja kyseisen brändin kuluttaminen on tärkeä osa heidän 

minäkuvaansa. Asiakkaat joiden sitoutuminen on korkeaa, mutta toistuvat ostot 

vähäisiä, luokitellaan vaihtoehtojen etsijäksi. Nämä asiakkaat ovat yleensä erittäin 

sitoutuneita kyseiseen brändiin, mutta he tykkäävät myös kokeilumielessä ostaa 

vastaavanlaisia tuotteita kilpailevalta brändiltä. Kun uskollisuus ja toistuvat ostot 
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ovat molemmat vähäisiä, luokitellaan kyseinen asiakas vaihtajiin. Vaihtajat eivät 

yleensä ole sitoutuneita tiettyyn brändiin ja he pitävätkin kilpailevia brändejä lähes 

identtisinä laadulta ja tuoteominaisuuksiltaan. Vaihtajat tekevät ostopäätöksensä 

perustuen halvimpaan hintaan ja täten vaihtavat brändiä mahdollisten tarjouksien 

pohjalta. Tavanomaisiksi asiakkaiksi kutsutaan asiakkaita, joiden sitoutuneisuus on 

matalaa, mutta ostavat tuotetta toistuvasti. Tavanomaiset asiakkaat ostavat yleensä 

tiettyä brändiä aiempien ostotottumusten, mutta ovat valmiita ostamaan myös toista 

brändiä, mikäli alkuperäistä valintaa ei ole tarjolla. 

Sitoutuneisuus 

 Korkea   Matala 

Uskollinen 

- aktiivinen päätöksenteko perustuu 

laatu- ja tuoteominaisuuksiin 

- vaihtamisen koettu riski suuri 

- pienet portfoliot 

Tavanomainen 

- passiivinen päätöksenteko 

- valmis vaihtamaan brändiä mikäli 

ensimmäistä ei tarjolla 

- pienet portfoliot 

Vaihtoehdon etsijä 

- useita brändejä 

- aktiivinen arviointi laadun 

perusteella 

- suuret portfoliot 

- eri vaihtoedot eri tarpeiden mukaan 

Vaihtaja 

- herkkä hintamuutoksille 

- suuret ja vaihtuvat portfoliot 

- vaihtamisen koettu riski pieni 

Kuva 1 Brändiuskollisuus-matriisi ja eri uskollisuustyyppien ominaisuudet (Knox ja Walker, 2001) 
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3 YKSILÖLLISET TEKIJÄT 

3.1 Psykologiset tekijät 

3.1.1 Mielikuvat 

Brändin luoma mielikuva ja sosiaalinen imago ovat suuressa merkityksessä 

uskollisuuden muodostumisessa monien tuotteiden kohdalla. Yleensä kuluttajat 

suosivat erityisesti tiettyä brändiä, koska he haluavat, että heidät yhdistetään tuotteen 

markkinoinnin luomaan mielikuvaan. Esimerkiksi kalliiden designvaatteiden 

kohdalla mielikuva muodostuu varallisuudesta ja hienostoelämäntyylistä. Vastaavasti 

tupakkatuotteiden kohdalla mielikuva omasta olemuksesta voi kohdistua 

miehekkääseen Marlboro mieheen (Alsop 1989) tai elokuvan siistiin ja vaaralliseen 

gangsteriin. Tämän tyylinen tavoitteellinen käyttäytyminen on hyvin yleistä 

kuluttajamarkkinoilla. Ihmisen eri tarpeet ovat monesti toisiinsa liittyviä ja ohjaavat 

myös käyttäytymistä (Kimmel, 2010).  

Suunnitellun käyttäytymisen teoria (The Theory of Planed Behaviour - TPB) tutkii, 

miten asenteet, koettu kontrolli sekä subjektiiviset normit/säännöt vaikuttavat 

kuluttajan sosiaaliseen- ja ostokäyttäytymiseen (Lee ym. 2009, Ajzen 2002, Bansal 

ym. 2002, Lim ym. 2005). Sosiaalisilla normeilla ja muoti-ilmiöillä on monesti 

vaikutusta siihen, miten ihminen käyttäytyy vapaa-ajallaan. Tällaisia trendejä ovat 

esimerkiksi vapaaehtoistyö, humalanhakuinen juominen, kondomien käyttö tai 

terveys-/superruokien syöminen (Lee ym. 2009). Monesti tämän tyyppisissä 

tilanteissa käyttäytyminen on harkittua ja sillä pyritään saavuttamaan tietyntyyppistä 

mielihyvää tai hyväksymisentunnetta. Terveysruokien kohdalla esimerkiksi päätös 

kuluttaa kyseisiä tuotteita voi johtua laihtumisen tuottamasta mielihyvästä tai halusta 

muuttaa ruokailutottumuksia terveellisemmiksi. Toisaalta syy voi olla trendi-ilmiöön, 

kuten viimeaikainen fitness-buumi, mukaan kuulumisen luomasta sosiaalisesta 

paineesta. Sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan persoonallisten tekijöiden lisäksi 

myös elinympäristö vaikuttaa voimakkaasti kuluttajan ostokäyttäytymiseen, eteenkin 

niin sanottujen epäterveellisten kulutustuotteiden kohdalla kuten pikaruoka, alkoholi 

ja tupakka (Hastings ym. 2010). Köyhemmillä alueilla ei välttämättä tarjota 
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valistusta kyseisten tuotteiden haitallisista terveysvaikutuksista tai käyttö on niin 

yleistä ihmisten keskuudessa, mikä luo tarvetta mukaan kuulumisen tunteelle. 

Toisaalta varsinkin nuoret kokevat monesti sosiaalisia paineita ”oikean” brändin 

valitsemisesta, sillä väärän brändin suosiminen voi johtaa sosiaalisiin ja 

psykologisiin seurauksiin (Lee ym. 2009). Brändi-imagon ja sosiaaliseen ryhmään 

mukaan kuulumisen luoma paine voi johtaa siihen, että henkilö suosii tiettyä 

savuketyyppiä ainoastaan sen takia, että hän saavuttaa haluamansa statuksen - 

poltanko ennemmin Marlboron punaista, kuten mainosten miehekäs cowboy vai 

poltanko light-savukkeita, joita on pidetty ”terveellisempinä” sekä enemmän naisille 

kohdennettuina savukkeina. 

3.1.2 Tunnistettavuus 

Aiemmat kokemukset vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten havaitsemme 

ympäröivää maailmaa ja reagoimme eri ärsykkeisiin. Esimerkiksi nähdessään 

ruokapöydässä punaisen tölkin, voi helposti olettaa sen olevan Coca-Colaa, vaikka 

brändin nimeä ei näkisikään, sillä tölkin punainen väri on muodostanut vahvan 

assosiaation kyseiseen kolajuomaan (Kimmel, 2010). Satyendran (2006) mukaan 

nopea arvio tuotteesta perustuu 90% todennäköisyydellä pelkästään väriin. 

Vastaavan tapaisia mielleyhtymiä ovat vaalean skottiruudun yhdistäminen 

Burberryyn tai tummansinisen suklaalevyn yhdistämin Fazeriin, vaikka kyseiset 

tuotteet eivät olisikaan näiden valmistajien tekemiä. Storyn (2007) mukaan myös 

tuotepakkausten ulkomuotoa on alettu hyödyntämään mielenkiinnon herättäjänä ja 

osana markkinointia. Tämä on havaittavissa muun muassa Vossin lasisissa 

lähdevesipulloissa ja etenkin alkoholi ja hajuvesipullojen kohdalla. Katsoessaan 

pakkauksen ulkomuotoa ja kokoa, kuluttajat kuvittelevat miltä tuote maistuu, 

näyttää, tuoksuu ja tuntuu (Casini ym, 2009). Ulkomuodolla massasta erottautuminen 

on tärkeää eteenkin tuotteille, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteet, joita ei tavallisin 

keinoin muun muassa Suomessa saa mainostaa. Voimakkaiden mielikuvien ja 

mielleyhtymien luominen onkin yksi markkinoinnin ja mainonnan tärkeimmistä 

tehtävistä. Mitä useammin tietty tuote nähdään halutussa kontekstissa, sitä 

helpommin yhtymä näiden kahden välillä muodostuu kuluttajan mieleen ja sitä 

todennäköisemmin kuluttaja ostaa kyseistä tuotetta. Tämän seurauksena 
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tuotesijoittelu eri elokuvissa ja televisiosarjoissa on ollut suosittu ja tehokas 

markkinointikeino. 

3.2 Oma elämäntilanne 

Elämäntila-teorian mukaan ihmisten tekemät erilaiset ostopäätökset elämän aikana 

riippuvat heidän iästä, koulutuksesta, sen hetkisistä ongelmista sekä sosiaalisen 

roolin/aseman aiheuttamista edellytyksistä (Moschis 2007). Tarkastellessa tilannetta 

tupakoitsijan näkökulmasta, muutokset elämäntilanteessa, kuten urheilun 

aloittaminen tai lapsen saaminen, voivat joissakin tapauksissa johtaa tupakoinnin 

lopettamiseen. Mikäli henkilö lopettaa tupakoimisen tässä tilanteessa kokonaan, voi 

teoreettisesti olettaa uskollisuuden pohjautuneen brändi-imagon luomaan arvoon. 

Perheellisenä ihmisenä koetut arvot ja asenteet voivat muuttua, jolloin tupakoinnin 

luoma psykologinen arvo menettää merkitystään. Baldinger ja Rubinson (1996) 

esittivät teorian siitä, miten kuluttajan asennoituminen ja ostokäyttäytyminen 

vaikuttavat brändiuskollisuuteen ja uskollisuuden säilymiseen ajan kuluessa. Heidän 

mukaansa asiakkaan brändiuskollisuus vaihtelee vuodesta toiseen eri lailla, osa 

säilyy uskollisina ja osan uskollisuus brändiä kohtaan kasvaa tai vähenee. Asiakkaat, 

joiden asenne brändiä kohtaan on voimakkaampi kuin heidän ostokäyttäytyminen, 

ostavat brändiä tulevaisuudessa enemmän suhteessa asiakkaisiin, joiden asenne 

brändiä kohtaan on heikompi kuin heidän ostokäyttäytymisensä (Baldinger ym. 

1996).   

3.3 Aikaisemmat kokemukset 

Kokemusten merkitystä ostokäyttäytymisessä on tutkittu paljon markkinoinnin alalla. 

Nämä kokemukset voivat olla joko omia tai tuttavapiirin arkipäiväisiä palveluiden ja 

tuotteiden käyttökokemuksia tai elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia, joista 

johtuvat kokemukset vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Yksinkertaisimmillaan 

käyttökokemukset vaikuttavat ostopäätökseen siten, että jos asiakas on ollut 

tyytyväinen aikaisempaan ostokseensa, hän todennäköisesti jatkaa uskollisesti 

tuotteen tai palvelun ostamista, kun taas negatiiviset kokemukset laskevat toistuvien 

ostojen määrää. Markkinoinnin kirjallisuuden mukaan koettu tärkeys korreloi 

positiivisesti asiakasuskollisuuteen. Kun tärkeys kasvaa, kuluttaja pyrkii 



13 

määrätietoisemmin valitsemaan ja pysymään tietyn brändin asiakkaana (Lee ym. 

2009).  

Alsopin (1989) tutkimuksen mukaan kuluttajan brändiuskollisuus on savukealalla 

korkeampi kuin millään muulla kuluttajatavaralla, jolloin korkean uskollisuusasteen 

seurauksena tupakoitsijoiden brändien välinen vaihtoprosentti on ollut todella 

alhainen. Osa syy korkeaan uskollisuuteen on nikotiinin aiheuttama mielihyvä ja 

riippuvuuden tunne. Mutta nikotiini ei yksin selitä uskollisuutta tiettyä 

savukemerkkiä kohtaan, sillä nikotiinia esiintyy kaikissa savukkeissa. Markkinoinnin 

tutkijat ovat huomanneet varhaisiän kokemuksilla olevan suuri merkitys 

myöhemmän iän ostokäyttäytymisessä (Moschis 2007). Ensimmäiseen ostettuun 

merkkiin on helppo samaistua, mikäli se palkitsee kuluttajan odotukset kyseisestä 

tuotetta kohtaan. Toisinaan ensimmäiseksi kokeiluksi päätyminen voi olla esteenä 

uskollisuuden muodostumiselle, sillä kuluttajat haluavat monesti kartuttaa 

tietämystään kokeilemalla myös muita vastaavanlaisia tuotteita (Tucker, 1964).  

Savukealalla varsinkin nuoruusiässä koetuilla kokemuksilla on suuri vaikutus 

uskollisuuden muodostumiseen eri brändejä kohtaan. DiFrazan (DiFranza ym. 1994) 

mukaan ensimmäisellä savukkeella ja poltetulla savukebrändillä on suuri merkitys 

siihen, mitä savukebrändiä henkilö suosii tulevaisuudessa. Heidän tutkimuksensa 

mukaan 67 % nuorista valitsee jatkossa saman brändin, jota he polttivat 

ensimmäisillä kerroilla ja 51 % valitsee brändin, jonka tuoteperheeseen ensimmäiset 

savukkeet kuuluivat.  

DiFranzan (DiFranza ym. 1994) mukaan tupakoitsijoiden uskollisuuden 

muodostumiseen vaikuttavat voimakkaasti juurikin tuttavapiirin kuten kavereiden ja 

perheen tupakointitottumukset. Heidän tutkimuksen mukaan lähes 90 % nuorista saa 

ensimmäisen savukkeensa läheisten ihmisten kautta. Kun huomioidaan se, että 67 % 

nuorista valitsee jatkossa saman savukebrändin tuotteita kuin ensimmäisellä 

tupakointikerrallaan, on lähipiirin ja ystävien polttamalla savukkeella suuri merkitys 

aloittelevien tupakoitsijoiden uskollisuuden muodostumisessa. 
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4 ULKOPUOLISET TEKIJÄT 

4.1 Tuoteominaisuudet 

Markkinoilla on yleensä monia eri brändejä, joilla on osittain samoja ominaisuuksia 

kilpailijoidensa kanssa. Tämän seurauksena kuluttajat eivät välttämättä aina suosi 

pelkästään tiettyä brändiä asenne- ja tunnesyistä, jolloin uskollisuus muodostuu 

tuotteesta riippuen enemmän tärkeinä pidettyjen ja haluttujen tuoteominaisuuksien 

ympärille. Tällaisia tuoteominaisuuksia ovat muun muassa maku, väri, koko, 

ulkomuoto tai jokin muu vastaava ominaisuus. Esimerkiksi älypuhelinmarkkinoilla 

yhdelle kuluttajalle tärkeitä ominaisuuksia voivat olla kameran tarkkuus ja 

akunkesto, kun toiselle taas näytön koko ja sisäisen muistin määrä. Tällöin kuluttajan 

ostopäätös kallistuu siihen puhelimeen, joka tarjoaa parhaat ominaisuudet juuri 

hänelle tärkeillä osa-alueilla. Elintarvikkeiden kohdalla kuluttajat ostavat esimerkiksi 

light-juomia todennäköisemmin eri valmistajalta silloin kun ensimmäistä vaihtoehtoa 

ei ole saatavilla sen sijaan, että valitsisivat oman suosikkibrändin sokeroidun juoman 

light-juoman sijasta. Vastaavasti kuluttaja suosii vähärasvaisia tuotteita (Krystallis 

ym., 2011) usean brändin välillä, enemmän kuin vähärasvaista tuotetta ja 

"normaalirasvaisia" tuotteita suosikkibrändin tuotekategoriassa. 

Tupakkatuotteita ostettaessa, oli kyseessä sitten tupakkakauppa, kioski tai 

elintarvikemyymälä, kuluttaja kohtaa yleensä valtavan määrän laadultaan lähes 

identtisiä tuotevaihtoehtoja. Tämän takia brändistrategiat keskittyvätkin yleensä juuri 

tuoteominaisuuksiin, kuten nikotiinin määrään, makuun, kappalemäärään ja hintaan. 

Krystallis (2013) on tutkinut, miten savukkeen ominaisuudet vaikuttavat ostomääriin 

ja uskollisuuteen Islannin markkinoilla. Ominaisuudet, joiden vaikutusta hän tutki, 

olivat tervan ja nikotiinin määrä, savukkeen pituus, savukkeen paksuus ja savukkeen 

maku. Uskollisuutta Krystallis mittasi toistuvien ostokertojen määrillä sekä 

markkinapenetraation avulla. Tervan ja nikotiinin perusteella savukkeet on jaettu 

kevytsavukkeisiin (light cigarettes) (tervaa ≤8mg, nikotiinia ≤0,6mg) ja 

normaalisavukkeisiin (regular cigarettes) (tervaa ≥8mg, nikotiinia ≥0,6mg). Maun 

määritelmänä on mentoli/ei-mentoli. Tärkeimmiksi savukkeen uskollisuutta 

lisääviksi ominaisuuksiksi tutkimuksen mukaan muodostui maku, jota seurasivat 
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savukkeen paksuus, brändin nimi, nikotiinin ja tervan määrä, pituus ja viimeisenä 

ratkaisevana tekijänä pidettiin hintaa. (Krystallis. 2013). Havaintojen mukaan suurin 

uskollisuus oli markkinoiden johtavilla light-savukkeilla. Toiseksi eniten 

uskollisuutta oli muodostunut johtaville normaali-savukkeille. Näillä kahdella eniten 

uskollisuutta omaavalla brändiryhmällä oli korkea ostojen toistuvuus sekä korkea 

markkinapenetraatio. Krystalliksen (2013) havaintojen perusteella voidaan olettaa, 

että savukemarkkinoilla merkittäviä tuoteominaisuuksia uskollisuuden 

muodostumisessa ovat tervan ja nikotiinin määrä. 

4.2 Hinta ja hinnanmuutos  

Hinnalla on monesti suuri merkitys kuluttajan ostopäätöksen syntymisessä. Useasti 

kuluttaja pyrkii suosimaan halpoja tuotteita rahasäästöjen toivossa. Jotkin kuluttajat 

ovat taas valmiita maksamaan korkeampaa hinnan paremmasta laadusta, brändi-

imagosta tai sosiaalisesta statuksesta. Toisinaan kalliimpi hinta ei kuvasta parempaa 

laatua vaan brändin arvoa. Erittäin yleistä tämä on varsinkin elintarvikkeiden ja 

vaatteiden kohdalla, jossa tuotteet valmistetaan samalla tehtaalla, mutta ne päätyvät 

eri valmistajien pakkauksiin eri hinnoilla. Uskolliset asiakkaat ovatkin yleensä 

valmiita maksamaan markkinan keskiarvohintaa korkeampaa hintaa suosimastaan 

brändistä sen tuoman koetun arvon vuoksi. Uskollinen asiakas tarvitsee yleensä 

huomattavan hinnan alennuksen, jotta hän on valmis vaihtamaan suosimansa tuotteen 

kilpailevaan tuotteeseen (Baldinger & Rubinson, 1996, Knox & Walker 2001). 

Joissakin tapauksissa hintaerot markkinoilla voivat kuitenkin ajaa uskollisenkin 

kuluttajan tilanteeseen, jossa tämä alkaa tietoisesti suosimaan halvempaa tai halvinta 

mahdollista tuotetta. Uskollisten asiakkaiden keskuudessa vaihto halvempaan 

vaihtoehtoon johtuu yleensä siitä, että hintalaatusuhde tai koettu arvo hintaan nähden 

laskee huomattavasti, jolloin syy korkeamman hinnan maksamiselle katoaa. 

Verotuksen määrästä johtuen savukemarkkinoilla eri brändien hinnat vaihtelevat 

maakohtaisesti. Tupakkatuotteiden korkeat hinnat ja tiukka verotus on todettu 

tehokkaaksi tavaksi vähentää tupakointia ja tupakoinnista aiheutuvia terveysriskejä 

(International Agency for Research on Cancer 2011). Yhdysvalloissa savukkeen 

hinta vaihteli vuoden 2013 alussa osavaltiokohtaisesti 4,96:n ja 14,50:n dollarin 

välillä (Jampel. 2013) ja Australiassa tupakkaveroa aiotaan korottaa vuodesta 2017 
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alkaen vuosittain 12,5%, jolloin savukeaskin keskihinta on vuonna 2020 noin 45 

dollaria (Hitchick, 2016). Suomessa brändien välillä ei ole samanlaista suurta 

hintaeroa, sillä Suomessa savukepaketin hinta on asettunut 5,00-6,00 euron välille. 

Täten Suomen hinnoittelu ei mahdollista hinnalla kilpailua asiakkaiden saamiseksi. 

Kun tupakkatuotteiden hinnat nousevat, saattavat tupakoitsijat vaihtaa sen hetkisen 

brändinsä halvempaan vaihtoehtoiseen brändiin tai he alkavat ostaa savukkeensa 

jostain halvemmasta paikasta, kuten ulkomailta tai Internetistä (Hyland ym. 2005, 

Hyland ym. 2006). Joissakin tapauksissa korkeat hinnat ajavat kuluttajan 

lopettamaan tupakoimisen, mikä luonnollisesti laskee brändiuskollisuutta. Huang 

ym. (2014) ovat havainneet, että kiinalaisilla savukemarkkinoilla hintojen nousu on 

aiheuttanut sen, että varsinkin kuluttajat, joilla on keskivertoa pienemmät tulot tai 

alhainen koulutusaste, tekevät savukebrändivalintansa matalan hinnan perusteella. 

Ne kuluttajat, joilla on korkeammat tulot ja korkeampi koulutus, tekevät sen sijaan 

ostopäätöksensä enemmän mieltymyksiin kuin hintaan perustuen. Havaittiin myös, 

että savukkeen ominaisuuksilla oli huomattavasti suurempi vaikutus kuin hinnalla 

kiinalaisten naistupakoitsijoiden savukemerkin valintaan (Huang ym., 2014). 

4.3 Markkinatilanne 

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttaa myös tuotteen markkinatilanne. Isoilla 

yrityksillä ja brändeillä on luonnollisesti yleensä isompi asiakaskunta kuin vastaavan 

tuotekategorian pienemmillä brändeillä. Pienemmän asiakaskunnan lisäksi pienillä 

brändeillä ostokertojen toistuvuus on alhaisempaa kuin isommilla brändeillä. Tämän 

seurauksena pienemmillä brändeillä on myös määrällisesti vähemmän uskollisia 

asiakkaita. Tätä ilmiötä kutsutaan markkinoinnissa double jeopardy-efektiksi. 

(Baldinger ym. 1996, Krystallis 2013) Voidaan siis olettaa, että iso markkinaosuus 

on merkittävä tekijä asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä. 

Vaikka ison markkinaosuuden omaavilla brändeillä on paljon uskollisia asiakkaita, 

on näin myös joillakin pienillä brändeillä. Nämä pienet brändit muodostavat yleensä 

markkinoiden niche-markkinat ja change-of-pace-markkinat. Niche-markkinoilla 

tuotteet ovat yleensä ominaisuuksiltaan massasta eroavia, kuten esimerkiksi 

hammastahnat erityisesti paljon kofeiinia käyttäville tai tupakoiville ihmisille sekä 
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designer vaatteet. Niche-tuotteiden asiakkaat ovat määrällisesti huomattavasti 

pienempi ryhmä verrattuna markkinan kokoon, mutta he ovat todella uskollisia 

brändiä kohtaan ja ostavat tuotetta toistuvasti. Uskollisuus on siis erittäin korkeaa 

niche-tuotteiden keskuudessa. Kuitenkin, vaikka toistuvien ostokertojen määrä on 

korkea, on näillä tuotteilla yleensä alhainen markkinapenetraatio verrattuna niin 

sanottuihin tavallisiin tuotteisiin, jotka hallitsevat kyseisiä markkinoita. Change-of-

pace-markkinoilla tilanne on ostokäyttäytymisen osalta taas toisinpäin. Tuotteita 

ostetaan harvemmin, mutta yleensä ostokerrat tietyn aikajakson sisällä ovat isoja, 

jonka seurauksena markkinapenetraatio on korkea verrattuna tavalliseen tuotteeseen. 

(Kahn ym. 1988). Change-of-pace tuotteita ovatkin yleensä sesonkituotteet, kuten 

esimerkiksi pääsiäismunat ja joulukalenterit.  

4.4 Lakirajoitteet 

Kielletyn hedelmän maku on kiehtonut ihmisiä läpi historian. Hallitusten asettamat 

kiellot ja rajoitukset muun muassa päihteitä kohtaan eivät ole aina onnistuneet 

ajamaan asiaansa käytön rajoittamisesta vaan pahimmassa/parhaimmassa 

tapauksessa kiellot ovat ainoastaan lisänneet kulutusta ja rikollisuutta. Hyvänä 

esimerkkinä toimivat 1900-luvun alun alkoholin kieltolait ympäri maailmaa, sekä 

edelleen vahvasti voimassa oleva huumekauppa. Seth Godin (Godin 2005) 

havainnollisti kirjassaan hyvin, miten kielletyn hedelmän illuusio vaikuttaa ihmisen 

ostopäätökseen. Massachusettsilainen yrittäjäkaksikko oli ostanut suuren määrän 

edellisen vuoden stereokaiuttimia alennettuun hintaan. Tämän jälkeen he vuokrasivat 

kuorma-auton ja lähtivät myymään kaiuttimia Harvardin yliopiston asuntolan taakse. 

He kyselivät ohikulkevilta opiskelijoilta olisivatko he kiinnostuneita ostamaan 

kaiuttimia halvalla. Myyjät eivät sanoneet tavaroiden olleen varastettuja, mutta 

opiskelijat olettivat näin, koska myyjät myivät tuotteitaan kuorma-autosta. Kaksikko 

myi koko kuorman hetkessä. Tarina ”varastetusta” tavarasta, jonka opiskelijat 

kehittelivät omassa päässään, loi ostotilanteesta niin houkuttelevan, että he ostivat 

kaiuttimet kuorma-autosta, vaikka samat kaiuttimet olisi saanut halvemmalla lähellä 

olevasta hifi-liikkeestä. Vaikka tupakointi on laillista Suomessa, runsaiden 

terveyshaittojen vuoksi (90 % keuhkosyöpätapauksista aiheutuu tupakoinnin 

seurauksista (Syöpäjärjestöt, 2014)), sitä kohtaan on muodostunut voimakas 

negatiivinen yleismielikuva. Lisäksi tupakkatuotetta ei saa myydä eikä muutoin 
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luovuttaa alle 18-vuotiaalle (Tupakkalaki 10 §). Rajoituksista muodostuva jännitys 

voi helposti johtaa alaikäisen kuluttajan ensimmäiseen tupakointikertaan. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Hypoteesit 

Koska tutkimuksen otoskoko on huomattavasti isompi, kuin aiemman tutkimuksen 

(202 > 83) pystytään aiempien tuloksien tilastollista merkitsevyyttä testaamaan 

paremmin. Aikaisempien tutkimustulosten merkittävyyden testaamisen lisäksi 

tavoitteena oli tutkia mitä uskollisuustyyppejä tupakoitsijoiden keskuudessa esiintyy 

ja mitkä tekijät vaikuttavat tupakoitsijoiden ostopäätöksen muodostumiseen. Tässä 

työssä tutkittiin, miten tupakoinnin yksilölliset ja ulkopuoliset tekijät erosivat 

sukupuolten, ikäryhmien (18-21v, 22-25v, 26-30v ja yli 30v) ja brändiuskollisuus 

(uskollinen, ei-uskollinen) luokkien välillä. Lisäksi haluttiin selvittää vaikuttaako 

savukeaskin ulkonäön tunnistamisen helppous kyseisen savukeaskin/brändin 

ostomäärien kanssa. 

Uskollisuustyyppien selvittämiseksi oli tärkeää selvittää kyselyyn vastanneiden 

tupakointitottumuksia. Tämä auttoi muodostamaan kuvan siitä, miten usein eri 

kohderyhmät tupakoivat ja kuinka aktiivisesti he ostavat tupakkatuotteita.  

Brändin mielikuvatekijöillä on yleensä suuri merkitys kuluttajan ostopäätöksen ja 

uskollisuuden muodostumisessa. Tämän takia haluttiin selvittää, miten eri 

mielikuvatekijät vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksen syntymiseen. 

Mielikuvatekijöiden lisäksi oma elämätilanne ja muutokset elämäntilanteessa voivat 

vaikuttaa asennoitumiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Toisaalta oma taloudellinen 

tilanne ja muutokset taloudellisessa tilanteessa voivat vaikuttaa monesti kuluttajan 

ostokäyttäytymiseen. Tämän takia otettiin huomioon mitkä elämäntilanteen syyt 

vaikuttivat tupakoinnin lopettamiseen ja miten kuluttajan taloudellinen tilanne 

vaikutti asennoitumiseen ja ostokäyttäytymiseen. 

Ensimmäisillä käyttökokemuksilla, etenkin varhaisiässä, on suuri merkitys 

uskollisuuden muodostumiselle tulevaisuudessa. Positiiviset kokemukset kannustavat 

jatkamaan tuotteen käyttöä, kun taas negatiiviset kokemukset kannustavat 

vaihtamaan ja kokeilemaan muita vastaavia tuotteita. Koska savukkeet sisältävät 
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koukuttavuutta aiheuttavaa nikotiinia, on ensimmäisillä kokemuksilla tavallista 

suurempi merkitys uskollisuuden muodostumiselle. 

Tarkemman uskollisuustyypin selville saamiseksi täytyi tarkastella, mistä syistä 

tupakoitsijat vaihtoivat brändiä tai pysyivät uskollisena ensimmäisellä 

tupakointikerralla polttamalleen brändille. Eri valmistajien savukkeet ovat lähes 

identtisiä toistensa kanssa. Selkeät tuoteominaisuus erot savukkeiden välillä 

löytyvätkin niiden mausta ja nikotiinin määrästä. Uskollisuustyypin selvittämiseksi 

on tärkeää selvittää, miten savukkeiden tuoteominaisuudet maku ja nikotiinipitoisuus 

vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. Aikaisempi tutkimus (Heikkinen, 2014) 

osoitti, että suomalaiset suosivat vahvasti kevytsavukkeita ja sen aikainen 

markkinoiden suosituin savuke oli L&M sininen. Tässä tutkimuksessa haluttiin 

selvittää, ovatko suosikkibrändit ja makutottumukset muuttuneet, sekä esiintyykö 

näissä eroavuuksia sukupuolten ja uskollisuusasteiden välillä. 

Hinta on monien kuluttajien kohdalla tärkeä ostopäätöksen muodostaja. 

Savukemarkkinoilla tuotedifferointi on alhaista ja hintaerot ovat melko pieniä eri 

valmistajien välillä. Siksi haluttiin tietää, vaikuttavatko eri suuruiset 

hinnanmuutokset brändin vaihtamiseen tai johtaako korkea hinnanmuutos 

tupakoinnin lopettamiseen. Hinnankorotuksen lisäksi, kieltolait ovat yksi tapa 

muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja ohjaamaan heitä pois kielletyn kohteen 

käyttämisestä. Tämän takia mahdollisen kieltolain vaikutukset otettiin mukaan 

tupakoitsijoiden asenteiden ja ostokäyttäytymisen analysointiin. 

5.2 Kyselylomake 

Tutkimusdatan kerääminen toteutettiin internetissä täytettävällä Webropol-

kyselylomakkeella (http://webropol.fi/). Kyselyn jakelu toteutettiin kahdessa 

kanavassa, Facebookissa sekä Oulun yliopiston opiskelijoiden sähköposti-

postituslistaa hyödyntäen.  

Koska kyseessä oli tarkempia havaintoja tavoitteleva jatkotutkimus, 

kyselylomakkeen rakenne noudatti jonkin verran aiempaa lomaketta, mutta sisälsi 

selkeitä muutoksia tarkempaa analysointia varten. Suurimpia muutoksia 
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aikaisempaan olivat kuluttajan asenteisiin keskittyvien kysymyksien lisääntyminen, 

brändin tunnistamiskysymykset, sekä kuluttajien suosikki savukebrändin 

selvittämisen tapa. Aikaisemmassa tutkimuksessa suosikkisavuketta kysyttäessä 

vastaajille tarjottiin valmis lista Suomen markkinoilla esiintyvistä eri 

savukemerkeistä. Koska vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettuja (pois lukien 

viimeisenä ollut vapaavalinta) ja jokaisen vaihtoehdon ostomahdollisuus oli 

arvioitava, koettiin tämän ohjailevan kuluttajien vastauksia. Todenmukaisempien 

vastauksien saamiseksi kyselyä selkeytettiin siten, että valmiita vastausvaihtoehtoja 

ei annettu ja vastaajien tuli ainoastaan kertoa kolme suosikkibrändiään. Tämän avulla 

saatiin selville, mitä merkkejä kaupasta todellisuudessa ostetaan. 

5.3 Aineiston analysointi 

Jotta ristiintaulukkojen jokaiseen soluun saatiin riittävästi havaintoja analyysejä 

varten, viisiluokkaiset likert-asteikon muuttujat koodattiin kolmeen luokkaan siten, 

että esim. luokat ”Strongly disagree” ja ”Disagree” yhdistettiin luokiksi ”Eri mieltä” 

ja luokat ”Agree” ja ”Strongly agree” yhdistettiin luokiksi ”Samaa mieltä”. Luokka  

”Neither Agree or Disagree” jäi omaksi ”En osaa sanoa” luokaksi. Kahden 

moniluokkaisen luokitellun muuttujan tapauksessa selittävien muuttujien vaikutusta 

selitettävään muuttujiin tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja χ2 –testin avulla. Aina, kun 

ohjelma laski tarkan kaksisuuntaisen χ2 -testisuureen P –arvon, käytettiin tarkkaa P-

arvoa. Jos ohjelma ei laskenut sitä, käytettiin asymptoottista Pearsonin χ2 

testisuureen P-arvoa, jos Pearsonin χ2 –testi oletukset olivat voimassa tai Fisherin 

tarkan testisuureen arvoa, jos Pearsonin χ2 -testin oletukset eivät olleet voimassa. 

Pearsonin χ2 –testin oletuksia ovat: 1. jokaisen odotetun frekvenssin pitää olla 

suurempi kuin 1 ja 2. korkeintaan 20% soluista odotettu frekvenssi saa olla pienempi 

kuin viisi. Kahden kaksiluokkaisen muuttujan suhteellisten prosenttiosuuksien 

tilastollista merkitsevyyttä testattiin Standardized Normal Deviate eli SND -testillä. 

(Petrie & Sabin, 2009) 

Kahden luokitellun muuttujan välistä suhdetta tarkasteltiin ristiintaulukoinnin trendi–

testin (SPSS:ssä Linear-by-Linear Assocation) avulla. Kun toinen muuttuja on 

luokkamuuttuja ja toinen muuttuja on k-luokkainen luokkamuuttuja, jonka luokat 

ovat toinen toisensa poissulkevia ja järkevässä (esim. kasvavassa) järjestyksessä 



22 

toisiinsa nähden, voidaan tarkastella noudattaako toisen luokkamuuttujan 

prosenttiosuuksien jakaumaa laskevaa tai kasvavaa trendiä toisen k-luokkaisen 

muuttujan järjestetyissä luokissa. (Petrie & Sabin, 2009) 

Jatkuvien muuttujien, kuten tupakointitiheys ja ostotiheyden kohdalla, tarkasteltiin 

aluksi, noudattiko vastemuuttujat normaalijakaumaa kaikissa vertailuryhmissä. 

Kyseisten muuttujien jakaumat olivat oikealle vinoja eli vastaajista suurin osa oli 

vähän tupakoivia/ostavia ja vain muutamat vastaajista olivat paljon 

tupakoivia/ostavia. Kun vastemuuttujan jakauma on vino jossakin vertailuryhmässä, 

on parametrittomien testien käyttö keskilukujen vertailuun perusteltua. Tässä työssä 

jatkuvien muuttujien keskilukuina käytetään kuitenkin keskiarvoja ja keskihajontoja. 

Parametrisiin testeihin päädyttiin, koska keskiarvo ja keskihajonta ovat helpommin 

ymmärrettäviä kuin mediaani ja kvartiiliväli. Lisäksi käytetyt parametriset testit ovat 

robusteja eli kestävät hyvin poikkeamaa normaalijakaumasta, elleivät jakaumat ole 

äärimmäisen vinoja. Kahden ryhmän keskiarvojen vertailuun käytettiin 

riippumattomien otosten Studentin t -testiä ja useamman kuin kahden ryhmän 

vertailuun varianssianalyysiä eli ANOVA-testiä. ANOVA-testin post hoc vertailuissa 

käytettiin Tukeyn HSD (Honestly Significant Difference) monivertailukorjausta. 

Riippumattomien otosten testejä käytettiin, koska yksi yksilö ei voinut kuulua kuin 

yhteen vertailuryhmään eli vertailuryhmät olivat toisistaan riippumattomia (Petrie & 

Sabin, 2009) 

Tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics for Windows, versio 24.0 

(Armonk, NY: IBM Corp) ja StatsDirect Statistival software, versio 3 (England: 

StatsDirect Ltd. 2016) tilasto-ohjelmilla. Tilastollisen merkitsevyyden rajana 

pidettiin kaksisuuntaista P-arvoa 0,05. Viivadiagrammikuva piirrettiin OriginPro 

2016 (Origin Lab, Northampton, MA) -ohjelmalla.  
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6 HAVAINNOT 

6.1 Vastaajien taustatiedot ja tupakointitottumukset 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 202 henkilöä. Vastaajista miehiä oli 110 

(54,5%) ja naisia 92 (45,5%). Vastaajien keski-ikä oli 25,8 vuotta. Koska kyselyä 

jaettiin yliopiston postituslistaa hyödyntäen, 82,7% vastaajista oli opiskelijoita, joista 

20,8% kävi töissä opiskelun ohessa. (Taulukko 1) Tupakoinnin aloittamisen keski-

ikä oli 16,7 vuotta (keskihajonta (kh) 3,1). Reilu kolmannes (35.6%) vastaajista oli 

aloittanut tupakoinnin ennen 16 vuoden ikää. Poltettujen savukkeiden määrä viikossa 

oli keskimäärin 5,9 kappaletta (kh 6,1) ja tupakkatuotteita ostettiin keskimäärin kaksi 

kertaa viikossa. (Taulukko 1)  

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot 

   Keski- Keski- 

 N (%) arvo hajonta 

Sukupuoli 

 Mies 110 (54,5) 

 Nainen 92 (45,5) 

Ikä vuosina 202 25,8 6,2 

Oletko tällä hetkellä  

 Työtön 5 (2,5) 

 Töissä 23 (11,4) 

 Osa-aikatyössä 7 (3,5) 

 Opiskelija 125 (61,9) 

 Opiskelet työn ohessa 42 (20,8) 

 Eläkkeellä 0 (0) 

Kuukauden nettotulot 

 0-500€ 63 (31,2) 

 500-1000€ 78 (38,6) 

 1000-2000€ 36 (17,8) 

 2000-3000€ 17 (8,4) 

 yli 3000€ 8 (4,0) 

Tupakoinnin aloitusikä 202  16,7 3,1 

Poltettujen savukkeiden lkm/pv 202  5,9 6,1 

Savukkeiden ostokerrat viikossa 202  2,0 3,9 

N = havaintojen lukumäärä 
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Miehet polttivat keskimäärin 1,7 savuketta enemmän vuorokaudessa kuin naiset 

(P=0,470). (Taulukko 2) Ostettujen savukkeiden määrissä ei ollut eroa miesten ja 

naisten välillä (P=0,431). 

Taulukko 2. Päivittäin poltettujen savukkeiden keskimääräinen lukumäärä sekä viikoittaisten 

savukkeiden ostokertojen keskimääräinen lukumäärä sukupuolittain 

 Sukupuoli 

 Mies Nainen 

 N=110 N=92 

 Keskiarvo (Kh) Keskiarvo (Kh) P-arvo* 

Poltettujen savukkeiden lkm/pv 6,7 (6,9) 5,0 (4,8) 0,470 

Ostokertojen lkm/vko 1,8 (1,9) 2,2 (5,3) 0,431 

* Riippumattomien otosten Studentin t-testi 

N = havaintojen lukumäärä 

Kh = keskihajonta 

Vaikka poltettujen savukkeiden määrä päivän aikana kasvoi sitä mukaa mitä 

vanhempia henkilöt olivat, tilastollisesti merkitsevä ero päivittäin poltettujen 

savukkeiden määrässä oli vain ikäluokkien 22-25v ja yli 31v välillä (P=0.015). Yli 

31 vuotiaat polttivat keskimäärin 9 savuketta per päivä ja 22-25 vuotiaat keskimäärin 

4.9 savuketta per päivä. Vaikka päivittäisten savukkeiden määrä vaihteli eri 

ikäryhmien välillä, ostokertojen määrässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

ryhmien välillä (P=0.983). (Taulukko 3)  

Taulukko 3. Päivittäin poltettujen savukkeiden keskimääräinen lukumäärä sekä viikoittaisten 

savukkeiden ostokertojen keskimääräinen lukumäärä ikäryhmittäin 

 Poltettujen savukkeiden Savukkeiden ostokerrat 

 lkm/pv lkm/vko 

Ikäluokka N Keskiarvo (Kh) Keskiarvo (Kh) 

 18-21v 37 5,3 (6,4) 1,8 (2,1) 

 22-25v 88 4,9 (5,2) 2,0 (5,4) 

 26-30v 51 6,5 (6,6) 1,9 (2,1) 

 31v- 26 9,0 (6,6) 2,2 (1,7) 

 P-arvo*  0,020 0,983 

* ANOVA-testi ja Tukeyn HSD post hoc testi 

N = lukumäärä 

Kh = keskihajonta 

Ne vastaajat, jotka omasivat suosikkibrändin, polttivat päivittäin kolme savuketta 

enemmän kuin ne, joilla ei ollut suosikkibrändiä (P=0,003). Ne vastaajat, joilla oli 
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suosikkibrändi, ostivat savukkeita viikossa noin kaksi kertaa useammin kuin ne, 

joilla ei ollut suosikkibrändiä (P=0,046). (Taulukko 4) 

Taulukko 4. Päivittäin poltettujen savukkeiden keskimääräinen lukumäärä sekä viikoittaisten 

savukkeiden ostokertojen keskimääräinen lukumäärä brändiuskollisuuden mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

 Keskiarvo (Kh) Keskiarvo (Kh) P-arvo* 

Poltettujen savukkeiden lkm/pv 6,7 (6,0) 3,7 (5,9) 0,003 

Ostettujen savukkeiden lkm/vko 2,3 (4,3) 1,0 (1,6) 0,046 

* Riippumattomien otosten Studentin t -testi 

N = havaintojen lukumäärä 

Kh = keskihajonta 

Verrattaessa tulotason merkitystä poltettujen savukkeiden määrään havaittiin, että 

2000-3000€ kuukaudessa tienaavat tupakoitsijat polttivat lähes tuplasti enemmän, 

kuin muiden tuloluokkien tupakoitsijat. Kyseiseen tuloluokkaan kuuluneet vastaajat 

polttivat noin kymmenen savuketta päivässä. Vähiten polttivat yli 3000€ 

kuukaudessa tienanneet vastaajat, heillä lukema oli keskimäärin 3,6 savuketta 

päivässä. Muilla tuloluokilla keskimääräinen poltettujen savukkeiden määrä vaihteli 

neljän ja kuuden savukkeen välillä. Tilastollisesti merkitsevä ero päivittäin 

poltettujen savukkeiden määrässä oli tuloluokkien ja 1000-2000€ ja 2000-3000€ 

välillä (P=0,034). Toistuvia ostoja vertaillessa tuloluokka 2000€-3000€ erottui 

selkeästi muista. Kyseisessä tuloluokassa savukkeita ostettiin keskimäärin 5 kertaa 

viikossa, kun muissa tuloluokissa ostokerrat vaihtelivat 0,6:sta 1,87:ään ostokertaan 

viikossa. Tilastollisesti merkitsevä ero ostokertojen määrässä oli tuloluokkien yli 

3000€ ja 500-1000€ välillä (P=0.040). (Taulukko 5) 

  



26 

Taulukko 5. Tulojen vaikutus tupakointikäyttäytymiseen 

 Poltettujen savukkeiden Savukkeiden ostokerrat  

 lkm/pv lkm/vko 

Tuloluokka N Keskiarvo (Kh) Keskiarvo (Kh) 

 0-500€/kk 63 5,7 (6,1) 1,6 (1,7) 

 500-1000€/kk 78 6,0 (5,6) 1,9 (1,8) 

 1000-2000€/kk 36 4,7 (4,7) 1,6 (2,0) 

 2000-3000€/kk 17 9,8 (9,8) 5,0 (11,8) 

 yli 3000€/kk 8 3,7 (3,6) 0,6 (0,9) 

P-arvo*  0.047 0.034 

* ANOVA-testi ja Tukeyn HSD post hoc testN = havaintojen lukumäärä 

Kh = keskihajonta 

6.2 Brändiuskollisuus 

Suosikkibrändi oli 151 (75 %) vastaajista ja ostotiheys oli alle neljä kertaa viikossa 

166 (82%) vastaajista. Tässä tutkimuksessa vastaajat jakautuivat Knoxin ja Walkerin 

(2001) brändiuskollisuusmatriisin luokkiin kuvan 2 mukaisesti, kun luokittelun 

perusteena käytettiin brändiuskollisuutta (kyllä/ei) ja kuluttajan ostotiheyttä 

(< 4 krt/vko vs ≥ 4 krt/vko). Uskollisiksi (N=32, 16%) luokiteltiin ne, joilla oli 

suosikkibrändi ja tupakan ostotiheys oli vähintään 4 kertaa viikossa. Tavanomaisiksi 

(N=4, 2%) ne, joilla ei ollut suosikkibrändiä ja ostotiheys oli vähintään 4 kertaa 

viikossa. Vaihtoehtojen etsijäksi (N=119, 59%) luokiteltiin ne, joilla oli 

suosikkibrändi ja ostotiheys oli alle 4 kertaa viikossa ja vaihtajaksi (N=47, 23%) 

luokiteltiin ne, joilla ei ollut suosikki brändiä ja ostotiheys oli alle 4 kertaa viikossa. 
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Sitoutuneisuus 

 Korkea   Matala 

Uskollinen 

- Suosikkibrändi KYLLÄ 

- Ostotiheys ≥ 4 KRT/VKO 

 

N=32 (16%) 

Tavanomainen 

- Suosikkibrändi EI 

- Ostotiheys ≥ 4 KRT/VKO 

 

N=4 (2%) 

Vaihtoehdon etsijä 

- Suosikkibrändi KYLLÄ 

- Ostotiheys < 4 KRT/VKO 

 

N= 119 (59%) 

Vaihtaja 

- Suosikkibrändi EI 

- Ostotiheys < 4 KRT/VKO 

N=47 (23%) 

Kuva 2 Tämän tutkimuksen vastaajien jakautuminen Knox ja Walkerin (2001) brändiuskollisuusmatriisi 

eri luokkiin 

Kun Knoxin ja Walkerin (2001) brändiuskollisuusmatriisin luokat ristiintaulukoitiin 

vastaajan brändiuskollisuuden mukaan, oli brändiuskollisista lähes neljäviidesosaa 

vaihtoehdon etsijä. Niistä vastaajista, joilla ei ollut suosikkibrändiä suurin osa oli 

vaihtajia (92,2%). Tämä selittyy sillä, että vähintään neljä kertaa viikossa savukkeita 

ostavia oli vastaajissa vain 36 (17,8%). (Taulukko 6) 

  



28 

Taulukko 6. Vastaajat Kono&Walkerin uskollisuusmatriisin luokissa brändiuskollisuuden 

mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

Uskollisuusluokka n (%) n (%) 

 Uskollinen 32 (21,2) 0 (0) 

 Tavanomainen 0 (0) 4 (7,8) 

 Vaihtoehdon etsijä 119 (78,8) 0 (0) 

 Vaihtaja 0 (0) 47 (92,2) 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Siinä ostiko kuluttaja ensisijaisen vaihtoehdon korvaavana valintana samaa 

savuketyyppiä vai ei, ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, sen mukaan oliko 

hänellä suosikkibrändiä vai ei (P=0,386) (Taulukko 7) 

Taulukko 7. Minkä savuke valmistajan valitset ensisijaisen valintasi tilalle toissijaisena 

vaihtoehtona mikäli ensisijaista vaihtoehtoa ei ole tarjolla jaoteltuna uskollisuusasteen mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

Muutos ensi- Kaikki Kyllä Ei 

sijaisen ja toissijaisen N=196 N=147 N=49 

valmistajan välillä  n (%) n (%) n (%) P-arvo 

Muutos 0,386 

 Sama valmistaja 31 (15,8) 23 (15,6) 8 (16,3) 

 Eri valmistaja 158 (80,6) 120 (81,6) 38 (77,6) 

 Halvin mahdollinen 1 (0,5) 0 (0,0) 1 (2,0) 

 Sama savuketyyppi 6 (3,1) 4 (2,7) 2 (4,1) 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Kaiken kaikkiaan kuluttajat olivat hyvin uskollisia ensisijaisena ostetun savukkeen 

savuketyyppiä kohtaan korvaavan tuotteen kohdalla. Sikarin polttajat polttivat 

pelkästään sikareita. Kevyt- ja mentholsavukkeiden kohdalla lähes 90% osti edelleen 

samaa savuketyyppiä. Uskollisuus oli alhaisista perinteisten savukkeiden kohdalla. 

Korvaavan vaihtoehdon valinnassa ei ollut ero brändiuskollisuusluokissa (Taulukko 

8)  
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Taulukko 8. Minkä savuketyypin valitset ensisijaisen valintasi tilalle toissijaisena vaihtoehtona 

mikäli ensisijaista vaihtoehtoa ei ole tarjolla uskollisuusasteen mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kaikki Kyllä Ei 

Savuketyyppi n/N* (%) n/N* (%) n/N* (%) P-arvo** 

 Sikari 5/5 (100,0) 4/4 (100,0) 1/1 (100,0) 1,000 

 Kevyt 61/70 (87,1) 49/57 (86,0) 12/13 (92,0) 0,846 

 Menthol 51/57 (89,5) 34/39 (87,2) 16/18 (88,9) 0,855 

 Perinteinen 10/14 (71,4) 7/10 (70,0) 3/3 (100,0) 0,279 

*n/N=kuinka monella toissijainen vaihtoehto oli sama kuin ensisijainen vaihtoehto suhteutettuna kyseisen 

savuketyypin ensisijaisten vaihtoehtojen määrään 

** SND-testi 

 

6.3 Yksilölliset tekijät 

6.3.1 Psykologiset tekijät 

6.3.1.1 Mielikuvat 

Mielikuvatekijöistä vahvimmin savukkeiden ostopäätökseen vaikuttivat brändi-

imago (30,2%) ja mielikuva ”kalliimmat brändit ovat laadultaan parempia” (29,2%). 

Vähiten ostopäätökseen vaikutti tarve polttaa samaa savuketta kuin kaveri (2,5%). 

Kevyt savukkeita piti tavallisia savukkeita terveellisempänä vaihtoehtona vain 14.4% 

vastaajista. Miehet olivat naisia useammin sitä mieltä, että kalliimpi brändi on aina 

laadultaan parempi kuin halvempi brändi (39,1% vs. 17,4%, P=0,002). Muilla 

mielikuvamuuttujilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa miesten ja naisten välillä. 

(Taulukko 9) 
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Taulukko 9. Mielikuvatekijöiden vaikutus ostopäätökseen kaikilla vastanneilla ja sukupuolen 

perusteella 

 Sukupuoli 

 Kaikki Mies Nainen 

 N=202 N=110 N=92 

Mielikuvatekijä n (%) n (%) n (%) P-arvo 

Brändi-imago 0,324 

 Eri mieltä 101 (50,0) 50 (45,5) 51 (55,4) 

 Ei väliä 40 (19,8) 25 (22,7) 15 (16,3) 

 Samaa mieltä 61 (30,2) 35 (31,8) 26 (28,3) 

Sosiaalinen status 0,405 

 Eri mieltä 113 (55,9) 59 (53,6) 54 (58,7) 

 Ei väliä 50 (24,8) 26 (23,6) 24 (26,1) 

 Samaa mieltä 39 (19,3) 25 (22,7) 14 (15,2) 

Kalliimmat brändit 0,002 

laadultaan parempia 

 Eri mieltä 72 (35,6) 30 (27,2) 42 (45,7) 

 Ei väliä 71 (35,1) 37 (33,6) 34 (37,0) 

 Samaa mieltä 59 (29,2) 43 (39,1) 16 (17,4) 

Sama brändi kuin kaverilla 0,641 

 Eri mieltä 182 (90,1) 97 (88,2) 85 (92,4) 

 Ei väliä 15 (7,4) 10 (9,1) 5 (8,4) 

 Samaa mieltä 5 (2,5) 3 (2,7) 2 (2,2) 

Kevytsavukkeet ovat 0,156 

terveellisempi vaihtoehto 

 Eri mieltä 129 (63,9) 72 (65,5) 57 (62,0) 

 Ei väliä 44 (21,8) 19 (17,3) 25 (27,2) 

 Samaa mieltä 29 (14,4) 19 (17,3) 10 (10,9) 

Suosin kalliimpia brändejä 0,113 

halvemman sijaan 

 Eri mieltä 110 (54,5) 53 (48,2) 57 (62,0) 

 Ei väliä 44 (21,8) 29 (26,4) 15 (16,3) 

 Samaa mieltä 48 (23,8) 28 (25,5) 20 (21,7) 

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Mielikuvamuuttujissa ei ollut tilastollista merkitsevää eroa ikäryhmien välillä 

(Taulukko 10). 

Taulukko 10. Mielikuva tekijöiden vaikutus ostopäätökseen ikäluokittain 

 Ikäluokka 

 18-21v 22-25v 26-30v 31v- 

 N=37 N=88 N=51 N=26 

Mielikuvatekijä n (%) n (%) n (%) n (n%) P-arvo* 

Brändi-imago 0,221 

 Eri mieltä 21 (56,8) 42 (47,7) 23 (45,1) 15 (57,7) 

 Ei väliä 4 (10,8) 15 (17,0) 16 (31,4) 5 (19,2) 

 Samaa mieltä 12 (32,4) 31 (35,2) 12 (23,5) 6 (23,1) 

Sosiaalinen status 0,921 

 Eri mieltä 18 (48,6) 52 (59,1) 27 (52,9) 16 (61,5) 

 Ei väliä 10 (27,0) 21 (23,9) 14 (27,5) 5 (19,2) 

 Samaa mieltä 9 (24,3) 15 (17,0) 10 (19,6) 5 (19,2) 

Kalliimmat brändit 0,713 

laadultaan parempia 

 Eri mieltä 16 (43,2) 28 (31,8) 19 (37,3) 9 (34,6) 

 Ei väliä 13 (35,1) 29 (33,0) 20 (39,2) 9 (35,6) 

 Samaa mieltä 8 (21,6) 31 (35,2) 12 (23,5) 8 (30,8) 

Sama brändi kuin kaverilla 0,487 

 Eri mieltä 34 (91,9) 82 (93,2) 42 (82,4) 24 (92,3) 

 Ei väliä 2 (5,4) 4 (4,5) 7 (13,7) 2 (7,7) 

 Samaa mieltä 1 (2,7) 2 (2,3) 2 (3,9) 0 (0,0) 

Kevytsavukkeet ovat 0,576 

terveellisempi vaihtoehto 

Eri mieltä 20 (54,1) 60 (68,2) 31 (60,8) 18 (69,2) 

 Ei väliä 11 (29,7) 19 (21,6) 10 (19,6) 4 (15,4) 

 Samaa mieltä 6 (16,2) 9 (10,2) 10 (19,6) 4 (15,4) 

Suosin kalliimpia brändejä 0,646 

halvemman sijaan 

 Eri mieltä 22 (59,5) 45 (51,1) 89 (56,9) 14 (53,8) 

 Ei väliä 9 (24,3) 21 (23,9) 11 (21,6) 3 (11,5) 

 Samaa mieltä 6 (16,2) 22 (25,0) 11 (21,6) 9 (34,6) 

* χ2 –testi, N = havaintojen lukumäärä, n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Luonnollista oli, että ne vastaajista, joilla oli suosikkibrändi, pitivät brändiä 

tärkeämpänä ostopäätökseen liittyvänä tekijänä kuin ne, joilla ei ollut 

suosikkibrändiä (35% vs. 5.9%, P<0.001). (Taulukko 11) 

Taulukko 11. Mielikuvatekijöiden vaikutus brändiuskollisuuteen 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

Mielikuvatekijä n (%) n (%) P-arvo* 

Brändi-imago <0,001 

 Eri mieltä 66 (43,7) 35 (68,6) 

 Ei väliä 27 (17,9) 13 (25,5) 

 Samaa mieltä 58 (38,4) 3 (5,9) 

Sosiaalinen status 0,137 

 Eri mieltä 82 (54,3) 31 (60,8) 

 Ei väliä 35 (23,2) 15 (29,4) 

 Samaa mieltä 34 (22,5) 5 (9,8) 

Kalliimmat brändit laadultaan parempia 0,230 

 Eri mieltä 56 (37,1) 16 (31,4) 

 Ei väliä 48 (31,8) 23 (45,1) 

 Samaa mieltä 47 (31,1) 12 (23,5) 

Sama brändi kuin kaverilla 0,102 

 Eri mieltä 136 (90,1) 46 (90,2) 

 Ei väliä 13 (8,6) 2 (3,9) 

 Samaa mieltä 2 (1,3) 3 (5,9) 

Kevytsavukkeet ovat terveellisempi 

vaihtoehto 0,204 

 Eri mieltä 98 (64,9) 31 (60,8) 

 Ei osaa sanoa 35 (23,2) 9 (17,6) 

 Samaa mieltä 18 (11,9) 11 (21,6) 

Suosin kalliimpia brändejä 

halvemman sijaan 0,094 

 Eri mieltä 81 (53,6) 29 (56,9) 

 Ei osaa sanoa 21 (19,2) 15 (29,4) 

 Samaa mieltä 41 (27,2) 7 (13,7) 

* χ2 –testi, N = havaintojen lukumäärä, n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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6.3.1.2 Tunnistettavuus 

Selvittääksemme vaikuttaako savukeaskin ulkoasun tunnistaminen kyseisen brändin 

suosioon ja ostomääriin, pyydettiin vastaajia tunnistamaan savukeaskeja, joista oli 

poistettu valmistajan nimi sekä logot (Liitteet 1-6). Tunnistettavat brändit olivat 

Lucky Strike, West, Marlboro, L&M, Kent ja Camel. Kyseisten brändien valinta 

perustui edellisestä tutkimuksesta (Heikkinen, 2013) saatuun dataan. Tarkoituksena 

oli ottaa joukkoon muutama erittäin suosittu brändi (L&M ja Marlboro), sekä 

pienemmän markkinaosuuden omaavia brändejä (Camel, Kent, Lucky Strike ja 

West). Webropol-kyselylomake toimi tunnistamattomasta syystä väärin brändin 

tunnistuskysymysten kohdalla. Tunnistettavia brändejä oli kuusi ja joidenkin 

vastaajien kohdalla edeltävät tai jälkimmäiset vastaukset nollaantuivat osittain 

brändintunnistuskysymykseen vastattaessa. Niistä vastaajista, joiden vastaus kirjautui 

kyselyyn, brändit tunnistettiin oikeaksi seuraavasti: Marlboro 95% (159/167), Camel 

95% (191/202), L&M 89% (155/175), Lucky Strike 89% (17/19), Kent 72% 

(80/111) ja West 50% (10/20). 

6.3.2 Oma elämäntilanne 

Oma elämäntilanne voi vaikuttaa tupakoinnin lopettamiseen monin tavoin. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan terveydellisten syiden, lapsen saaminen, läheisen 

lopettamispyynnön vaikutuksia tupakoinnin lopettamiseen sekä oman taloudellisen 

tilanteen vaikutusta ostopäätökseen. Eniten oman elämäntilanteen tekijöistä 

tupakoinnin lopettamispäätökseen vaikutti terveyshaitat (86,1%), toiseksi eniten 

vakava sairaus (77,7%) ja kolmanneksi eniten lapsen syntyminen (73,8%). Noin joka 

kymmenes (11,9%) kaikista vastanneista jatkaisi tupakointia lapsen saamisen 

jälkeenkin melko varmasti, ainoastaan 5.9% jatkaisi varmuudella tupakointia. 

Tupakoinnin lopettaminen läheisen ihmisen pyynnöstä ei ollut läheskään yhtä 

tehokas motivointikeino kuin terveydentilan huononeminen tai jälkikasvun 

saaminen. Kaksi viidestä (40.6%) vastaajasta olivat melko varmasti tai varmasti 

valmiita lopettamaan tupakoinnin läheisen ihmisen pyynnöstä. Noin kolmasosa 

(30,7%) vastaajista ei ollut varmoja mitä tekisivät kyseisessä tilanteessa. Noin 

puolella (48,5%) vastaajista henkilökohtainen taloudellinen tilanne vaikuttaa 

ostopäätökseen. 
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Naiset lopettaisivat tupakoinnin lapsen syntymän vuoksi miehiä useammin (89.1% 

vs. 60.9%, P <0.001). Muilla oman elämäntilanteen tekijöillä ei ollut eroa miesten ja 

naisten välillä. (Taulukko 12)  

Taulukko 12. Oman elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen sekä taloudellisen 

tilanteen vaikutus ostopäätökseen sukupuolittain 

 Kaikki Miehet Naiset 

 N=202 N=110 N=92 

 n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Syy lopettaa: Lapsen syntymä <0,001 

 Eri mieltä 24 (11,9) 18 (16,4) 6 (6,5) 

 Ei osaa sanoa 29 (14,4) 25 (22,7) 4 (4,3) 

 Samaa mieltä 149 (73,8) 67 (60,9) 82 (89,1) 

Syy lopettaa: Terveyshaitat 0,527 

 Eri mieltä 11 (5,4) 8 (7,3) 3 (3,3) 

 Ei osaa sanoa 17 (8,4) 9 (8,2) 8 (8,7) 

 Samaa mieltä 174 (86,1) 93 (84,5) 81 (88,0) 

Syy lopettaa: Vakava sairaus 0,391 

 Eri mieltä 12 (5,9) 9 (8,2) 3 (3,3) 

 Ei osaa sanoa 33 (16,3) 18 (16,4) 15 (16,3) 

 Samaa mieltä 157 (77,7) 83 (75,5) 74 (80,4) 

Syy lopettaa: Läheisen pyyntö 0,597 

 Eri mieltä 58 (28,7) 31 (28,2) 27 (29,3) 

 Ei osaa sanoa 62 (30,7) 31 (28,2) 31 (33,7) 

 Samaa mieltä 82 (40,6) 48 (43,6) 34 (37,0) 

Taloudellisen tilanteen 

vaikutus ostamiseen 0,535 

 Vähän 80 (39,6) 45 (40,9) 35 (38,0) 

 Jonkin verran 24 (11,9) 15 (13,6) 9 (9,8) 

 Paljon 98 (48,5) 50 (45,5) 48 (52,2)  

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Lapsen saamisen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen laski selkeästi sitä mukaan, 

mitä vanhempi vastaaja oli (Trenditestin P-arvo 0,009). Lapsen saamisen jälkeen 

tupakoinnin lopettaisi 18-21 vuotiaista 81,1%, kun taas yli kolmekymmentä 
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vuotiaista tupakoinnin lopettaisi 50,0% vastaajista. Terveyshaittojen (P=0,388) tai 

vakavan sairauden (P=0,504) vaikutus tupakoinnin lopettamiseen ei eronnut 

ikäryhmien välillä. Mitä vanhempi tupakoitsija oli, sitä todennäköisemmin hän oli 

valmis jatkamaan tupakointia läheisen ihmisen pyynnöstä huolimatta (Trenditestin P-

arvo 0,086). Ikäluokassa 18-21 läheisen pyynnön vuoksi lopettaneiden 

prosenttiosuus oli lähes kaksinkertainen verrattuna yli kolmekymmentä vuotiaisiin 

(48,6% vs. 26,9%). Taloudellisen tilanteen vaikutuksella ostopäätökseen ei ollut eroa 

ikäryhmien välillä (P= 0,576). (Taulukko 13) 

Taulukko 13. Oman elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen sekä taloudellisen 

tilanteen vaikutus ostopäätökseen ikäluokittain 

 Ikäluokka 

 18-21v 22-25v 26-30v 31v- 

 N=37 N=88 N=51 N=26 

 n (%) n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Syy lopettaa: Lapsen saaminen 0,061 

 Eri mieltä 4 (10,8) 6 (6,8) 8 (15,7) 6 (23,1) 

 Ei osaa sanoa 3 (8,1) 13 (14,8) 6 (11,8) 7 (26,9) 

 Samaa mieltä  30 (81,1) 69 (78,4) 37 (72,5) 13 (50,0) 

Syy lopettaa: Terveyshaitat 0,388 

 Eri mieltä 3 (8,1) 3 (3,4) 3 (5,9) 2 (7,7) 

 Ei osaa sanoa 2 (5,4) 6 (6,8) 4 (7,8) 5 (19,2) 

 Samaa mieltä  32 (86,5) 79 (89,8) 44 (86,3) 19 (73,1) 

Syy lopettaa: Vakava sairaus 0,504 

 Eri mieltä 3 (8,1) 3 (3,4) 4 (7,8) 2 (7,7) 

 Ei osaa sanoa 7 (18,9) 10 (11,4) 10 (19,6) 6 (23,1) 

 Samaa mieltä 27 (73,0) 75 (85,2) 37 (72,5) 18 (69,2) 

Syy lopettaa: Läheisen pyyntö 0,584 

 Eri mieltä 7 (18,9) 25 (28,4) 17 (33,3) 9 (34,6) 

 Ei osaa sanoa 12 (32,4) 27 (30,7) 13 (25,5) 10 (38,5) 

 Samaa mieltä 18 (48,6) 36 (40,9) 21 (41,2) 7 (26,9) 

Taloudellisen tilanteen vaikutus ostamiseen 0,576 

 Vähän 16 (43,2) 34 (38,6) 20 (39,2) 10 (38,5) 

 Jonkin verran 3 (8,1) 11 (12,5) 4 (7,8) 6 (23,1) 

 Paljon 18 (48,6) 43 (48,9) 27 (52,0) 10 (38,5) 

* χ2 –testi, N = havaintojen lukumäärä, n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Brändiuskollisilla oman elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen tai 

ostopäätökseen oli kauttaaltaan vähäisempi kuin vastaajilla, joilla ei ollut 

suosikkibrändiä. Ero brändiuskollisten ja ei uskollisten välillä oli pienimmillään 

lapsen saamisen kohdalla (73,5% vs. 74,5%). Eniten brändiuskollisuuden vaikutus 

näkyi käyttäytymisessä läheisen henkilön pyynnön kohdalla, ero tupakoinnin 

lopettamisen suhteen brändiuskollisten ja ei uskollisten välillä oli 19,1% (35,8% vs. 

54,9%, P= 0,043). (Taulukko 14) 

Taulukko 14. Oman elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen ja taloudellisen 

tilanteen vaikutus ostopäätökseen brändiuskollisuuden mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

 n (%) n (%) P-arvo* 

Syy lopettaa: Lapsen saaminen  0,774 

 Eri mieltä 17 (11,3) 7 (13,7) 

 Ei osaa sanoa 23 (15,2) 6 (11,8) 

 Samaa mieltä 111 (73,5) 38 (74,5) 

Syy lopettaa: Terveyshaitat  0,429 

 Eri mieltä 8 (5,3) 3 (5,9) 

 Ei osaa sanoa 15 (9,9) 2 (3,9) 

 Samaa mieltä 128 (84,8) 46 (90,2) 

Syy lopettaa: Vakava sairaus  0,167 

 Eri mieltä 9 (6,0) 3 (5,9) 

 Ei osaa sanoa 29 (19,2) 4 (7,8) 

 Samaa mieltä 113 (74,8) 44 (86,3) 

Syy lopettaa: Läheisen pyyntö  0,043 

 Eri mieltä 45 (29,8) 13 (25,5) 

 Ei osaa sanoa 52 (34,4) 10 (19,6) 

 Samaa mieltä 54 (35,8) 28 (54,9) 

Taloudellisen tilanteen 

vaikutus ostamiseen 0,947 

 Vähän 61 (40,4) 19 (37,3) 

 Jonkin Verran 18 (11,9) 6 (11,8) 

 Paljon 72 (47,7) 26 (51,0) 

* χ2 –testi, N = havaintojen lukumäärä, n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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6.3.3 Aikaisemmat kokemukset 

Kyselyyn vastanneista 74,8% (151/202) sanoi omaavansa suosikki savukebrändin 

(brändi = valmistaja + savuketyyppi), jota he polttavat säännöllisesti. Kysyttäessä 

polttavatko vastaajat edelleen täysin samaa savukebrändiä kuin ensimmäisellä 

tupakointikerralla kävi ilmi, että vain noin yksi kymmenestä (12,9%) vastaajasta oli 

pitäytynyt samassa merkissä siitä asti. Vaikka suurin osa vastaajista (87,2%) oli 

vaihtanut polttamansa savukebrändin toiseen, poltti 27,7% vastaajista edelleen saman 

valmistajan savuketta kuin ensimmäisellä tupakointikerrallaan, eli he olivat 

vaihtaneet ainoastaan savuketyyppiä (makua) alkuperäisen valmistajan portfoliosta. 

Perustuen ensimmäiseen tupakointikertaan, täysin samaa savukebrändiä poltti 15,5% 

miehistä ja 9,8% naisista (P=0,293). Miehet olivat uskollisempia ensimmäisen 

tupakointikerran savukkeen valmistajaa kohtaan kuin naiset (33,6% vs. 20,7%, 

P=0,042). (Taulukko 15) 

Taulukko 15. Ensimmäisen tupakointikerran yhteys nykyiseen suosikkibrändiin ja valmistajaan 

sukupuolen mukaan 

 Sukupuoli 

 Kaikki Mies Nainen 

 N=202 N=110 N=92 

 n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Poltan samaa brändiä 

kuin1. kerralla 0,293 

 Kyllä 26 (12,9) 17 (15,5) 9 (9,8) 

 Ei 176 (87,1) 93 (84,5) 83 (90,2) 

Poltan saman valmistajan  

savukkeita kuin 1. kerralla 0,042 

 Kyllä 56 (27,7) 37 (33,6) 19 (20,7) 

 Ei 146 (72,3) 73 (66,4) 73 (79,3) 

* SND –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Nuorin ikäluokka (18-21 -vuotiaat) oli kaikista uskollisin ensimmäisen 

tupakointikerran brändiä (P=0,041) sekä samaa valmistajaa (P=0,053) kohtaan 

verrattuna vanhempiin ikäluokkiin. (Taulukko 16) 

Taulukko 16. Uskollisuus ensimmäistä tupakointikertaa kohtaan ikäluokittain 

 Ikäluokka 

 18-21v 22-25v 26-30v 31v- 

 N=37 N=88 N=51 N=26 

Uskollisuuden kohde n (%) n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Brändi 10 (27,0) 8 (9,1) 5 (9,8) 3 (11,5) 0,041 

Valmistaja 17 (45,9) 22 (25,0) 11 (21,6) 6 (23,1) 0,053 

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Brändiuskollisten ja ei-uskollisten välillä ei ollut eroa uskollisuudessa ensimmäisen 

tupakointikerran brändin (P=0,338) eikä valmistajan (P=0,599) kohtaan. (Taulukko 

17) 

Taulukko 17. Ensimmäisen tupakointikerran vaikutus nykyiseen suosikkibrändiin ja 

valmistajaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

 n (%) n (%) P-arvo* 

Poltan samaa brändiä kuin1. kerralla 0,388 

 Kyllä 17 (11,3) 9 (17,6) 

 Ei 134 (88,7) 42 (82,4) 

Poltan saman valmistajan savukkeita 

kuin 1. kerralla 0,599 

 Kyllä 44 (29,1) 22 (23,5) 

 Ei 107 (70,9) 39 (76,5) 

*SND –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Syitä brändin vaihtamiselle pyrittiin selvittämään lisäkysymyksillä, jotka keskittyivät 

vastaajien mieltymyksien muutoksiin sekä markkinahinnan muutoksiin. Yli puolella 

(63,4%) ensimmäisellä tupakointikerralla poltetun savukkeen vaihtamisen syynä oli 

savukkeen maku. Tässä ei ollut eroa miesten ja naisten välillä (60,0% vs. 67,4%, 

P=0,307). Noin kolmasosalla (30,2%) syy ensimmäisellä tupakointikerralla poltetun 

savukkeen vaihtamiseen oli hinta. Sukupuolten ja ikäluokkien välillä ei ollut eroja 

ensimmäisen kokeilukerran brändin vaihtamisen syinä. 

Hinnan, tulotason tai makutottumusten muutos ensimmäisen kokeilukerran jälkeisen 

savukebrändin vaihtamisen syinä eivät eronneet brändiuskollisuuden mukaan. 

Brändiuskollisilla hinnan muutoksen vaikutus oli pienempi (27,8% vs. 37,3%, 

P=0,220), kun taas makutottumusten muutos vaikutti voimakkaammin 

brändiuskollisten keskuudessa (64,9% vs. 58,8%, P=0,502), mutta erot eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 18) 

Taulukko 18. Syyt alkuperäisen 1. kokeilukerran brändin vaihtamiselle suosikkibrändin 

mukaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kaikki Kyllä Ei 

Syy 1. kokeilukerran N=202 N=151 N=51 

brändin vaihtamiseen n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Hinnan muutos 0,220 

 Kyllä 61 (30,2) 42 (27,8) 19 (37,3) 

 Ei 141 (69,8) 109 (72,2) 32 (62,7) 

Tulotason muutos 0,373 

 Kyllä 14 (6,9) 12 (7,9) 2 (3,9) 

 Ei 188 (93,1) 139 (92,1) 49 (96,1) 

Makutottumuksen muutos 0,502 

 Kyllä 128 (63,4) 98 (64,9) 30 (58,8) 

 Ei 74 (36,6) 53 (35,1) 21 (41,2) 

*SND-testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

 

Muita vaihtamisen syitä olivat muun muassa laadun huononeminen ajan saatossa, 

orgaanisemman vaihtoehdon löytyminen, edellisen suosikin valmistamisen 
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lopettaminen sekä oman suosikin löytyminen vasta pitemmän kokeilun jälkeen eri 

brändien välillä. 

6.4 Ulkopuoliset tekijät 

6.4.1 Tuoteominaisuudet 

Nikotiinin määrä oli tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 21,2% vastaajista. On 

havaittavissa viitteitä siitä, että savukkeen nikotiinin määrän (normaali vs. kevyt) 

vaikutus ostopäätökseen miehillä on noin kaksinkertainen naisiin verrattuna (27,3% 

vs. 14,1%, P=0,076). Valtaosalle vastaajista (85,6%) savukkeen maku (maustamaton 

vs. menthol) oli tärkeä tekijä ostopäätöksen muodostumisessa. Maun merkityksellä ei 

ollut eroa sukupuolten välillä (P=0,551). (Taulukko 19) 

Taulukko 19. Tuoteominaisuuksien vaikutus ostopäätöksen muodostumiselle kaikilla vastaajilla 

sekä sukupuolittain 

 Kaikki Miehet Naiset 

 N=202 N=110 N=92 

Tuoteominaisuus n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Syy ostaa: Nikotiinin määrä 0,076 

 Ei tärkeä 130 (64,4) 66 (60,0) 64 (69,6) 

 Ei osaa sanoa 29 (14,4) 14 (12,7) 15 (16,3) 

 Tärkeä 43 (21,3) 30 (27,3) 13 (14,1) 

Syy ostaa: Maku 0,551 

 Ei tärkeä 22 (10,9) 14 (12,7) 8 (8,7) 

 Ei osaa sanoa 7 (3,5) 3 (2,7) 4 (4,3) 

 Tärkeä 173 (85,6) 93 (84,5) 80 (87,0) 

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Nikotiinin määrällä (P=0,115) ja savukkeen maulla (P=0,782) ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa ostopäätöksen muodostumiseen eri ikäryhmien välillä.  

Nikotiinin määrällä ei ollut vaikutusta ostopäätöksen muodostumiseen sen 

perusteella oliko vastaajalla suosikkibrändiä vai ei (P=0,792). On havaittavissa 
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viitteitä siitä, että savukkeen maku vaikuttaisi ostopäätöksen syntyyn enemmän niillä 

vastaajilla, jotka omaavat suosikkibrändin kuin niillä vastaajilla, joilla ei ollut 

suosikkibrändiä (88,7% vs. 76,5%, P=0,059).  

6.4.2 Hinta ja hinnanmuutos 

Vastaajista 42,6% prosenttia olisi valmis lopettamaan tupakoinnin merkittävän 

hinnankorotuksen vuoksi. Lähes puolet (47,8%) naisista lopettaisi tupakoinnin 

hinnankorotuksen vuoksi, kun vastaava luku miehillä oli 38,3%. Toisaalta miehet 

olivat lähes kaksi kertaa naisia varmempia siitä, etteivät lopettaisi tupakointia 

hinnankorotuksen vuoksi (32,7% vs. 18,5%, P=0,071). (Taulukko 20) 

Hinnankorotuksen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen ei eronnut ikäluokkien 

(P=0.637) ja brändiuskollisuusluokkien välillä (P=0,978). 

Taulukko 20. Merkittävän hinnankorotuksen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen kaikilla 

vastaajilla sekä sukupuolen mukaan tarkasteltuna 

 Kaikki Miehet Naiset 

 N=202 N=110 N=92 

Syy lopettaa n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Hinnankorotus 0,071 

 Ei 53 (26,2) 36 (32,7) 17 (18,5) 

 Ei osaa sanoa 63 (31,2) 32 (29,1) 31 (33,7) 

 Kyllä 86 (42,6) 42 (38,2) 44 (47,8) 

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Tarkasteltaessa erisuuruisten hinnankorotusten suuruuden vaikutusta tarkemmin kävi 

ilmi, että nykyisen brändin vaihtamishalukkuus kasvoi hinnankorotuksen suuruuden 

kasvaessa (P<0,001). Puolen euron hinnankorotus savukeaskin alkuperäiseen hintaan 

ei vaikuttanut voimakkaasti tupakoitsijoiden brändin vaihtamishalukkuuteen. 

Ainoastaan 22,8% vastanneista oli kyseisessä tilanteessa valmiita vaihtamaan 

nykyisen merkkinsä halvempaan. Vaihtamisen halukkuus kasvoi huomattavasti 

suuremmaksi, kun alkuperäistä hintaa korotettiin eurolla tai kahdella eurolla. Euron 

hinnankorotus vaikutti tuplasti voimakkaammin vaihtamishalukkuuteen, jolloin jo 

47,0% oli valmiita vaihtamaan nykyisestä halvempaan merkkiin. Kahden euron 



42 

korotuksen kohdalla varmuudella merkkiä vaihtavia oli jo 70,8% vastanneista. 

(Taulukko 21)  

Taulukko 21. Eri suuruisten hinnankorotuksen vaikutus suosikkibrändin vaihtamiseen 

 Hinnan korotuksen suuruus 

 0,5€ 1€ 2€ 

Nykyisen brändin N=202 N=202 N=202 

vaihtaminen halvempaan n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Mielipide <0,001 

 Eri mieltä 108 (53,5) 67 (33,2) 31 (15,3) 

 Ei osaa sanoa 48 (23,8) 40 (19,8) 28 (13,9) 

 Samaa mieltä 46 (22,8) 95 (47,0) 143 (70,8) 

* Trenditesti 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Sukupuolten ja ikäluokkien välillä ei ollut eroa nykyisen brändin halvempaan 

vaihtamisen ja erisuuruisten hinnankorotusten välillä. Brändiuskollisillakin saman 

brändin ostamishalukkuus pieneni hinnankorotusten suuruuden kasvaessa, mutta 

jatkamishalu oli suurempi kuin niillä, joilla ei ollut suosikkibrändiä. 

Viidenkymmenen sentin korotuksella osuudet olivat 60,9% vs. 31,4% (P=0,001), 

euron korotuksella 37,1% vs. 21,6% (P=0,114) ja kahden euron korotuksella 17,2% 

vs. 9,8% (P=0,001). 

Hinnan tärkeys ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä pieneni kuukausittaisen 

tulotason kasvaessa (Trenditestin P-arvo 0,003). Voimakkaimmin hinnan vaikutus 

tuli esille 0-500€ kuukaudessa tienaavien keskuudessa. Heistä 49,2% koki, että 

tupakka-askin hinnalla on suuri merkitys ostopäätöstä tehdessä. Yli 3000€ 

kuukaudessa tienaavat eivät kokeneet, että tupakka-askin hinnalla olisi vaikutusta 

heidän ostopäätökseen. (Taulukko 22) 
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Taulukko 22. Hinnan merkitys ostopäätöstä tehdessä tuloluokittain 

 Kuukauden nettotulot 

 0-500 € 500-1000 € 1000-2000 € 2000-3000 € > 3000 € 

Hinnan vaikutus N=63 N=78 N=36 N=17 N=8 

ostopäätökseen n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 Eri mieltä 13 (20,6) 29 (30,8) 9 (25,0) 8 (47,1) 4 (50,0) 

 Ei osaa sanoa 19 (30,2) 27 (34,6) 12 (33,3) 6 (35,3) 4 (50.0) 

 Samaa mieltä 31 (49,2) 27 (34,6) 15 (41,7) 3 (17,6) 0 (0) 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Hinnankorotuksen kasvaessa kasvoi myös suosikkibrändin vaihtajien lukumäärä 

kaikissa tuloluokissa. Alimmassa tuloluokassa jo 50 sentin korotus tupakka-askin 

hintaan saa 30,2% vastaajista vaihtamaan suosikkibrändinsä. Brändin vaihtamisen 

jakauma ei kuitenkaan 50 sentin hinnankorotuksella eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi eri tuloluokkien välillä (P=0,222). Brändin vaihtajien jakaumissa oli 

tilastollisesti merkitsevä ero tuloluokkien välillä 1 euron hinnankorotuksella 

(P=0,032) ja 2 euron hinnankorotuksella (P=0,019). Euron korotuksella vaihtajien 

lukumäärä kaksinkertaistui kaikissa muissa tuloluokissa paitsi tuloluokassa 2000-

3000€, jossa vaihtajien määrä liki kolminkertaistui. Yli 3000€/kk tienaavien kohdalla 

50 sentin ja 1 euron korotus ei vaikuttanut ostopäätökseen, mutta kahden euron 

korotus ylitti kipurajan jopa yli 3000€ tuloluokassa. Tällöin 25% (2/8) heistä 

vaihtamaan suosikkibrändinsä. Alemmissa tuloluokissa vaihtajien määrä lisääntyi 

entisestään 2 euron hinnankorotuksen myötä. (Taulukko 23) 
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Taulukko 23. Hinnankorotuksen vaikutus suosikkibrändin vaihtamiseen tuloluokittain 

 Kuukauden nettotulot 

 0-500€ 500-1000€ 1000-2000€ 2000-3000€ >3000€ 

Brändin N=63 N=78 N=36 N=17 N=8 

vaihtaminen n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

0,5 euron nousu 0,222 

 Eri mieltä 29 (46,0) 44 (56,4) 17 (47,2) 13 (76,5) 5 (62,5) 

 Ei osaa sanoa 15 (23,8) 16 (20,5) 12 (33,3) 2 (11,8) 3 (37,5) 

 Samaa mieltä 19 (30,2) 18 (23,1) 7 (19,4) 2 (11,8) 0 (0,0) 

1 euron nousu 0,032 

 Eri mieltä 16 (25,4) 29 (37,2) 9 (25,0) 8 (47,1) 5 (62,5) 

 Ei osaa sanoa 10 (15,9) 12 (15,4) 11 (30,6) 4 (23,5) 3 (37,5) 

 Samaa mieltä 37 (58,7) 37 (47,4) 16 (44,4) 5 (29,4) 0 (0,0) 

2 euron nousu 0,019 

 Eri mieltä 4 (6,3) 13 (16,7) 5 (13,9) 5 (29,4) 4 (50,0) 

 Ei osaa sanoa 10 (15,9) 10 (12,8) 6 (16,7) 0 (0,0) 2 (25,0) 

 Samaa mieltä 49 (77,8) 55 (70,5) 25 (69,4) 12 (70,6) 2 (25,0) 

*Asymptoottinen χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Hinnankorotus vaikutukset erosivat myös sosioekonomisten asemien välillä. Alle 

2000€ kuussa tienaavia oli 177 (88%) vastaajista ja heistä 92% oli opiskelijoita 

(N=124) tai opiskelun ohessa työskenteleviä (N=38). Kaikista vastanneista yli 2000€ 

kuussa tienaavia oli 25 (12%) ja heistä 80% oli kokopäivä (N=20) tai työn ohessa 

opiskelevia (N=4). Suosikkibrändin vaihtajien lukumäärä kasvoi kaikissa 

sosioekonomisen aseman luokissa hinnankorotuksen kasvaessa. Alemmissa 

tuloluokissa työttömien ja osa-aikaisten vaihtamisherkkyys näytti olevan suurempaa 

kuin opiskelijoiden ja työn ohessa opiskelijoiden kaikilla hinnankorotuksilla. (Kuva 

3) 

 

6.4.3 Markkinatilanne 

Kysyttäessä kuluttajien suosikkisavukemerkkiä, neljä brändiä nousi vahvasti esille 

muiden joukosta. Suosituin brändi vastaajien keskuudessa oli L&M 37,7 prosentin 

osuudella. Toiseksi suosituin brändi oli Pall Mall (17,8%), jonka jälkeen tulivat 
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Marlboro (11,5%) ja Chesterfield (7,9%). Miesten suosikkimerkkien top 3 oli L&M 

(33,3%), Marlboro ja Pall Mall (14,3%). Naisten top 3 oli L&M (43,0%), Pall Mall 

(22,2%) ja Chesterfield (9,3%). (Taulukko 24) 

Taulukko 24. Savukebrändit suosituimmasta vähiten suosituimpaan kaikilla ja sukupuolittain 

 Kaikki Mies Nainen 

 N=191* N=105* N=86* 

Brändi n (%) n (%) n (%) P-arvo** 

L&M 72 (37,7) 35 (33,3) 37 (43,0) 0,141 

Pall Mall 34 (17,8) 15 (14,3) 19 (22,1) 0,137 

Marlboro 22 (11,5) 15 (14,3) 7 (8,1) 0,182 

Chesterfield 15 (7,9) 7 (6,7) 8 (9,3) 0,438 

West 10 (5,2) 6 (5,7) 4 (4,7) 0,999 

Camel 9 (4,7) 6 (5,7) 3 (3,5) 0,353 

Bonus 7 (3,7) 5 (4,8) 2 (2,3) 0,296 

Lucky Strike 4 (2,1) 2 (1,9) 2 (2,3) 0,999 

P&S 4 (2,1) 3 (2,9) 1 (1,2) 0,379 

Al Capone 2 (1,0) 2 (1,9) 0 (0,0) 0,251 

Belmont 2 (1,0) 2 (1,9) 0 (0,0) 0,251 

Kent 2 (1,0) 2 (1,9) 0 (0,0) 0,251 

Djarum 1 (0,5) 0 (0,0) 1 (1,2) 0,225 

Goldfield 1 (0,5) 1 (1,0) 0 (0,0) 0,999 

Hofnar 1 (0,5) 1 (1,0) 0 (0,0) 0,999 

Manitou 1 (0,5) 1 (1,0) 0 (0,0) 0,999 

North State 1 (0,5) 1 (1,0) 0 (0,0) 0,999 

Senator 1 (0,5) 0 (0,0) 1 (1,2) 0,225 

Kuubalainen 1 (0,5) 1 (1,0) 0 (0,0) 0,999 

Vogue 1 (0,5) 0 (0,0) 1 (1,2) 0,225 

*5 ei enää polta, 2 ei osaa sanoa, 4 ei vastannut 

**SND-testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Poltetuimmat savuketyypit olivat vähänikotiininen light-savuke (38,6%) ja menthol-

savukkeet (30,2%). Molemmat savuketyypit ovat terva- sekä nikotiinipitoisuudeltaan 

pienempiä, kuin perinteiset savukkeet (niin sanottu punainen tupakka). Kaikki sikarin 

polttajat olivat miehiä. Naiset polttivat menthol-savukkeita miehiä useammin, mutta 
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ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (35,9% vs. 25,5%, P=0,095). Miehet puolestaan 

polttivat punaisia savukkeita naisia useammin (11,8% vs. 4,3%, P=0,048). (Taulukko 

25)  

Taulukko 25. Poltetun savukkeen tyyppi suosituimmassa järjestyksessä kaikilla ja 

sukupuolittain 

 Kaikki Mies Nainen 

 N=202 N=110 N=92 

Savuketyyppi n (%) n (%) n (%) P-arvo** 

Kevyt 78 (38,6) 43 (39,1) 35 (38,0) 0,776 

Menthol 61 (30,2) 28 (25,5) 33 (35,9) 0,095 

Perinteinen 17 (8,4) 13 (11,8) 4 (4,3) 0,048 

Sikari 5 (2,5) 5 (4,5) 0 (0,0) 0,032 

Makutupakka* 1(0,5) 0 (0,0) 1 (1,1) 0,228 

Ei vastattu 40 (19,8) 21 (19,1) 19 (20,7)     - 

*Ulkomailta saatava hedelmänmakuinen savuke 

**SND-testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

Suosituin ostettu savukebrändi (ensisijaisen ostovaihtoehdon mukaan laskettuna) oli 

L&M sininen (N=36), jota seurasi L&M vihreä (N=23). Näin ollen L&M oli 

suosituin savukemerkki, niin maustamattomien kevytsavukkeiden kuin 

mentholisavukkeiden puolella. Kolme seuraavaksi suosituinta brändiä olivat Pall 

Mall vihreä (N=18), Marlboro Gold (N=11) ja Chesterfieldin sininen (N=8) sekä Pall 

Mall light (N=8). 

Sen mukaan oliko vastaajalla suosikkibrändiä, vastatut suosikkibrändit uskollisten 

tupakoitsijoiden keskuudessa noudatti vahvasti markkinasuosion järjestystä. L&M 

oli selkeästi suosituin savukevalmistaja niin uskollisten kuin ei uskollisten 

keskuudessa verrattuna toiseksi suosituimpaan valmistajaan Pall Mall:iin (uskolliset 

35,8% vs. 17,6%, ei uskolliset 44,2% vs. 18,6%). Pienemmän markkinaosuuden 

omaavista valmistajista kahdellatoista oli muutamia selkeästi brändiuskollisia 

tupakoitsijoita, mutta ei yhtään ”ei suosikkibrändiä” omaavaa vastaajaa. (Taulukko 

26) 
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Taulukko 26. Uskollisuuden pohjautuminen valmistajaa kohtaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

Suosituin ostettu savukebrändi n (%) n (%) P-arvo* 

L&M 53 (35,8) 19 (44,2) 0,292 

Pall Mall 26 (17,6) 8 (18,6) 0,666 

Marlboro 17 (11,5) 5 (11,6) 0,999 

Chesterfield 13 (8,8) 2 (4,7) 0,362 

Camel 7 (4,7) 2 (4,7) 0,999 

West 6 (4,1) 4 (9,3) 0,142 

Bonus 5 (3,4) 2 (4,7) 0,423 

Lucky Strike 4 (2,7) 0 (0,0) 0,306 

P&S 4 (2,7) 0 (0,0) 0,306 

Al Capone 2 (1,4) 0 (0,0) 0,999 

Belmont 2 (1,4) 0 (0,0) 0,999 

Kent 2 (1,4) 0 (0,0) 0,999 

Djarum 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Goldfield 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Hofnar 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Manitou 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

North State 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Senator 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Vogue 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

Kuubalainen 0 (0,0) 1 (2,3) 0,999 

*SND testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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Kevytsavukkeet oli suositumpi savuketyyppi niiden keskuudessa, joilla oli 

suosikkibrändi verrattuna niihin, joilla ei ollut suosikkibrändiä (42,4% vs. 27,5%, 

P=0,049). Niillä vastaajilla, joilla ei ollut suosikkibrändiä, suosituin savuketyyppi oli 

menthol-savukkeet, ero suosikkibrändin omaaviin ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä (37,3% vs. 27,8%, P=0,167). (Taulukko 27) 

Taulukko 27. Uskollisuuden pohjautuminen savuketyyppiä kohtaan 

 Onko suosikkibrändiä 

 Kyllä Ei 

 N=151 N=51 

Suosituin ostettu savuketyyppi n (%) n (%) P-arvo** 

Kevyt 64 (42,4) 14 (27,5) 0,049 

Menthol 42 (27,8) 19 (37,3) 0,167 

Ei vastattua makua 27 (17,9) 13 (25,2) 0,231 

Perinteinen 13 (8,6) 4 (7,8) 0,999 

Sikari 4 (2,6) 1 (2,0) 0,999 

Makutupakka* 1 (0,7) 0 (0,0) 0,999 

*Ulkomailta saatava hedelmänmakuinen savuke 

**SND-testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 

 

6.4.4 Lakirajoitteet 

Mikäli tupakkatuotteet kiellettäisiin lailla Suomessa 41,1% vastaajista uskoisi 

lopettavansa tupakoinnin kokonaan tämän seurauksena. Reilu viidesosa (23,3%) 

vastaajista uskoisi jatkavansa tupakointia kiellosta huolimatta ja ostavansa 

savukkeensa ulkomailta. Loput vastanneista eivät osanneet sanoa mitä tekisivät 

kyseisessä tilanteessa. Miehet uskoisivat naisia useammin jatkavansa tupakointia 

kiellosta huolimatta (30% vs. 15,2%, P-arvo 0,032). (Taulukko 28)  

Ikäluokkien välillä ei ollut eroja tupakoinnin lopettamisessa maakiellon vuoksi 

(P=0,296). Tupakoinnin lopettaminen maakiellon vuoksi ei myöskääm eronnut 

brändiuskollisuuden mukaan (P=0,612). 
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Taulukko 28. Tupakoinnin lailla kieltämisen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen sukupuolittain 

 Kaikki Miehet Naiset 

 N=202 N=110 N=92 

Syy lopettaa n (%) n (%) n (%) P-arvo* 

Lailla kieltäminen 0,032 

 Lopettaisi tupakoinnin 83 (41,1) 44 (40,0) 39 (42,4) 

 Jatkaisin tupakointia, mutta 

 ostaisin savukkeet muualta 47 (23,3) 33 (30,0) 14 (15,2) 

 En ole varma 72 (35,6) 33 (30,0) 39 (42,4) 

* χ2 –testi 

N = havaintojen lukumäärä 

n = havaintojen lukumäärä alaryhmässä 
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7 KESKUSTELUA 

Vastaajien ostokäyttäytymistä, mieltymyksiä ja asenteita savukkeita kohtaan pyrittiin 

selvittämään psykologisilla kysymyksillä, tuoteominaisuuskysymyksillä ja hinnan 

vaikutuksella. Psykologiset kysymykset selvittivät, miten tupakoitsijat kokevat 

polttamansa savukkeen brändi-imagon edustavan heidän sosiaalista statusta, 

kokevatko he tarvetta polttaa samaa savukemerkkiä kuin heidän kaverinsa, 

kokevatko he kalliimmat brändit laadultaan paremmiksi kuin halvemmat brändit tai 

suosivatko he kalliimpia brändejä halvempien sijaan. Tuoteominaisuuskysymykset 

käsittivät savukkeen terva- ja nikotiinipitoisuuden, savukkeen maun vaikutuksen 

ostopäätökseen. 

7.1 Ostokäyttäytyminen 

Alkuperäisenä olettamuksena oli, että nuoret aikuiset ovat aktiivisimpia 

tupakoitsijoita vastaajien keskuudesta. Tutkimus kuitenkin osoitti, että päivittäinen 

tupakointimäärä kasvoi iän myötä, poikkeuksena 22-25 vuotiaiden ikäryhmä joka oli 

ainoa, jossa poltettujen savukkeiden keskiarvo laski verrattuna nuorempaan 

ikäryhmään. Havaintoa voi mahdollisesti selittää se, että kyseiseen ikäryhmään 

kuuluvat henkilöt ovat taloudelliselta tilaltaan heikommassa tilanteessa verrattuna 

muihin ikäryhmiin. Kyseisessä iässä monet nuoret ovat joko ensimmäisissä 

täyspäiväsissä työpaikoissaan tai opiskelevat täyspäiväisesti, jolloin tulot voivat olla 

pienempiä ja rahankäyttöä täytyy suunnitella tarkemmin, varsinkin opiskelijoiden 

kohdalla. Vanhempiin ikäryhmiin kuuluvilla työtilanne on yleensä vakiintunut ja 

tulotaso kasvanut vastavalmistuneiden palkoista, jolloin rahaa on enemmän 

käytettävissä viihdekäyttöön. Havaintoa vahvisti se, että 2000-3000 euroa 

kuukaudessa tienaavat vastaajat polttivat lähes tuplasti enemmän muihin tuloluokkiin 

nähden. Vastaavasti täysi-ikäisyyden alkuvaiheessa moni asuu vielä vanhempiensa 

luona, jolloin rahankäyttö kohdistuu suuriltaosin viihdekäyttöön, tässä tapauksessa 

tupakkatuotteiden ostoon, laskujen ja perusmenojen sijasta. Aineiston analysointi 

vahvistaa myös väitettä 22-25 vuotiaiden heikommasta rahatilanteesta opiskelun 

johdosta, sillä 61,9% vastaajista sanoi opiskelevansa täyspäiväisesti ja kyselyyn 

vastanneiden keski-ikä oli 25,8 vuotta. 
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Yleisten uskollisuusteorioiden mukaisesti, myös tupakoitsijoiden kohdalla, 

brändiuskolliset kuluttajat tupakoivat (P=0,003) ja ostivat (P=0,046) savukkeita ei 

uskollisia kuluttajia useammin. Vaikka päivittäinen tupakointi määrä kasvoi iän 

myötä, tupakkatuotteiden ostomäärät pysyivät lähes samana ikäryhmästä tai 

tuloluokasta riippumatta (noin kaksi ostokertaa viikossa). Tästä syystä taloudellinen 

tilanne, ei voi olla ainoa syy sille, miksi vanhemmat ihmiset tupakoivat nuorempia 

aktiivisemmin. Sen sijaan kasvanutta tupakointimäärää voi selittää pitkäaikaisesta 

(uskollisesta) käytöstä muodostunut rutiini, jota nikotiinin aiheuttama 

riippuvuudentunne tehostaa entisestään. Kuten kahvinjuojilla, päivittäisten juotujen 

kuppien määrä kasvaa monilla, sen mukaan mitä pitempään he ovat juoneet kahvia 

säännöllisesti. Yleensä lisääntyneellä käytölle on syynä kofeiinin vaikutusten 

heikkeneminen pitkäaikaisen käytön seurauksena, jolloin kofeiinin määrää joudutaan 

lisäämään totutun vaikutuksen saamiseksi.  

7.2 Brändiuskollisuus 

Suomalaisia tupakoitsijoita voidaan pitää tutkimuksen tulosten perusteella melko 

brändiuskollisina sillä 75% vastanneista sanoi omaavansa nykyään tietyn 

suosikkibrändin. Knoxin ja Walkerin (2001) mukaan uskollisiksi kuluttajiksi, 

voidaan luokitella ne henkilöt, joilla viikoittaiset ostomäärät ovat neljä tai enemmän. 

Tätä olettamusta hankaloittaa se, että monien kulutushyödykkeiden käyttöikä on sen 

verran pitkä, että kyseisiä tuotteita ei osteta noin tiheällä aikavälillä. Saatujen 

tulosten perusteella ainoastaan 16% vastanneista pystyttiin luokittelemaan Knoxin ja 

Walkerin matriisin mukaan uskollisuusluokkaan ”uskollinen” (omaa suosikki 

brändin, ostokerrat ≥4/vko) ja 59% vastanneista luokiteltiin ”vaihtoehdon etsijöiksi”, 

(omaa suosikki brändin, ostokerrat <4/vko). Syy, miksi suurin osa suosikkibrändin 

omaavista vastaajista osti tupakkatuotteita alle neljä kertaa viikossa, johtuu siitä, että 

päivittäisen tupakointimäärän takia kaksi askia savukkeita riittää viikon tarpeisiin. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan standardikokoinen savukeaski, jota saa myydä 

sisältää 20 savuketta ja isoin vastaavasti enintään 30 savuketta. Koska päivittäisten 

poltettujen savukkeiden keskiarvo oli 5,9 savuketta, tulee viikon keskiarvoksi sen 

pohjalta 41,3 savuketta, joka vastaa määrältään noin kahta normaalikokoista 

savukeaskia.  
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Neljäsosa vastaajista ilmoitti, etteivät he omaa suosikkibrändiä. Näistä vastaajista 

92,2% lukeutui ”vaihtajat” uskollisuusryhmään, jolla ostotiheys oli alle neljä kertaa 

viikossa. Henkilöt jotka kuuluvat tähän uskollisuusryhmään tupakkatuotteiden 

kohdalla, ovat mitä todennäköisemmin henkilöitä, jotka tupakoivat harvoin 

(esimerkiksi ainoastaan sosiaalisissa illanviettotapahtumissa) ja täten tyytyvät 

ostamaan sitä merkkiä jota on tarjolla tai joka parhaiten vastaa heidän aiempia 

tupakointitottumuksiaan. 

Tarkastellessa, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttui tilanteessa, jossa 

ensisijaista (suosikki)brändiä ei ollut tarjolla, ilmeni selkeitä muutoksia 

uskollisuuden kohteessa. Vaikka suurin osa vastaajista myönsi omaavansa 

suosikkibrändin, heidän ostokäyttäytyminen osoitti sen, että uskollisuus kohdistuukin 

enemmän savuketyyppiä kohtaan kuin savukemerkkiä kohtaan. Kun ensisijaista 

suosikkia ei ollut tarjolla, vaihtoi 83,7% savukkeensa kilpailevan brändin 

savukkeeseen. Kuluttajien kohdalla, jotka polttivat kevyt- tai mentholsavukkeita noin 

90% osti ensisijaista vastaavan savukkeen (savuketyypiltään) kilpailevalta brändiltä. 

Perinteisiä savukkeita polttavista kilpailevan vastaavanlaista savuketta osti noin 70%. 

Koska uskollisuus kohdistuikin enemmän tuoteominaisuutta (tässä tapauksessa 

savuketyyppiä/makua) kohtaan, tarkoittaa se Knoxin ja Walkerin (2001) teorian 

mukaan sitä, että valtaosa suomalaisista tupakoitsijoista ovat uskollisuustyypiltään 

”tavanomaisia”. Määritelmän mukaan tavanomaiset kuluttajat omasivat tietyn 

suosikkibrändin, jota he yleisesti suosivat, mutta ostavat tuoteominaisuuksiltaan 

vastaavan tuotteen toiselta brändiltä mikäli omaa suosikkia ei ole tarjolla. 

Tupakoitsijoiden ostokäyttäytyminen vastaakin hyvin paljon light-juomien ja 

terveystuotteita ostavien (Krystallis 2011) ostokäyttäytymistä. 

7.3 Mielikuvat 

Miehet olivat naisiin verrattuna huomattavasti voimakkaammin sitä mieltä, että 

kalliimmat savukkeet ovat laadultaan parempia kuin halvemmat savukkeet (39,1% 

vs. 17,4%, P=0,002). Tilastollisesti merkitsevää eroa ei kuitenkaan ollut eri 

ikäryhmien välillä. Syitä selkeälle mielipide-erolle miesten ja naisten välillä voi olla 

monia, mutta kulutustottumukset ja informaation käsittelytapa voidaan nähdä yhtenä 

syynä. Naiset prosessoivat saatavilla olevaa informaatiota subjektiivisesti ja 
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objektiivisesti ja reagoivat hienovaraisiin vihjeisiin. Miehet sen sijaan ovat 

taipuvaisia heuristiseen prosessointiin, eivätkä huomaa hienovaraisi vihjeitä (Darley 

ja Smith 1995). Naiset ostavat yleensä vaatteita huomattavasti enemmän kuin miehet. 

Vaateteollisuuden kohdalla hinta ei monesti korreloi suoraan laadun kanssa, sillä 

monesti eri brändien vaatteet valmistetaan samalla tehtaalla. Tehtaalta valmistuvat 

tuotteen lopullisen hinnan määrittää vaatteessa olevan brändin logo, ei laatu. 

Kokemusten myötä mielikuvat muuttuvat helposti ja laadunarvioinnista tulee 

tarkempaa.  

Leen (2009) mukaan nuoret kokevat monesti sosiaalista painetta oikean brändin 

valitsemisesta. Saatujen tulosten mukaan suomalaiset tupakoitsijat eivät kuitenkaan 

koe tarvetta polttaa samaa merkkiä kuin heidän ystävänsä, iästä ja sukupuolesta 

riippumatta. Ainoastaan 2,5% kaikista vastanneista koki tarvetta polttaa samaa 

savuketta kuin kaverit ja 19,3% vastaajista koki ostetun savukkeen kuvaavaan heidän 

sosiaalista statustaan. 

7.4 Tunnistettavuus 

Kimmelin (2010) mukaan reagoimme eri ärsykkeisiin kuten väreihin ja muotoihin 

yhdistämällä ne aiempiin kokemuksiimme. Olettamuksenamme oli, että mitä isompi 

markkinaosuus savukkeella on, sitä helpommin kuluttajat sen tunnistavat, vaikka he 

eivät itse polttaisikaan kyseistä merkkiä. Ulkonäöllä erottautuminen ja sen 

tunnistamisen tärkeys on kasvanut savukeaskien kohdalla Suomessa entisestään 

viimeisten vuosien aikana. Ennen asiakas pystyi valitsemaan haluamansa savukkeen 

kuvallisesta valintataulusta. Uusien savukkeiden markkinoinnin kieltävien lakien 

myötä savukeaskien kuvat täytyi poistaa kyseisistä tauluista, jonka seurauksena 

valinnat tehdään nykyään savukeaskia kuvaavan numeron pohjalta, jonka asiakas voi 

kysyä myyjältä. Kuluttajat ostavat tämän seurauksena niitä savukkeita, joiden 

olemassa olosta he tietävät, yleensä juurikin heidän suosikkibrändiään.  

Kuvallisten valikoimien poistuminen tekee tilanteen haasteelliseksi uusille 

tupakoitsijoille sekä uusille tuotteille. Uudet tupakoitsijat joutuvat tekemään 

valintansa sen pohjalta, mitä he ovat nähneet muiden ihmisten polttavan ja tämä 

suosii ison markkinaosuuden omaavia valmistajia. Uudet tuotteet vastaavasti ovat 
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epäedullisessa asemassa markkinoille pääsemisen suhteen. Koska mainonta on 

kiellettyä, ihmisten täytyy nähdä uusi tuote käytössä, jotta he tiedostavat sen 

olemassaolon. Mikäli uutta tuotetta ei osteta, ihmisten tietoisuuteen pääseminen on 

mahdotonta. 

Tunnistetuin savukeaski oli Marlboron punainen. Vaikka askissa ei ollut lainkaan 

tekstiä, tunnisti punaisella kolmiolla varustetun valkoisen askin 95% vastanneista. 

Osasyy korkealle tunnistamisprosentille voi johtua siitä, että Marlboron punainen on 

erittäin voimakkaasti brändätty tuote ja täten saanut paljon näkyvyyttä muun muassa 

elokuvissa ja sponsorina moottoriurheilun parissa. Altistumisen helppous kyseiselle 

brändille on varmasti osasyy korkeimmalla tunnistamisprosentille. Korkea 

tunnistamisprosentti korreloi vahvasti myös Marlboron punaisen suosion kanssa 

perinteisten savukkeiden saralla.  

Marlboron jälkeen tunnistetuin savukeaski oli Camel. Huomattava ero oli kuitenkin 

se, että Camel oli vasta kuudenneksi poltetuin savuke vastaajien keskuudessa (4,7%), 

kun Marlboro oli kolmanneksi poltetuin savuke (11,5%). Vaikka brändien välisessä 

suosiossa oli selkeä ero, Camelin korkeaan tunnistamisprosenttiin on selkeä syy - 

kamelin kuva. Muiden valmistajien askien ulkomuoto muodostui savuketyypin 

värimaailmasta ja tässä tapauksessa poistetusta kirjoitetusta nimestä/logosta. 

Ihmisten on todistettu muistavan asioita paremmin, kun muistettava asia on 

rinnastettavissa johonkin tosielämän tilanteeseen. Tästä syystä kuva pyramideista ja 

kamelista on helppo yhdistää valmistajan nimeen, joka tässä tapauksessa on 

identtinen logon kanssa. Massasta erottautuva design on tärkeä osa menestyvää 

brändäystä, jolloin tuote on helppo tunnistaa ilman näkyvää logoa (Herm & Möller, 

2014).  

L&M:n savukeaskin tunnisti 89% vastanneista. Vaikka kyseinen brändi oli selkeästi 

suosituin, tunnistamisen vaikeutta lisäsi se, että tunnistettava aski oli vanhempaa 

mallia kuin nykyisin myynnissä oleva uudistuksen saanut aski. Pienemmän 

markkinaosuuden omaavat West ja Kent pärjäsivät selvästi heikommin 

tunnistamisessa (West 50% ja Kent 72%). 
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7.5 Elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen 

Moschisin (2007) mukaan kuluttajan ostopäätökset riippuvat pitkälti hänen sen 

hetkisestä elämäntilanteesta ja sosiaalisen roolin asettamista odotuksista. Vaikka 

jotkut tupakoitsijat polttavat savukkeita uskollisesti läpi elämän, moni päätyy 

kuitenkin lopettamaan tupakoinnin jossain eri syistä vaiheessa elämää. Monelle 

tupakoitsijalle tupakoinnin lopettaminen on vaikea urakka ja apua haetaankin 

monesti korvaavilla tuotteilla tupakan luoman mielihyvän takia. Kuten Alsop (1989) 

mainitsi, tupakoitsijoiden uskollisuus on äärimmäisen korkea juurikin nikotiinin 

aiheuttaman mielihyvän takia. Toinen lopettamisen vaikeaksi tekevä seikka on 

asenne ja tupakoinnin ympärille muodostuneet rutiinit ja sosiaaliset tilanteet. Mitä 

pitempään henkilö on tupakoinut, sitä vahvempi positiivinen asenne on muodostunut 

polttamista kohtaan, vaikka hän tiedostaakin tupakoinnin terveyshaitat. Sillä 

mielihyvää tuottavat tuotteet ruokkivat positiivista asennetta uskollisuutta kohtaan 

(Solomon 2008). Tässä tutkimuksessa terveyshaitat olivatkin ylivoimaisesti yleisin 

syy lopettamiselle (86,1%) jota seurasi vakava sairastuminen (77,7%), sillä niiden 

johdosta tupakointi ei enää tuota aikaisempaa mielihyvää. 

Lapsen saamisesta johtuva tupakoinnin lopettaminen tukee Moschisin (2007) 

esittämää elämäntila-teoriaa, sekä suunnitellun käyttäytymisen teoriaa (Lee ym. 2009 

Ajzen, 2002, Bansal ym. 2002, Lim ym. 2005), jonka mukaan kuluttajat tekevät 

erilaisia ostopäätöksiä sen hetkisen sosiaalisen roolin ja aseman pohjalta. 

Vanhempana on tärkeää näyttää esimerkkiä lapselleen ja käyttäytyä sen mukaisesti, 

jonka johdosta tupakoinnin negatiiviset vaikutukset voittavat tupakoinnista 

aiheutuvan mielihyvän. Lapsen saamisen vuoksi tupakoinnin oli valmiita 

lopettamaan 73,8% vastaajista ja ainoastaan 5,9% jatkaisi varmuudella tupakointia. 

Syy miksi naiset lopettivat tupakoinnin huomattavasti miehiä useammin lapsen 

saamisen jälkeen (89,1% vs. 60,9%, P<0,001) voidaan olettaa johtuvan äidillisistä 

vaistoista. Raskauden aikana tupakointi täytyy lopettaa sikiön kehityshäiriöistä 

johtuen ja tupakointia on hyvä välttää myöhemmin myös imetyksen aikana. Tämä 

koetaankin tärkeiksi syyksi lopettaa tupakointi. Tästä johtuvan reilun vuoden 

mittaisen polttamattomuuden seurauksena, savutonta elämää on helppo jatkaa, sillä 

vieroitusoireet ovat loppuneet jo kauan sitten.  
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Huomattavaa oli myöskin se, että mitä vanhempi tupakoitsija oli kyseessä, sitä 

todennäköisemmin hän jatkoi tupakointia lapsen saamisen jälkeen (Trenditestin P-

arvo 0,009). Elämäntila-teoria pohjalta olisi helppo olettaa, että iän myötä 

(sosiaalisen roolin muututtua) tupakointi halukkuus laskisi, mutta halu jatkaa 

tupakointia voi johtua pitkäaikaisesta ja vahvasta positiivisesta asenteesta 

(uskollisuudesta) tupakointiin. Voidaan siis todeta, että mitä pidempään henkilö on 

uskollisesti polttanut tiettyä brändiä, sitä varmemmin hän pysyy uskollisena sitä 

kohtaan, riippumatta muutoksista elämäntilanteessa. 

Brändiuskollisten kohdalla oman elämäntilanteen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen 

tai ostopäätökseen oli kauttaaltaan vähäisempi kuin ei-uskollisilla tupakoitsijoilla. Ainoa 

selkeä ero (P=0,043) havaittiin läheisen ihmisen pyynnön kohdalla, jossa 

brändiuskolliset jatkaisivat todennäköisemmin tupakointia ei-uskolliseen verrattuna. 

Tuloksen pohjalta voidaan todeta, että merkittävien elämäntilanteen muutosten 

vaikutukset lopettamiseen ovat yhtä voimakkaita brändiuskollisille ja ei-uskollisille 

tupakoitsijoille. 

7.6 Aikaisemmat kokemukset 

Koska ihmiset ovat kokeiluhaluisia, kuluttajat tykkäävät monesti kokeilla eri 

valmistajien tuotteita. Vaikka ensimmäinen kokemus olisikin ollut mieluinen, 

uteliaisuus kokeilemiseen on riskinä uskollisuuden muodostumiselle ensimmäisen 

kerran kokeiluvalintaa kohtaan (Tucker, 1964). Saatujen tulosten mukaan 74,8% 

vastanneista omasi suosikkibrändin, jota he polttavat nykyään. Ainoastaan 12,9% 

poltti edelleen täysin samaa savukebrändiä kuin ensimmäisellä tupakointikerrallaan 

eli eri vaihtoehtojen kokeileminen ensimmäisen tupakointikerran jälkeen on johtanut 

uuden suosikin löytymiseen suurimmalla osalla vastaajista. DiFrazan (DiFraza ym. 

1994) mukaan 67% nuorista valitsee jatkossa saman brändin, jota he polttivat 

ensimmäisellä kerrallaan. Ero tämän tutkimksen ja DiFrazan tulosten välillä on 

viisinkertainen, joka on todella huomattavaa. Vastaavasti DiFrazan mukaan 51% 

nuorista valitsee jatkossa eri makuisen savukkeen, mutta kuitenkin samalta 

valmistajalta kuin ensimmäisellä tupakointikerrallaan. Tämä tutkimus antoi 

vastaavaksi tulokseksi ainoastaan 27,7%. Miehet olivat kuitenkin uskollisempia 
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ensimmäisen tupakointikerran savukkeen valmistajaa kohtaan kuin naiset (33,6% vs. 

20,7%, P=0,042). 

Tarkastellessa tuloksia eri ikäryhmien kannalta todettiin, että nuorimpaan 

ikäryhmään (18-21v) kuuluneet olivat lähes kolme kertaa uskollisempia ensimmäistä 

savukemerkkiään kohtaan kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluneet (27,0% vs. 10,1%, 

P=0,041). Mikäli tutkimuksessa tarkasteltaisiin myös alaikäisten tupakointia, 

prosenttimäärät kasvaisivat luultavammin lähemmäs DiFrazan (1994) saamaa 

tulosta. Syy tähän on se, että alaikäisten kohdalla vaihtamisprosenttia laskee se, että 

he eivät saa itse ostettua haluamaansa merkkiä kaupasta vaan joutuvat tyytymään 

siihen savukkeeseen jota on tarjolla (yleensä vanhemmilta perheenjäseniltä 

varastettuna tai tuttavalta saatuna). Aiempien tutkimusten mukaan 90% nuorista saa 

ensimmäisen savukkeensa juuri tätä kautta (DiFrazan ym. 1994).  

Tupakoinnin aloitusiän keskiarvo vastanneiden keskuudessa oli 16,7 vuotta. Nuori 

tupakoinnin aloitusikä sekä haaste halutun savukkeen saamisesta on varmasti 

merkittä syy sille, miksi yleisin vastaus ensimmäisellä tupakointikerralla poltetun 

savukkeen vaihtamiselle oli makutottumusten muutos (63,4%). Ensimmäinen 

tupakointikokeilu voi olla erittäin epämukava, koska kurkku ja keuhkot eivät ole 

tottuneet käsittelemään henkeen vedettävää savua. Mikäli ensimmäiset kokeilut ovat 

tapahtuneet perinteisillä savukkeilla, joissa nikotiinin ja tervan määrä on korkeampi, 

voi savun aiheuttama reaktio tuntua voimakkaammalta. Yleensä moni tupakoitsija 

perusteleekin polttavansa kevyt tai menthol savukkeita, koska niiden tuottaman 

savun henkeen vetäminen tuntuu helpommalta. Vastaavasti toiset kokevat mentholin 

vaikutuksen liian voimakkaana heidän makuunsa ja suosivatkin sen takia 

maustamattomia savukkeita.  

Muut syyt tulosten erolle tämän ja DiFrazan (1994) tutkimuksen välillä johtuvat 

luultavammin markkinatilanteen muuttumisesta viimeisen 23 vuoden aikana. 

Globalisaation myötä tarjolla olevat tuotevalikoimat ovat kasvaneet lähes kaikkien 

tuotteiden kohdalla, sillä kehittyneet logistiikkapalvelut mahdollistavat tavaran 

kuljettamisen entistä paremmin ympäri maailmaa. Voi olla, että 90-luvulla savukeita 

myyvät kaupat omasivat pienemmän valikoiman eri savukkeita, joka taas rajoitti 

kuluttajan valinnanvapautta. Tällöin ostopäätös tehtiin niiden brändien väliltä, joita 



59 

kyseisellä kaupalla oli tarjolla. Nykyään, varsinkin Suomessa, kaikilla kaupoilla on 

koosta riippumatta lähes identtinen savukevalikoima tarjolla ja markkinatilanteen 

analysointi osoitti, markkinaosuudet vaikuttavat siihen mitä brändejä suositaan. 

7.7 Tuoteominaisuudet 

Kuten aiemmin on todettu, savukkeiden suurin eroavaisuus hinnan lisäksi on niiden 

maussa ja nikotiinin ja tervan määrässä. Tietyt ominaisuudet ovat toisille tärkeämpiä 

toisille ja ostopäätös tehdäänkin sen mukaan, mikä tuote täyttää nämä tarpeet. 

Tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä oli savukkeen maku (85,6%) (maustamaton 

tai menthol), sama tulos on havaittavissa myös Krystalliksen (2013) tutkimuksessa. 

Suosituin savuketyyppi oli kevytsavukkeet (38,6%), jota seurasi menthol (30,2%) ja 

perinteinen (8,4%). Saatujen prosenttiosuuksien perusteella voidaan todeta, että 

suomalaiset tupakoitsijat pitävät enemmän maustamattomista savukkeista, kuin 

mentholin makuisista savukkeista (47,0% vs. 30,2%). On kuitenkin huomioitava, että 

noin 20% vastaajista ilmoitti ainoastaan ensisijaisena ostamansa savukkeen 

valmistajan nimen, ei savuketyyppiä (sininen, vihreä tai punainen), joten todelliset 

prosenttimäärät eivät ole tiedossa. Selkein ero tämän tutkimuksen tuloksessa 

Krystalliksen (2013) ja Heikkisen (2014) saamiin tuloksiin on menthol -savukkeiden 

suosion selkeä kasvu. Aikaisempien tutkimusten tulos osoitti kevytsavukkeiden 

olevan suosituin savuketyyppi, jota seurasivat isomman markkinaosuuden omaavat 

perinteiset savukkeet. 

Vaikka kevytsavukkeita on aikaisemmin mainostettu terveellisempänä vaihtoehtona 

(nykyinen lainsäätö kieltää kyseiset väitteet) tupakoitsijalle (Benson, 2009), 

ainoastaan 14,4% vastaajista piti niitä terveellisempänä vaihtoehtona perinteisiin 

savukkeisiin verrattuna. Syy kevytsavukkeiden suosiolle ei voi johtua virheellisestä 

terveysimagosta.  

Nikotiinin ja tervan määrä oli tärkeä ostopäätökseen vaikuttava syy ainoastaan 21,2% 

vastaajista. Huomattavaa oli kuitenkin se, että nikotiinin ja tervan määrään tärkeys 

oli miehillä lähes kaksi kertaa suurempi kuin naisilla. Tämä havainto tukee tulosta, 

jonka mukaan miehet polttivat perinteisiä savukkeita kolme kertaa useammin kuin 

naiset (P=0,048). Naiset vastaavasti polttivat menthol-savukkeita miehiä useammin. 
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Brändiuskolliset suosivat kevytsavukkeita ei-uskollisia useammin (P=0,049), kun 

taas menthol-savukkeet olivat suositumpia ei-uskollisten keskuudessa. Koska ei-

uskolliset tupakoivat vähemmän uskollisiin verrattuna, voi mentholilla maustettujen 

savukkeiden suosiolle olla syynä niiden helpompi henkeen vetäminen.  

7.8 Hinta 

Hinnalla ja tulojen määrällä on luonnollisesti vahva vaikutus kuluttajan 

ostokäyttäytymiseen. Tupakkatuotteiden hinnoissa on pientä hintaeroa Suomen 

markkinoilla, joka mahdollistaa eri brändäysstrategioita sekä hintakilpailun brändien 

välillä. Koska kyseessä on aktiivisesti ostettu kertakulutushyödyke, pienetkin 

hintaerot voivat pelata suurta roolia ostopäätöksen muodostumisessa. Kun 

tupakkatuotteiden hinnat nousevat, saattavat tupakoitsijat vaihtaa sen hetkisen 

brändinsä halvempaan vaihtoehtoiseen brändiin (Hyland ym. 2005, Hyland ym. 

2006). Olettamuksena oli, että suomalaiset tupakoitsijat eivät lähtökohtaisesti ole 

herkkiä hintamuutoksille, koska hintakilpailu Suomen markkinoilla on vähäistä, 

mutta eroa vaihtamishalukkuudessa voi ilmetä eri tuloluokkien välillä.  

Krystalliksen (2013) mukaan hinnalla pienin vaikutus tupakoitsijan ostopäätöksen 

muodostumisessa. Hinnan merkitys kuitenkin kasvoi sitä mukaan, mitä pienemmät 

tulot vastaajalla oli (Trenditestin P-arvo 0,003). Hinnan vaikutukset ostopäätökseen 

romahtivat, mikäli vastaaja tienasi yli 2000€/kk (8,8% vs. 41,8%). Huang ym. (2014) 

havainnot siitä, että varsinkin kuluttajat, joilla on keskivertoa pienemmät tulot 

tekevät savukebrändivalintansa matalan hinnan perusteella, tukevat tässä 

tutkimuksessa saatua tulosta.  

Vaihtamishalukkuus halvempaan brändiin kasvoi hinnankorotuksen suuruuden 

kasvaessa (P=0,001). Alle euron hinnankorotuksella ei ollut kovin suurta vaikutusta 

vaihtamiseen, mutta hinnan noustessa 1 euron tai 2 euroa, vaikutukset olivat 

huomattavia. Euron korotuksella lähes puolet vastaajista (47,0%) oli valmiita 

vaihtamaan halvempaan brändiin ja kahden euron korotuksella määrä kohosi 

70,8%:iin. Huomattavaa oli kuitenkin se, että brändiuskolliset olivat selkeästi ei-

uskollisia halukkaampia jatkamaan nykyisen suosikkibrändinsä ostamista 

hinnankorotuksen jälkeenkin (P=0,001). Tämä tukee aiempia tuloksia (Baldinger & 
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Rubinson, 1996, Knox & Walker 2001), joiden mukaan uskollinen asiakas on valmis 

vaihtamaan brändinsä halvempaan vasta huomattavan hintaeron seurauksena. 

Vaihtamishalukkuus kasvoi myös eri tuloluokissa hinnankorotuksen myötä siten, että 

vaihtamisherkkyys hinnankorotuksen johdosta kasvoi tulotason laskiessa. 

Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin kuitenkin vasta 1 euron ja 2 euron 

korotuksen kohdalla. Euron korotuksen kohdalla vaihtajien lukumäärä kaksinkertaistui 

suhteessa 50 sentin korotukseen alimmissa tuloluokissa, tuloluokassa 2000-3000€ 

vaihtajien määrä oli kolminkertainen. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa se, että kyseiseen 

tuloluokkaan kuului huomattavasti vähemmän vastaajia (N=17), kuin alempiin 

tuloluokkiin (vastaajien määrä välillä 78-36). Yli 3000€/kk tienaavien kohdalla 50 sentin 

ja 1 euron korotus ei vaikuttanut ostopäätökseen, mutta kahden euron korotus johti 

vaihtamiseen 25% kohdalla. Työttömien kohdalla (N=5), 50 sentin hinnannousu ei 

vaikuttanut lainkaan ostokäyttäytymiseen, mutta 1 euron ja 2 euron korotus vaikutti 

heihin kaikista voimakkaimmin verrattuna muihin sosioekonomisiin luokkiin. 

Verokiristyksillä on jo pitkään pyritty ympäri maailmaa saada ihmiset vähentämään 

tai lopettamaan tupakan käytön. Toistaiseksi kasvaneet hinnat eivät ole vähentäneet 

tupakointia toivotulla tavalla. Hinnankorotukset ovat yleensä johtaneet ihmiset 

ostamaan savukkeet halvemmista paikoista, kuten ulkomailta (Hyland ym. 2005, 

Hyland ym. 2006). Suomessa hinnankorotusten seurauksena matkustajatuonnin 

trendi on ollut laskevaa vuodesta 2008 saakka (Valvira, 2015). Tulokset kuitenkin 

osoittivat 42,6% vastaajista olevan valmiita lopettamaan tupakoinnin merkittävän 

hinnankorotuksen seurauksena. Kahden euron hinnankorotuksen myötä lähes kaikki 

olivat valmiita vaihtamaan nykyisen savukkeensa halvempaan. Ottaen huomioon sen, 

että kyseisen korotuksen myötä hinnat nousisivat kaikilla savukebrändeillä, 

markkinan halvimpia savukkeita polttavien kohdalla kynnys jatkaa tupakointia 

kasvaa eniten.  

Lisäksi on hyvin todennäköistä, että matkustajatuonti ja tupakan salakuljettaminen 

tulee yleistymään tulevaisuudessa. Hinnan nousun myötä savukeaskin hinnat 

nousevat Suomessa 7,00 ja 8,00 euron paikkeille. Samaan aikaan naapurimaat Viro 

(keskihinta 3,10 €) ja Venäjä (keskihinta 1,00-1,40 €) myyvät savukkeita murto-

osalla Suomen hintaan verrattuna (Iltalehti 2017). 
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Miehet jatkoivat tupakointia hinnannoususta huolimatta kaksi kertaa 

todennäköisemmin kuin naiset. Toistamiseen naiset olivat herkempiä lopettamaan 

tupakoinnin muutoksen johdosta.  

7.9 Markkinatilanne 

Suosituin brändi suomalaisten tupakoitsijoiden keskuudessa oli edelleen L&M 37,7% 

osuudella. Kyseinen brändi on ollut useamman vuoden Suomen ostetuin brändi ja 

sen suosio ei tunnu laskevan. Vuonna 2013 noin 70% kaikista ostetuista savukkeista 

oli L&M sinistä (Philip Morris, 2013). Suosituimmat kevytsavukkeet olivat L&M 

sininen ja Marlboro Gold, kun taas suosituimmat mentholsavukkeet olivat L&M 

vihreä ja Pall Mall vihreä. Suosituin perinteinen savuke oli Marlboron punainen. 

Tutkimuksemme tulos osoittaa melko vahvasti, että L&M on valmistajana edelleen 

vahva suosikki tupakoitsijoiden keskuudessa. Vaikka tutkimuksesta saatu 

prosentuaalinen tulos onkin huomattavasti pienempi kuin vuoden 2013 

markkinaosuus, on tulos vahvasti suuntaa antava. Täytyy huomioida, että tähän 

tutkimukseen osallistui ainoastaan 202 vastajaa ja se toteutettiin ainoastaan yhdellä 

markkina-alueella (Oulussa). Mikäli tutkimuksen kyselyä olisi jaettu ympäri Suomea 

olisi otanta ollut huomattavasti isompi ja käsittänyt täten useamman markkina-

alueen. Ottaen huomioon aiemman trendin, tällöin L&M:n brändin prosentuaalinen 

osuus olisi luultavasti ollut myös isompi. 

Kuten aiemmissa tutkimuksissa (Krystallis 2013, Heikkinen 2014) markkinan 

suosituimpien savukkeiden joukossa olivat eri valmistajien kevytsavukkeet. 

Merkittävä muutos oli kuitenkin menthol savukkeiden suosion selkeä kasvu. L&M 

sinisen ollessa suosituin savuke, markkinan kaksi seuraavaksi suosituinta savuketta 

olivat mentholin makuisia. Muutos on siksi huomattava, että aiemman tutkimuksen 

(Heikkinen 2014) suosituimman 10 savukkeen joukossa oli vain kaksi menthol 

savuketta, joista toinen oli niin sanottu napsutupakka, joka saa mentholin maun vasta 

filtterissä olevan mentholkapselin rikkomisen jälkeen. 

Toinen mielenkiintoinen muutos aiempaan tutkimukseen (Heikkinen, 2014) oli Pall 

Mallin suosion kasvu. Vuonna 2013 Chesterfield oli huomattavasti suositumpi ja 

sijoittuikin silloin toiseksi suosituimmaksi brändiksi L&M jälkeen. Tuolloin Pall 
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Mall oli neljänneksi suosituin, heti Marlboron jälkeen. Tämän tutkimuksen mukaan 

Pall Mall on markkinoiden toiseksi suosituin savukebrändi kymmenen 

prosenttiyksikön erolla Chesterfieldiin, joka sijoittui neljänneksi. Marlboro säilytti 

asemansa kolmanneksi suosituimpana savukebrändinä. Pall Mallin suosion kasvu 

tarkoittaa myös sitä, että sen emoyhtiö British American Tobacco on kasvattanut 

markkinaosuuttaan Suomessa suhteessa Philip Morrisiin, jonka brändiportfolioon 

lukeutuvat aiempi suosituin kolmikko L&M, Marlboro ja Chesterfield. Kyseisten 

brändien suosiota voi hyvinkin selittää nykyinen markkinatilanne. Aloitteleva 

tupakoitsija näkee kyseisiä merkkejä poltettavan tuttavapiirissään ja päätyy sen 

seurauksena ostamaan samoja merkkejä, koska tietää ne entuudestaan. Tämän 

seurauksena pienemmän markkinaosuuden omaavat brändit jäävät ilman yhtä isoa 

näkyvyyttä, eivätkä pääse kasvamaan (Baldinger 1996, Krystallis 2013).  

Tutkimuksen tuloksesta on havaittavissa myös selkeä niche-markkina. Niche-

markkinoilla tuotteet eroavat yleensä ominaisuuksillaan massasta (Baldinger 1996). 

Havaitun niche-markkinan valmistajista lähes puolet olivat sikarimerkkejä (Al 

Capone, Djarum, Hofnar ja Senator), joka selkeästi eroaa perinteisestä tupakasta. 

Kuten markkinajohtajilla, myös pienemmän markkinaosuuden omaavilla 

valmistajilta löytyi uskollisia asiakkaita, mutta huomattavasti vähemmän kuin 

suosituimmilla valmistajilla. Pienemmän markkinaosuuden omaavien valmistajat 

(niche-tuotteet) omasivat kuitenkin pelkästään uskollisia asiakkaita, kun taas 

kolmella suosituimmalla valmistajalla uskollisten ja ei-uskollisten asiakkaiden 

määrät olivat lähes yhtä suuria. Double jeopardy-efektin (Baldinger ym. 1996, 

Krystallis 2013) vaikutukset näkyvät myös tämän tutkimuksen tuloksessa.   

7.10 Lakirajoitteet 

Ainoastaan 40,9% vastaajista uskoi lopettavansa tupakoinnin, mikäli se kiellettäisiin 

lailla. Reilu viidesosa (23,3%) kuitenkin jatkaisi tupakointia kiellosta huolimatta. 

Miehet uskoivat jatkavansa tupakointia lailla kieltämisestä huolimatta naisia 

useammin (30% vs. 15,2%, P=0,032). Halu jatkaa tupakointia siitä huolimatta, että 

se on laitonta, voi johtua vahvasta riippuvuudesta tai siitä, että tupakkatuotteiden 

saaminen ulkomailta on toistaiseksi melko helppoa Suomessa. Kieltäminen voi myös 

johtaa tuotteen haluttavuuden lisääntymiseen (Godin, 2005), nuuska toimii tässä 
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hyvänä esimerkkinä. Nuuskan myynti on edelleen laitonta Suomessa, mutta silti sen 

maahantuonti ja käyttö on yleistynyt, etenkin nuorten keskuudessa (THL, 2017).  

Mikäli tupakka kiellettäisiin kokonaan Suomessa, käyttöaste luultavasti laskisi 

lähelle nollaa melko nopeasti, mutta lähtisi myöhemmin nousuun. Suurin syy 

käyttöasteen alenemiselle olisi saatavuuden (tarjonnan) olemattomuus. Markkinat 

toimivat kuitenkin kysynnän ja tarjonnan mukaan ja näitä kahta tekijää on vaikea 

kontrolloida ulkoisilla voimilla. Tämä on huomattu muun muassa alkoholin 

kieltolain jälkiseurauksina. Vaikka alkoholi oli väliaikaisesti laitonta 1900-luvulla, 

oli sen kysyntä niin suurta, että se synnytti uudet markkinat, jotka pohjautuivat 

salakuljetukselle, joka taas lisäsi järjestäytynyttä rikollisuutta. On hyvin mahdollista, 

että sama tapahtumaketju toteutuisi myös tupakan kohdalla. 

Mikäli savukkeiden käytöstä halutaan todellisuudessa päästä eroon, täytyy 

kuluttajien tottumuksissa ja ajatusmaailmassa tapahtua merkittävä muutos. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus oli jatkoa aikaisemmalle tutkimukselle (Heikkinen 2014), 

tarkoituksena oli tutkia tarkemmin mitkä tekijät vaikuttavat tupakoitsijoiden 

ostokäyttäytymiseen ja brändiuskollisuuden muodostumiseen. Aiemmin saadut 

tulokset olivat hieman suppeita, tämä jätti tarpeen aiheen laajemmalle ja tarkemmalle 

analysoinnille.  

Tässä tutkimuksessa otettiin huomioon ostokäyttäytymisen lisäksi lisää yksilöllisiä 

tekijöitä, kuten psykologiset vaikutukset. Tarkastelemalla kuluttajien asenteita sekä 

aikaisempia kokemuksia, saatiin tarkemman kuvan siitä, mitkä tekijät muovaavat 

ostopäätöksen syntymistä ennen varsinaista ostohetkeä. Tarkastelimme myös oston 

jälkeistä tilannetta tutkimalla tupakoinnin lopettamiseen vaikuttavia tekijöitä. Syy 

tälle oli se, että savukkeiden myynti on moraalisesti erikoinen tilanne. Tupakkayhtiöt 

tarvitsevat myyntiä tulojensa kasvattamiseen, mutta samalla he tietoisesti vaikuttavat 

negatiivisesti ihmisten terveyteen, johon lainsäädäntö pyrkii puuttumaan tupakoinnin 

kieltämisellä. Tarkemmalla tupakoinnin lopettamisen syiden analysoinnilla, saatiin 

kuva siitä, miten brändiuskollisuus vaikuttaa epäterveellisen tuotteen käyttöön.  

Miehet polttivat keskimäärin 1,7 savuketta enemmän vuorokaudessa kuin naiset, ero 

ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä 

kasvoi sitä mukaan mitä vanhempi tupakoitsija oli, mutta ostokerrat pysyivät lähes 

identtisinä sukupuolesta ja ikäryhmästä riippumatta. Brändiuskolliset tupakoitsijat 

sen sijaan polttivat ja ostivat savukkeita selkeästi useammin, kuin ei-uskolliset 

tupakoitsijat. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrät vaihtelivat tulotasoittain, 

mutta tulotason muutoksella ei kuitenkaan ollut selkeää vaikutusta poltetun määrän 

nousuun tai laskuun. 

Miehet pitivät selkeästi naisia useammin kalliimpia brändejä laadultaan parempina 

kuin halvempia brändejä, muuten ostopäätökseen vaikuttavat mielikuvattekijät eivät 

eronneet sukupuolten välillä. Mielikuvatekijöiden vaikutukset eivät myöskään 

eronneet eri ikäryhmien välillä. Mielikuvatekijät vaikuttivat kuitenkin 

brändiuskollisiin tupakoitsijoihin voimakkaammin kuin niihin, joilla ei ollut suosikki 

savukebrändiä. 
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Yleisimmät syyt tupakoinnin lopettamiselle olivat terveysongelmat sekä lapsen 

saaminen. Eri muutokset elämäntilanteessa vaikuttivat molempiin sukupuoliin lähes 

identtisesti. Huomattavaa oli kuitenkin lapsen saamisen vaikutus lopettamiseen, joka 

vaikutti voimakkaammin nais tupakoitsijoihin. Lapsen saamisen vaikutukset 

kuitenkin laskivat sitä mukaan, mitä vanhempi tupakoitsija oli. Terveysongelmat 

vaikuttivat tupakoinnin lopettamiseen kaikissa tarkasteluryhmissä lähes samalla 

lailla. Brändiuskolliset jatkoivat kuitenkin tupakointia läheisen ihmisen 

lopetuspyynnöstä huolimatta ei-uskollisia useammin. Tämän hetkisen taloudellisen 

tilanteen vaikutus ostopäätökseen ei eronnut eri tarkasteluryhmien välillä. Tämän 

hetkinen taloudellinen tilanne oli kuitenkin ostopäätökseen vaikuttava tekijä lähes 

puolella vastaajista. 

Suurin osa vastaajista oli vaihtanut ensimmäisellä tupakointikerralla polttamansa 

savukkeen toiseen. Kuitenkin lähes kolmasosa vastaajista poltti edelleen saman 

valmistajan savukkeita kuin ensimmäisellä kerralla. Valtaosa miehistä ja naisista 

olivat vaihtaneet ensimmäistä savukemerkkiään, mutta miehet olivat uskollisempia 

ensimmäisen tupakointikerran valmistajaa kohtaan. Vastaavasti, mitä nuorempi 

tupakoitsija oli, sitä uskollisempi hän oli ensimmäistä savukebrändiään kohtaan. 

Nykyisellä uskollisuusasteella ei ollut merkitystä siihen, oliko vastaaja vaihtanut 

alkuperäistä brändiään. Yleisin syy ensimmäisellä kerralla poltetun savukkeen 

vaihtamiselle oli makutottumusten muuttuminen. Toiseksi yleisin syy oli savukkeen 

hinnan muutos. Vaihtamisen syyt eivät kuitenkaan eronneet eri tarkasteluryhmien 

välillä.  

Tuoteominaisuuksien vaikutusta ostopäätökseen tarkastellessa kävi ilmi, että 

savukkeen maku oli lähes kaikille määrittävä tekijä, kun taas nikotiinin ja tervan 

määrällä ei ollut niin suurta merkitystä. Maun merkitys oli yhtä suuri molemmille 

sukupuolille, mutta nikotiinin ja tervan määrä vaikutti kuitenkin miesten 

ostopäätökseen kaksi kertaa enemmän kuin naisiin. Tuloksissa oli havaittavissa myös 

viitteitä siitä, että savukkeen maku vaikutti voimakkaammin brändiuskollisiin 

tupakoitsijoihin. Tuoteominaisuuksien vaikutukset ostopäätökseen olivat lähes yhtä 

suuret kaikissa ikäryhmissä. 
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Reilut kaksi viidesosaa vastaajista olivat valmiita lopettamaan tupakoinnin 

merkittävän hinnankorotuksen johdosta. Miehet jatkoivat kuitenkin tupakointia 

hinnankorotuksesta huolimatta selkeästi naisia useammin. Hinnankorotuksen 

havaittiin myös lisäävän vaihtamishalukkuutta halvempaan savukemerkkiin kaikilla 

ikäryhmillä, molemmilla sukupuolilla sekä uskollisten ja ei-uskollisten keskuudessa. 

Lopettamishalukkuus ei kuitenkaan eronnut uskollisuusasteiden ja ikäryhmien 

välillä. Tupakoitsijoiden tulotasolla oli selkeästi vaikutusta heidän 

ostokäyttäytymiseen. Mitä enemmän vastaajalla oli tuloja, sitä vähemmän hinta 

vaikutti ostopäätökseen. Vastaavasti hinnankorotus vaikutti brändinvaihtamiseen sitä 

voimakkaammin, mitä pienemmät tulot vastaajalla oli. 

Kysyttäessä vastaajien ensisijaista savukevalintaa markkinan suosituimmaksi 

savukebrändiksi L&M sininen. L&M oli markkinoiden suosituin kevyt- sekä 

mentholsavuke, suosituin perinteinen savuke oli Marlboron punainen. L&M oli myös 

suosikki valmistaja molempien sukupuolten keskuudessa. Naiset polttivat 

mentholsavukkeita miehiä useammin, kun taas miehet polttivat punaisia savukkeita 

naisia useammin. Seitsemän suosituimman valmistajan kohdalla, ostettujen 

savukkeiden määrät eivät eronneet merkittävästi toisistaan brändiuskollisten ja ei-

uskollisten välillä. Pienemmän markkinaosuuden omistaneilla niche-brändeillä sen 

sijaan oli pelkästään brändiuskollisia ostajia. Pelkistettyjen savukeaskien ulkonäön 

tunnistusprosentit olivat lähes suoraan verrattavissa kyseisten brändien 

markkinasuosioon.  

Mikäli tupakointi kiellettäisiin lailla Suomessa, lopettaisi tupakoinnin 

todennäköisesti 41,1% vastaajista. Ainoastaan vajaa neljäsosa uskoi jatkavansa 

tupakointia kiellosta huolimatta. Miehet uskoivat jatkavansa tupakointia kiellosta 

huolimatta naisia useammin. Lopetusmäärät eivät eronneet uskollisuusasteen ja 

ikäryhmien välillä. 

8.1 Tulosten arviointia 

Suomalaiset tupakoitsijat olivat siis erittäin brändiuskollisia, vaikka suurimmalla 

osalla ostotiheys olikin matalampi (<4 krt/vko) kuin Knoxin ja Walkerin (2001) 

asettama määritelmä uskolliselle asiakkaalle (>4 krt/vko). Tämä selittyy sillä, että 
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päivittäin poltettujen savukkeiden määrä suhteutettuna savukeaskin kokoon vaatii 

ainoastaan kaksi ostokertaa viikossa. Miehillä oli selkeästi voimakkaampi 

psykologinen suhde tupakointiin naisiin verrattuna. He pitivät muun muassa 

kalliimpaa hintaa paremman laadun merkkinä, olivat uskollisempia ensimmäistä 

savukemerkkiään kohtaan sekä jatkoivat tupakointia naisia useammin lapsen 

saamisen, hinnankorotuksen ja lailla kieltämisen seurauksena. Miesten uskollisuuden 

ja ostokäyttäytymisen voidaankin olettaa olevan enemmän tunneperäistä, kun naiset 

toimivat enemmän rationaalisesti.  

Taloudellisella tilanteella oli myös selkeä vaikutus ostokäyttäytymiseen. Mitä 

matalammat tulot vastaajalla oli, sitä voimakkaammin hän reagoi markkinoiden 

muutoksiin. Nykyisellä hintatasolla, kuluttajat ovat kuitenkin vielä valmiita ostamaan 

keskihinnaltaan kalliimpia savukkeita, joka näkyy L&M, Pall Mall ja Marlboron 

suosiossa verrattuna kalliimpiin (Belmont ja Camel) ja halvempiin (Chesterfield) 

savukkeisiin. 

Kevytsavukkeet ovat edelleen markkinajohtajia, kuten aiemmat tutkimuksetkin 

osoittivat (Krystallis 2013, Heikkinen 2014). Selkeä ero aikaisempien tutkimusten 

tulokseen oli aikaisempien (etenkin varhaisiän) kokemusten merkitys uskollisuuden 

muodostumiselle (Moschis 2007). DiFrazan ym. (1994) mukaan 67% nuorista 

valitsee jatkossa saman savukebrändin kuin ensimmäisellä kerralla, tämä tutkimus 

antoi tulokseksi 27,7%. Tämä osoittaa sen, että suomalaiset nuoret tupakoitsijat 

tykkäävät kokeilla alkuvaiheessa eri vaihtoehtoja oman suosikkinsa löytämiseksi. 

8.2 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä lähdettiin kehittämään perehtymällä 

aikaisempiin tupakointiin keskittyviin tutkimuksiin ja tutkimalla niiden vahvuuksia 

ja heikkouksia. Näiden pohjalta kehitettiin viitekehys joka kattaisi myös aiempien 

tutkimusten huomioitta jätetyt tekijät, jotta saataisiin selkeämpi kuva tutkittavasta 

ilmiöstä ja pystyttäisiin määrittämään relevantteja tutkimuskysymyksiä. Tämän takia 

tutkittavaksi tekijäksi otettiin mukaan myös psykologisia tekijöitä. Uutta selittävää 

teoriaa löytyikin paljon, mutta sitä olisi voinut kerätä lisää ja täten hyödyntää 

paremmin.  Mukaan olisi ollut mielenkiintoista ottaa, muun muassa mahdollisia 
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haastatteluja siitä miksi ihmiset tupakoivat tai käyttävät huumeita, vaikka tietävät 

niiden olevan haitaksi terveydelle. 

Tässä tutkimuksessa vastaajien keski-ikä oli 26 vuotta ja 70 prosentilla tulotaso oli 

alle 1000 euroa kuukaudessa, joten tämän tutkimuksen tulos kuvastaa enemmän 

nuorten aikuisten tupakointikäyttäytymistä, eikä välttämättä ole yleistettävissä 

koskemaan koko aikuisväestön tupakointitottumuksia ja käyttäytymistä. Tähän 

vaikuttaa se, että valtaosa kyselyyn vastanneista olivat yliopiston opiskelijoita. Syy 

tähän oli se, että tarjolla olevista työkaluista ja jakelumenetelmistä, kyselyä oli 

helpoin jakaa yliopiston postituslistaa hyödyntäen. Voidaan siis todeta otannan 

olleen valikoitunut. Luotettavamman tuloksen saamiseksi kyselylomaketta tulisi 

jakaa laajemmalle alueelle eri kanaviin ja siten pyrkiä saamaan enemmän vastaajia 

eri sosioekonomisista luokista.  

Aiemman opinnäytetyön kohdalla datankeräykseen käytetty kyselylomake oli himan 

puutteellinen ja omasi tarkkojen tulosten saamisen kannalta liian ohjaavia 

vastausvaihtoehtoja. Tähän tutkimukseen aiemmin havaitut ongelmat korjattiin, 

mutta datan analysointi vaiheessa huomattiin, että kyselyä olisi voinut kehittää 

entisestään. Tärkeää oli kuitenkin saada isompi otos koko kuin aiemmalla kerralla ja 

tässä onnistuttiin. Reliabiliteetin varmistamiseksi tulosten analysointi vaiheessa 

hyödynnettiin ulkoista neuvontaa SPSS-ohjelman käytössä, jotta ohjelmaa pystyttiin 

käyttämään sen parhaimmalla mahdollisella tavalla, eikä mitata vahingossa väärillä 

parametreilla. Aineiston analysoinnissa on käytetty muuttujien mitta-asteikolle 

(luokiteltu/jatkuva) soveltuvia tilastomenetelmiä, sekä hyödynnetty 

ristiintaulukointia syy-seuraussuhteiden määrittämiseksi. Tällöin tehdyt testit ovat 

helposti toistettavissa. Tämä antaa myös selkeä ja yksinkertaisen kuvan 

merkityssuhteista kohderyhmän käyttäytymisestä. 

Saadut tulokset ovat kuitenkin vahvasti suuntaa antavia ja valideja, sillä 

tutkimuksessa analysoitu data on kerätty kyselytutkimuksen muodossa, jolloin saadut 

tulokset kuvastat kuluttajien todettuja mieltymyksiä. Saatujen tulosten kannalta 

mahdollisia epätarkkuutta aiheutti Webropolin tekninen vika (osan savukeaskien 

tunnistamisen vastausten hävittäminen), sekä eri tilanteissa ostettujen savukkeiden 

kysymyksen vastausvaihtoehdon muotoilu (osa vastanneista jätti vastaamatta 
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savukkeen värin, vaikka vaatimus oli osoitettu kysymyksessä). Yleisesti saadut 

tulokset olivat kuitenkin hyvin saman suuntaisia kuin aiempien tutkimusten tulokset, 

mitä voi pitää yhtenä merkkinä tämän tutkimuksen validiteetista. Ainoana selkeänä 

poikkeuksena kuitenkin DiFrazan (1994) saamat korkeat prosenttiosuudet 

ensimmäisen tupakointikerran merkityksestä. Tämä tutkimus kuten myös aiempi 

opinnäytetyö (Heikkinen 2014) antoivat molemmat huomattavasti pienemmän 

merkityksen kyseiselle tekijälle (molemmissa lähes identtiset prosenttimäärät). Joko 

DiFrazan tutkimuksessa on tapahtunut mittausvirhe, koska kaksi muuta tutkimusta 

antaa täysin eri tuloksen, tai nuorten tupakoitsijoiden käyttäytyminen eroaa 

merkitsevästi sen mukaan missä päin maailmaa he asuvat.  

Tutkimuksen tulos antaa kuitenkin hyvän pohjan perusteellisemmalle tutkimukselle, 

joka pohjautuisi todellisiin myyntimääriin sekä pidempiaikaisen kohderyhmän 

käyttäytymisen analysointiin markkinoiden muutosten pohjalta. Tarkastellessa 

veronlisäyksistä johtuvien hinnannousujen vaikutusta saadaan viitteitä siitä, miten 

tulevaisuudessa voimaan astuvat hinnanmuutokset luultavammin vaikuttavat 

tupakoitsijoiden ostokäyttäytymiseen. On kuitenkin muistettava, että kuluttajat 

sopeutuvat jatkuvasti markkinoiden muutoksiin muun muassa inflaation seurauksena, 

joten myös lopetushalukkuutta koskevat tulokset ovat enemmän suuntaa antavia kuin 

faktoja. Tämän tutkimuksen mukaan noin neljäsosa jatkaisi tupakointia ja ostaisi 

savukkeet ulkomailta, mikäli tupakointi kielletään lailla. Vastaavasti noin puolet 

jatkaisi tupakointia, vaikka hinta nousisi oman kipurajan yli. Tämän perusteella 

voidaan olettaa, että tulevan veronkiristyksen johdosta matkustajatuonti ja 

pimeäkauppa tulee lisääntymään ja verotulot ohjautuvat ulkomaille. 

8.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka on kirjannut lakiin tavoitteeksi 

tupakoinnin lopettamisen. Tavoite aiotaan saavuttaa jo vuoteen 2030 mennessä, kun 

aiempi tavoitevuosi oli 2040. Tupakkaveron on ennustettu nostavan keskimäärin 

18%, joka vastaa reilua euron hinnankorotusta. Tällä hetkellä halvin 20 kappaleen 

savukeaski maksaa 6,10 euroa ja kallein 24 kappaleen savukeaski 7,70 euroa. 

Tulevan veronkorotuksen myötä olisi erittäin mielenkiintoista tutkia, miten se 
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vaikuttaa lopetushalukkuuden trendiin, sekä rupeavatko kuluttajat uskollisesta 

asennoitumisesta huolimatta suosimaan halvempia merkkejä kuin nykyisin. 
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Liite 1. Kyselylomake 

1) Sex 

a) Male 

b) Female 

2) Age 

3) Are you currently 

a) unemployed 

b) employed 

c) in part time job 

d) student 

e) working while studying 

f) retired 

4) Your monthly net income 

a) 0-500€ 

b) 500-1000€ 

c) 1000-2000€ 

d) 2000-3000€ 

e) over 3000€ 

5) What age did you start smoking 

6) How often do you smoke 

a) daily 

b) once or twice a week 

c) a few times a month 

d) a couple of time per year 

7) How many cigarettes do you smoke per day 

8) How many times you buy cigarettes per week 

9) Do you have a favorite brand you always smoke 

a) yes 

b) no 

10) Do you still smoke the same brand and type as you did when you smoked for the 

very first time 

a) yes 
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b) no 

11) Do you still smoke same manufacturers cigarettes as you did when you smoked 

for the very first time 

a) yes 

b) no 

12) If you have changed the first brand you smoked, why did you do it (multi choice) 

a) change in price 

b) change in income 

c) change in taste preference 

d) other (what) 

13) Cigarette brand you most likely will buy within a next week (brand and type e.g. 

LM Green) 

14) Cigarette brand you most likely will buy within a next week if the first option 

isn’t available 

15) Cigarette brand you most likely will buy within a next week if the two first 

options aren’t available 

16) When buying cigarettes, how important is… (from 1-5, 1=not important at all, 

5=extremely important) 

a) amount of tar and nicotine 

b) flavor of the cigarette 

c) the brand of the cigarette 

17) How much do you agree or disagree with the following statements (from 1-5, 

1=strongly disagree, 5=strongly agree) 

a) cigarette I smoke reflects my social status 

b) more expensive brands have better product quality 

c) I prefer to smoke the more expensive brands than the cheaper ones 

d) it’s important to smoke same brand as my friends 

e) light cigarettes (fewer tar and nicotine) are healthier than regular ones 

18) How much does the price affect your buying decision (from 1-5, 1=very little 

affection, 5=very much affection) 

19) How much does your current financial situation affect your buying decision 

(from 1-5, 1=very little affection, 5=very much affection) 

20) I would change my current brand to cheaper one if the price would increase 

(from 1-5, 1=strongly disagree, 5=strongly agree) 
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a) 0,50e 

b) 1,00e 

c) 2,00e 

21) I would stop smoking due to significant change (from 1-5, 1=strongly disagree, 

5=strongly agree) 

a) having a child 

b) health issues 

c) serious sickness 

d) by someone’s request that you care much 

e) significant increase in price 

22) If smoking would become prohibited in your home country would you 

a) quit smoking 

b) keep smoking, but buy cigarettes abroad 

c) not sure 

23) Name the following brands (Liitteet 2-7) 

 

Liite 2. Lucky strike 
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Liite 3. West 

 

Liite 4. Marlboro 

 

Liite 5. L&M 
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Liite 6. Kent 

 

Liite 7. Camel 

 


