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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sosiaalisen median vaikutusta miesten vaatteiden ostopää-
tökseen. Tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalinen media vaikuttaa muodista kiinnostu-
neiden miesten ostopäätöksiin sekä millä eri tavoin muotialan yritykset ja yksittäiset henkilöt 
sosiaalisessa mediassa voivat vaikuttaa miesten ostokäyttäytymiseen parhaiten. Opinnäyte-
työ painottuu ostosuppilon konversio-vaiheeseen eli ostotapahtumaan, jolloin asiakas on 
todennäköisesti ollut jo entuudestaan kiinnostunut brändistä tai tietystä tuotteesta. 
 
Aiempia aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä on tehty esimerkiksi miesten vaateostokäyttäyty-
misestä, sosiaalisen median vaikutuksesta ostokäyttäytymiseen ja sosiaalisen median mai-
nostamisen vaikutuksesta muotituotteiden ostopäätökseen. Aiemmin ei ole kuitenkaan tehty 
opinnäytetyötutkimusta, jossa aihe olisi rajattu sosiaaliseen mediaan, pelkästään miehiin 
kohdistuvaksi ja tutkittu samalla vain ostopäätökseen liittyviä muuttujia. 
 
Olen rajannut teoriaosuuden ja tutkimuksessa tarkemmin tutkittavat sosiaalisen median ka-
navat YouTubeen, Instagramiin, Facebookiin sekä keskustelupalstoihin ja blogeihin. Tutki-
musaineisto kerätään kyselyn avulla. Teoriaosuus keskittyy pitkälti miesten muotiin, muodin 
digitaaliseen markkinointiin, sosiaaliseen mediaan ja ostokäyttäytymiseen sekä –
päätökseen. Teoriassa käydään läpi yleistä asiaa miesten muotiin liittyen, sosiaalista medi-
aa, vaatehankintaa, aiempia muotitutkimuksia mukaan lukien opinnäytetöitä sekä nettiartik-
keleita, jotka perustuvat asiantuntijatietoon. 
 
Empiirisenä tutkimusmenetelmänä on käytetty kvantitatiivista kokonaistutkimusta miesten 
muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneille miehille sosiaalisessa verkkosivustossa, Reddi-
tissä. Kysely on osoitettu alireddit-osioihin /r/malefashion:iin ja /r/streetwear:iin, joissa kes-
kustellaan muun muassa miesten pukeutumisesta, trendeistä, pukeutumisvinkeistä ja vaa-
teartikkeleista sekä jaetaan omia tyylikuvia. Ryhmät ovat todella aktiivisia ja niillä on yhteen-
sä noin miljoona tilaajaa. Tutkimuskysymykset on muodostettu teoriaosuuden ja aiempien 
tutkimusten pohjalta. Tutkimus on suoritettu Webropol-kyselyn avulla. Opinnäytetyön lopus-
sa käydään läpi tutkimustuloksia Excel-kaavioiden avulla ja niihin liittyvää pohdintaa. 
 
Tutkimustuloksissa havaittiin, että sosiaalisella medialla on huomattava vaikutus nuorten 
miesten vaateostopäätöksiin erityisesti ostoprosessin alkuvaiheista aina hankintaan asti. 
Vaatteista ja vaatebrändeistä haetaan sosiaalisen median avulla muun muassa lisätietoa, 
kuten arvosteluja, kokemuksia ja kuvia. Lisätietoa etsitään yleensä, kun vaate hankitaan 
verkkokaupasta. Miehet haluavat sosiaalisen median avulla pääasiassa inspiroitua, pysyä 
perillä uusista tuotteista ja nähdä vaatteita muiden käyttäjien päällä. Viidesosa miehistä on 
myös hankkinut vaatteen sosiaalisen median mainoksen ansiosta ja lähes puolet on tehnyt 
impulsiivisen ostopäätöksen sosiaalisen median takia. Vastaajat keskimäärin itsekin arvioi-
vat sosiaalisen median vaikuttavan suoraan ostopäätöksiin. 
 
Opinnäytetyöaihe ja tutkimus syventävät ammatillista osaamistani markkinointiin ja vaate-
tukseen liittyen sekä antavat valmiuksia työelämään ja mahdollisia jatko-opintoja varten. 
Opinnäytetyö on toteutettu syksyllä 2018. 
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1 Johdanto 

“Style is a simple way of saying complicated things.” —Jean Cocteau 

 

Naisten muodin markkina-arvo on edelleen suurempi kuin miesten. Miesten vaatteiden 

myynti on kuitenkin kasvanut jatkuvasti ja ohittanut naisten vaatteiden myynnin vuotuisen 

kasvun, koska miehet ovat alkaneet pukeutua rennommin. (Quartz 2018.) Sosiaalisen 

median on ajateltu osaltaan vaikuttavan tähän muutokseen. Sosiaalinen media on mah-

dollistanut päivittäisen inspiraation saannin ja miehet ovat aiempaa itsevarmempia tuo-

maan omaa tyyliä esiin muiden nähtäväksi (The Content Plug 2018). 

 

Aiheeni on ”Sosiaalisen median vaikutus miesten muotituotteiden ostopäätökseen”. Pää-

dyin aiheeseen, koska itseäni on jo pitkän aikaa kiinnostanut miesten vaatetus ja miesten 

muodin markkinointi. Olen ollut miesten vaateliikkeessä töissä ja haluan tutustua tarkem-

min digitaaliseen asiakaspolkuun sekä ostotapahtumaan vaikuttaviin asioihin. Vaikka 

aiemmin on tehty opinnäytetöitä muun muassa muodin ostokäyttäytymiseen liittyen, aihet-

ta ei ole rajattu aiemmin yhtä tarkasti koskemaan sosiaalisen median vaikutusta miesten 

muotiin liittyvien tuotteiden ostopäätökseen. 

 

Aihe on mielestäni tärkeä, koska miesten ostokäyttäytyminen muodissa on erilaista verrat-

tuna naisiin. Esimerkiksi miehille kaupankäynnin nopeus ja tuotteiden laatu on yleisesti 

ottaen niiden määrää tärkeämpää. Miesten pukeutuminen lisää myös vuosi vuodelta suo-

siotaan eli se ei ole enää pelkästään naisten hommaa. Aihe kytkeytyy pitkälti tämän päi-

vän ostoprosessiin ja –käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Teoriaosuudessa käy-

dään läpi ostoprosessia ja ostokäyttäytymistä sekä yleisellä tasolla että sosiaalisen medi-

an, muodin ja miehen näkökulmasta. Erilaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat osto-

päätökseen, joten tutkimuksen tietoperustassa käydään läpi miesten omaa motivaatiota 

vaatteiden hankinnalle ja vastaavasti markkinoinnin eri keinoja vaikuttaa miesten ostopää-

tökseen. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmaa ”Vaikuttaako sosiaalinen media miesten vaateostopää-

töksiin?” selvitetään määrällisellä eli kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Teoriaosuu-

den pohjalta tuotetaan standardoitu kvantitatiivinen tutkimuslomake, joka jaetaan muodis-

ta kiinnostuneille miehille Redditin /r/streetwear- ja /r/malefashion –alakeskusteluihin. 

Kvantitatiivisella tutkimuksella on tässä tapauksessa helpompaa analysoida kyselyn tulok-

sia ja muodostaa päätelmiä kuin kvalitatiivisella tutkimuksella. Kvantitatiivisella tutkimuk-

sella voi myös saavuttaa laajemman otannan ja anonyymius mahdollistaa mahdollisim-

man rehellisten vastausten saannin. 
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Tutkimustuloksia voi hyödyntää esimerkiksi muotialan yritykset, sosiaalisen median vai-

kuttajat, visuaalisia tuotteita tai palveluja markkinoivat yritykset sosiaalisessa mediassa 

sekä yleisesti yritykset, joiden kohderyhmänä on miehet. Tulosten avulla on pyritty selvit-

tämään, mitkä asiat sosiaalisessa mediassa korostuvat ja vaikuttavat ostopäätökseen 

sekä kuinka sosiaalinen media voisi tukea myyntiä, erityisesti muotialalla. Lisäksi tutkimus 

osittain havainnollistaa, mitä sosiaalisessa mediassa vaadittaisiin, jotta kiinnostuneista 

seuraajista muodostuisi ostajia. Tutkimuksella on käytännössä haluttu vähentää arvailua 

siitä, mikä voisi toimia sosiaalisessa mediassa miesten vaatteiden markkinoinnin osalta. 

 

Opinnäytetyö koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä tutustutaan tarkemmin muotiin ja 

sen markkinointiin, miesten vaatealaan sekä sosiaalisen median kanaviin. Toisessa osas-

sa käydään läpi ostoprosessia ja ostokäyttäytymistä sekä erilaisia tutkimuksia näihin liitty-

en muodin osalta. Kolmannessa, keskeisimmässä osassa, käsitellään itse tutkimusta. 

Tässä osassa käydään läpi tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä, tutkimustuloksia, tutki-

muksesta muodostettavia johtopäätöksiä sekä arvioidaan tutkimuksen pätevyyttä ja luotet-

tavuutta. Viimeisessä osassa, ”Pohdinta”-kappaleessa, peilataan tutkimuksen ja opinnäy-

tetyön onnistumista sekä tarkastellaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Muoti ja sen markkinointi 

Käsitteenä muoti on todella laaja, joten sitä on hankalaa avata yksiselitteisesti (Odyssey 

2015). Tyypillinen selite muodille kuitenkin on, että se käsittää kaiken, mikä on kullakin 

hetkellä suosittua ja käy läpi murrosta; muoti on mitä tahansa, mikä on haluttua ja asian-

mukaista (Rath, Bay, Petrizzi & Gill 2014, 422). Vaikka usein muodista puhuttaessa tarkoi-

tetaan vaatteita, muodilla voidaan myös tarkoittaa esimerkiksi puhelimien tai autojen 

suunnittelun muutoksia eri aikaväleillä. Tässä opinnäytetyössä muotia kuitenkin käsitel-

lään pukeutumisen ja vaatetuksen näkökulmasta.  

 

Muoti on mahdollista pilkkoa pienempiin osatekijöihin, joiden avulla voidaan määrittää, 

mikä on suosittua tai mikä tulee olemaan suosittua. Haute couture eli ”korkean muodin” 

luksusmuotitalot esittelevät muotitrendejä ja tyylisuuntauksia kalliilla ja ainutlaatuisilla 

vaatteilla, joita ei ole sellaisenaan tarkoitus käyttää arkielämässä. Pikamuodissa jäljitel-

lään näitä muotitalojen teemoja ja tuotetaan edullisempia, arkikäyttöön sopivampia tuottei-

ta. Media on toinen osatekijä, joka määrittää, mikä on muodissa (TV-ohjelmat, elokuvat, 

sosiaalinen media, lehdet). Media inspiroi kuluttajia tarkoituksellisesti ja/tai alitajuisesti 

kokeilemaan uusia tyylejä esimerkiksi elokuvan päähenkilön kautta. Julkisuuden henkilöt 

myös määrittävät, mikä on suosittua ja muotia nykyhetkellä. Tästä syystä suunnittelijat 

pyrkivät vaikuttamaan kuluttajiin julkisuuden henkilöiden (artistit, näyttelijät, viihdyttäjät) 

avulla, jotta brändien uutuudet tulisivat kuluttajien tietouteen määrittäen samalla sen het-

ken muotia. (Odyssey 2015.) 

 

Muodista ei ole kyse, jos ainoastaan yksittäinen henkilö käyttää jotain tiettyä vaatetta. 

Kyse ei ole muodista myöskään silloin, jos kaikkien on pakollista käyttää samaa univor-

mua mitään muuttamatta edes vuosien saatossa. Suuren osan ryhmän jäsenistä täytyisi 

käyttää esimerkiksi vyölaukkua, jotta voitaisiin puhua muodista. Muoti kuitenkin vaatii 

muutosta pidemmällä aikavälillä eli uusi vaatekappale hyväksytään ryhmässä, mutta 

myöhemmin se myös hylätään. Hylätyn vaatteen tilalle tulee jälleen uusi vaate, joka hy-

väksytään ja saavuttaa suosion ryhmän keskuudessa. Muoti siis edustaa sosiaalista kopi-

ointia, joka tapahtuu toistuvasti ja samalla muodostaa muotisyklin. Jotkut tyylit omaksu-

taan hyvinkin nopeasti, jopa viikkojen sisällä, kun taas joissakin kestää vuosia tai vuosi-

kausia. Tyyliä, joka ei koskaan saavuta suosiota, kutsutaan flopiksi. (Yurchisin & Johnson 

2010, 2-3.) 
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2.1 Miesten vaateala 

Miesten vaatetuksen markkina-arvo maailmanlaajuisesti on yhteensä 402 biljoonaa dolla-

ria (Fashion United 2016a). Vuosittain ostetuimmat miesten vaatetuotteet ovat puvut (54 

biljoonaa dollaria), paidat mukaan lukien T-paidat (25 biljoonaa dollaria) ja takit (16 biljoo-

naa dollaria) (Fashion United 2016b).  

 

Miesten vaatesuunnittelu perustuu pitkälti historiaan ja historiallisiin vaatteisiin, joilla on 

ollut jokin tietty käyttötarkoitus. Vaatemallien alkuperät perustuvat muun muassa sotiin, 

urheiluun ja räätälöintiin. Osittain tästä syystä miesten muoti perustuu enemmän käytän-

nöllisyyteen ja toiminnallisuuteen, kun taas naisilla vaatetuksessa on enemmän vaihtelua 

ja kokeilunhalukkuutta. Miehillä pienet yksityiskohdat, kuten esimerkiksi materiaalierot ja 

housujen leveys voivat olla ratkaiseva ja mullistava tekijä vaatetuksessa. Vaikka vaatteet 

eivät olisi kovin perinteisiä tyyliltään, niiden täytyy olla käytännöllisiä. Miehet arvostavat 

klassisia vaatteita, kuten myös autenttisuutta, brändien historiaa, perintöä ja vaatteiden 

pitkää elinikää. (The Telegraph 2014.) 

 

2.2 Miesten vaatealan kehitys 

Miesten vaatetuksen vuotuinen kasvuvauhti on 4,5 prosenttia verrattuna naisten 3,7 pro-

senttiin (Fashion United 2016b). Miesten vaatemarkkina on näin ollen nopeammin kasva-

va kuin naisten vaatemarkkina. Naisten vaatetuksen markkina-arvo on kuitenkin suurem-

pi, 621 biljoonaa dollaria, verrattuna miesten 402 biljoonaan dollariin (Fashion United 

2016a). 

 

Vastaavasti vuonna 2017 miesten luksusvaatemarkkinan on ennustettu kasvavan seuraa-

van kolmen vuoden aikana 2,3 %. Vuoteen 2020 mennessä sen markkina-arvon odote-

taan olevan 33 biljoonaa dollaria, mikä merkitsee 14 prosentin kasvua luksusmarkkinoilla 

vuodesta 2015. Tämä merkitsee muutosta miesten pukeutumisessa ja uusien tyylien ko-

keilunhalua. Lisäksi vaatesuunnittelijat, jotka aiemmin valmistivat ainoastaan naisille vaat-

teita, ovat alkaneet suunnitella myös miesten vaatemallistoja. Miesten vaatemarkkinoiden 

kasvaessa miesten vaatteita on alettu mainostaa enemmän ja ne ovat saaneet enemmän 

jalansijaa fyysisissä liikkeissä lisäten niiden näkyvyyttä. Tästä syystä miehet ovat alkaneet 

hankkia enemmän muodikkaita vaatteita ja brändit ovat sijoittaneet miesten vaatetukseen 

enemmän pääomaa. (Digiday 2017.) Tämän takia onkin tärkeää tutkia miesten muotia ja 

miesten ostokäyttäytymistä. 

 

Luksusvaatteissa miesten mallistojen odotetaan menestyvän paremmin kuin naisten vaat-

temallistojen 2017-2022 välillä. Tämä johtuu siitä, että miehet ovat alkaneet välittää 
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enemmän ulkonäöstään sosiaalisen median ja löyhenevien pukukoodien ansiosta. Länsi-

Euroopassa miesten pukujen myynti laskikin 700 miljoonalla dollarilla vuosien 2012-2017 

välillä. (The Business of Fashion 2018) 

 

Suomessakin miesten vaatemarkkinat ovat kasvaneet ja kehityksen kärjessä ovat erity-

sesti suurkaupungit. Miesvaatemerkki Turon vuoden 2017 kuluttajatutkimuksessa selvisi, 

että Helsingissä asuvista miehistä 56 % on erittäin tai melko kiinnostunut pukeutumisesta. 

Vain kahdessa vuodessa tämä luku on kasvanut 14 prosentilla. Vastaajista jopa 95 % 

kertoi olevansa jossain määrin kiinnostunut pukeutumisesta. (STT Info 2017.) 

 

Unisex-vaatetus on myös nostanut viime aikoina päätään. Zara julkaisi sukupuolineutraa-

lin malliston, joka sisälsi farkkuja sekä paitoja ja H&M julkaisi unisex-farkkumalliston ni-

meltä ”Denim United”, joka sisälsi muun muassa mekkoja ja haalareita. Lisäksi monet 

muotitalot, kuten Gucci, eivät ole muotiesityksissään enää erotelleet miesten ja naisten 

mallistoja. Joitain julkisuuden henkilöitä, kuten Jaden Smith ja Jared Leto, on myös nähty 

käyttävän mekkoja. (Verdict 2017.) Häilyvien pukeutumisen rajojen voisi olettaa olevan 

yksi osasyy, miksi miesten tyyli moninaistuu ja vaatteita ei perinteiseen tyyliin jaotella 

maskuliinisiksi tai feminiinisiksi.    

  

2.3 Miesten muoti ja sosiaalinen media 

Sosiaalinen media käsittää kaikki verkkoviestintäympäristöt ja työkalut, jotka antavat yksi-

löille ja ryhmille mahdollisuuden tuottaa sisältöä ja olla vuorovaikutuksessa keskenään 

keskustelun ja sisällön avulla. Sosiaalinen media ei ainoastaan täytä ihmisten ensisijaisia 

tarpeita, vaan tuo elämään tarkoituksenmukaisuutta ja kuuluvuutta sekä mielihyvää. 

Markkinoijille sosiaalisesta mediasta on hyötyä asiakastiedon keräämisessä ja sen yhdis-

tämisestä markkinointistrategiaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja asiakkaiden tarpeiden 

täyttämiseksi. (Rath 2014 ym., 260-261, 263.) 

 

Monessa vaateliikkeessä miesten osasto on kooltaan pieni, piilossa tai kauempana kuin 

naisten osasto. Tästä syystä vaateostoksilla käynti ei aina ole miehille helpoin tapa tutus-

tua uutuuksiin, vaikka muoti kiinnostaisikin. Monet markkinoijat ovatkin huomanneet tä-

män ongelman ja panostaneet markkinointiin netissä. Sosiaalinen media onkin helppo ja 

tehokas keino tavoittaa mieskohderyhmä. Vuonna 2013 yksi kolmasosa miehistä osti 

vaatteita netistä ja Britanniassa 85 % miehistä suosi vaatteiden ostamista verkkokaupas-

ta. Sosiaalinen media on erittäin visuaalinen tapa nähdä tuotteita ja tuotteille löytyy kom-

mentteja, arvosanoja, vertailuja, arvosteluja ja tilastoja. Tuotteiden ostaminen ja palautta-

minen on myös helpottunut ajan saatossa, joka on vähentänyt netissä tuotteen hankkimi-

sen ostokynnystä. Sosiaalisesta mediasta on muodostunut esiostoväline, josta hankitaan 
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tietoa, selvitetään tarjouksia ja luetaan tarkemmin tuotteista ennen varsinaista ostopäätös-

tä. Sosiaalinen media ylläpitää asiakkaan mielenkiintoa lopulliseen päätöksentekoon asti. 

Miesten vaatemarkkinoinnin asiantuntijoiden mukaan sosiaalinen media on välttämätön 

markkinointiväline alalla. Brändin historian, perinnön, imagon ja elämäntyylin huomioon 

ottaminen ja tunteminen ovat keskiössä miesten muodin sosiaalisten kanavien markki-

noinnin menestyksessä. (DAC Group 2013.) 

 

GlobalWebIndexin tutkimuksen mukaan päivittäisen sosiaalisen median käyttö on ohitta-

nut vuosien 2016-2017 välillä TV-katsomisajan ja selkein ero on Y-sukupolven käyttäjä-

kunnassa. Lisäksi kuluttajat ovat vuosien 2014-2017 välillä selkeästi vähentäneet oman 

elämänsä yksityiskohtien sekä kuvien ja videoiden jakamista. Hankittavien tuotteiden et-

siminen on puolestaan kasvanut 24 prosentista 28 prosenttiin. Vähenevä sisällöntuotanto 

ja lisääntyvä sisällön kulutus luovat hyvät edellytykset brändeille markkinoida tuotteitaan 

nykypäivänä. (We Are Social 2018.)  

 

2.3.1 Instagram 

Instagram on nopeasti kasvattanut suosiotaan. Kolmen vuoden sisällä sen julkaisusta 

alustalla oli jo 150 miljoonaa käyttäjää. Instagram mahdollistaa kuvien ja videoiden otta-

misen ja jakamisen sekä erilaisten filtterien lisäämistä niihin. (Rath 2014 ym., 266.) Tällä 

hetkellä aktiivisia Instagram-käyttäjiä on yhteensä 500 miljoonaa, joista 32 % on miehiä eli 

yhteensä 160 miljoonaa (Omnicore 2018a). 

 

Instagramin mukaan erityisesti muotibrändeillä on suuri todennäköisyys menestyä In-

stagramissa, koska joka kolmas muodista kiinnostunut käyttäjä on ostanut alustalla löyde-

tyn vaatetuotteen. Lisäksi muodista kiinnostuneet henkilöt katsovat uutisvirran 15 kertaa 

läpi päivän aikana, heillä on 230 % enemmän seuraajia ja he päivittävät tiliään kolme ker-

taa enemmän kuin keskimääräinen käyttäjä. (Marketing Week 2016.) 

 

Vastaavasti Dana Rebecca Designs -brändin tutkimuksen mukaan 72 % vastaajista on 

tehnyt ostopäätöksen nähtyään Instagramissa muoti-, tyyli- tai kauneustuotteen. Vastaa-

jista 65 % arvioi, että heidän seuraamillaan käyttäjillä on ollut jonkin verran tai paljon vai-

kutusta heihin. 58 prosenttia vastaajista arvioi, että on melko todennäköistä tai todella 

todennäköistä, että ostavat Instagramissa muoti-, tyyli- tai kauneustuotteen. (Dana Re-

becca Designs.) 

 

Kiinnostus miesten muotiin sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Instagramissa on kasva-

nut nopeasti. Instagramissa #mensfashion oli vuonna 2017 kahdeksanneksi suosituin 

muotiin liittyvä hashtag. Aikavälillä 2016 marraskuu – 2017 huhtikuu sen käyttö julkaisuis-
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sa oli kasvanut 49 prosenttia. Instagram on yksi parhaimmista paikoista löytää uusia tuot-

teita ja seurata uusia trendejä. (Linkfluence 2017.) 

 

Instagramin miesten muodissa erityisesti vahvasti brändätyt, värikkäät ja rohkeat vaatteet 

ovat lisänneet suosiota, koska ne erottuvat joukosta ja kiinnittävät huomion puhelimen 

näytöllä. Ostajat toivovat näiden värikkäiden vaatteiden tuovan heidän julkaisuilleen yhtä 

paljon tykkäyksiä ja reaktioita kuin itse brändin kuville. (WSJ 2018.) 

 

2.3.2 Facebook 

Facebook on suurin sosiaalisen median kanava. Sillä on yhteensä 2,23 biljoonaa aktiivista 

käyttäjää kuukaudessa, joista miehiä on 47 % eli yhteensä noin 1,04 biljoonaa mieskäyttä-

jää (Omnicore 2018b). 

 

Facebookissa käyttäjät voivat jakaa ja kommentoida toisten uutisia, kuvia, videoita ja link-

kejä. Myöhemmin lisättiin mahdollisuus yrityksille luoda oma sivunsa. Yli 15 miljoonalla 

yrityksellä ja organisaatiolla on nykyään oma Facebook-sivu. Se on mahdollistanut vies-

tinnän nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä lisännyt bränditietoisuutta. Kuluttajat 

seuraavat brändejä päivitysten ja tarjouksien takia sekä saattavat olla vuorovaikutuksessa 

yrityksen kanssa kommentoimalla ja/tai jakamalla tietoa brändistä verkostossaan. Tutki-

mus –ja konsultointiyritys CMB Consumer Pulsen tutkimuksessa selvisi, että yli kolman-

nes kuluttajista on vuorovaikutuksessa heidän suosikkibrändiensä kanssa Facebookissa. 

Tutkimuksessa myös paljastui, että tykättyään brändin sivusta 56 % vastaajista todennä-

köisemmin suosittelee brändiä kavereilleen ja 51 % todennäköisemmin ostaa brändin 

tuotteen. (Rath 2014 ym., 264-265.) 

 

Facebookissa on myös runsaasti ryhmiä, joissa on mahdollista keskustella kavereiden ja 

vieraiden kanssa muodista. Facebookin mukaan Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Sak-

sassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa on jokaista maata kohti keskimäärin 52 000 muotiin 

liittyvää ryhmää, joissa on keskimäärin 320 aktiivista jäsentä ryhmää kohti. Ryhmissä 30 

% jäsenistä on miehiä. (Facebook 2017.)  

 

2.3.3 YouTube 

YouTube on toiseksi suosituin sosiaalisen median kanava Facebookin jälkeen 1,9 biljoo-

nalla kuukausittain aktiivisella käyttäjällään (Statista 2018). Poikkeuksellisesti enemmistö 

käyttäjistä, 62 %, on miehiä (Omnicore 2018c). 
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YouTubessa on katsottavissa laajasti erilaisia käyttäjiensä luomia ja jakamia videoita, ku-

ten katkelmia TV-sarjoista ja elokuvista, videoblogeja sekä ohjeita ja opetuksellisia videoi-

ta. (Rath 2014 ym., 266.) 

 

Videoista on muodostumassa suosittu formaatti ostajille, koska tuotteet voidaan ”kokeilla” 

ennen ostoa videotekijöiden kautta. Googlen vuoden 2017 kyselyn mukaan 40 % YouTu-

be-käyttäjistä käytti alustaa oppiakseen uutta tietystä tuotteesta ennen sen hankkimista. 

Videoiden avulla voidaan havainnoida omin silmin jotain, mitä pelkillä sanoilla ei ole mah-

dollista kuvailla. Nykyään myös suosituksi ovat muodostuneet YouTube-videot, joissa 

sisällöntuottajat käyvät ostoksilla. Vuosien 2015-2017 aikana tällaisten videoiden katso-

misajat ovat lisääntyneet 1 000 %, luultavasti koska käyttäjät voivat luottaa videontekijöi-

hin ja arvioida paremmin, onko jokin tuote sopiva heille. Lisäksi käyttäjät etsivät aktiivisesti 

videoarvosteluita, joissa kerrotaan avoimesti tuotteen hyvistä ja huonoista puolista. 

(Google 2018.) 

 

YouTubessa vaikuttajamarkkinointi videontekijöiden kautta onkin lisännyt suosiotaan eri-

tyisesti kauneus- ja muotikategorioissa. Näistä alun perin amatöörivideoiden tuottajista on 

muodostunut uskottavia ja luotettavia tiedonlähteitä käyttäjille ajan saatossa, koska he 

jakavat yksityiselämäänsä katsojille. (Schwemmer & Ziewiecki 2018.) 

 

2.3.4 Blogit ja keskustelupalstat 

Blogit ja keskustelupalstat muodostuvat tietyn mielenkiinnon kohteen tai kulutusaktiviteetin 

ympärille. Käyttäjät jakavat toisilleen tietoa kyseisestä asiasta ja keskustelua käydään 

nimettömänä tuntemattomien ihmisten kanssa. Keskustelupalstoilla käyttäjät lukevat ja 

julkaisevat viestejä muille, kun taas blogeissa tyypillisesti yksittäinen henkilö julkaisee 

ajatuksiaan päiväkirjan tapaan. Tyypillisesti henkilö ensin seuraa näitä kulutusyhteisöjä 

sivusta ja myöhemmin saattaa aktiivisesti osallistua keskusteluun riippuen siitä, kuinka 

hyvin hän samastuu yhteisöön. (Solomon & Rabolt 2009, 426-427.) 

 

Blogi- ja keskusteluyhteisöillä voi olla suuri vaikutus yksilöiden tuotemieltymyksiin. Käyttä-

jät muodostavat ja muovaavat yhdessä näitä mieltymyksiä, arvostelevat tuotteita ja saat-

tavat jopa neuvotella tuotetarjouksista tuottajien kanssa. Muiden käyttäjien arviointikyvylle 

annetaan paljon painoarvoa. (Solomon & Rabolt 2009, 426-427.) Esimerkkejä suosituista 

kansainvälisistä miesten tyylipalstoista ovat styleforum.net, dappered.com ja Redditin ala-

keskustelut /r/malefashionadvice, /r/streetwear ja /r/malefashion. Suosittuja miesten muo-

tiblogeja ovat esimerkiksi Highsnobiety, Hypebeast, GQ ja Grailed. 

  



 

9 

Tilastokeskuksen raportin mukaan vuonna 2017 suomalaiset miehet osallistuivat forumien 

keskusteluihin paljon aktiivisemmin (11 % miehistä) kuin naiset (5 %). Sama tulos oli 

myös nähtävillä vuonna 2014. Vastaavasti omien tekstien, kuvien tai muun oman materi-

aalin laittamiseen jollekin sivustolle muiden nähtäväksi sekä blogien ylläpitäminen oli nais-

ten keskuudessa yleisempää. (Tilastokeskus 2017.) 
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3 Ostoprosessi vaatetuksessa 

Uusia vaatteita hankittaessa sitoudutaan erilaisiin kognitiivisiin prosesseihin ja käyttäyty-

mistoimintoihin. Tätä toimintaa kutsutaan ostoprosessiksi. Kuluttajilla on rajoitetusti pää-

omaa käytettävissä vaatetukseen, joten ihmisen täytyy ajatella ennen kuin toimii, koska 

kaikkea saatavilla olevaa ei luonnollisesti ole mahdollista hankkia. Ihmisen rationaaliseen 

kulutustoimintaan kuuluu se, että täytyy tehdä valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Ostopro-

sessi ei kuitenkaan aina ole joustamaton, vaan jokaisen kulutuskäyttäytyminen on yksilöl-

listä. Jokaiseen ostoprosessin vaiheeseen käytetty aika ja energia riippuvat monista eri 

tekijöistä, kuten luonteenpiirteistä ja tuotteen ominaisuuksista. Roger Blackwellin, Paul 

Miniardin ja James Engelin ostoprosessimallissa on seitsemän vaihetta, jota havainnollis-

taa kuvio 1. (Yurchisin & Johnson 2010, 57-59.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kuluttajan ostoprosessin seitsemän vaihetta: tarvehavainnointi (ongelman tunnis-

taminen), tiedonhankinta, vaihtoehtojen punnitseminen, hankintapäätös, käyttö, hankin-

nan jälkeinen toiminta ja hävittäminen (Yurchisin & Johnson 2010, 59) 

    

3.1 Tarvehavainnointi 

Tarvehavainnointi (ja ostoprosessi) alkaa silloin, kun kuluttaja huomaa, että elämänlaatua 

voidaan parantaa jollain tapaa, esimerkiksi halutaan hankkia rikkinäisten farkkujen tilalle 

uudet. Nykytila on tällöin ristiriidassa halutun olotilan kanssa, mikä aiheuttaa yksilölle on-
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gelman. Tätä ideaalitilannetta kohti siirrytään, kun kuluttaja hankkii tuotteen tai palvelun. 

Nykyisen olotilan tyytymättömyydelle voi olla useita syitä, jotka voidaan jakaa tarpeisiin ja 

haluihin. Tarpeita ovat fysiologiset ja psykogeeniset tarpeet (yhteenkuulumisen tarpeet ja 

yksilöllisyyden tarpeet). Fysiologiset tarpeet ovat perustavanlaatuisia tarpeita, jotka liitty-

vät eloonjäämiseen. Esimerkiksi kylmässä ilmastossa ei olisi mahdollista selviytyä, jos 

meitä ei suojaisi lämpimät vaatteet. Psykogeeniset tarpeet taas muovautuvat kulttuurin ja 

persoonallisuuden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi yhteenkuuluvuuden ja yksilöllisyy-

den tarpeet. Esimerkiksi nuorempana yhteenkuuluvuuden tarve voi olla paljon suurempi, 

koska näin ansaitaan vertaisten kunnioitus. Silloin saatetaan hankkia samanlaisia vaattei-

ta kuin muilla tai esimerkiksi tiettyjä brändivaatteita. Myöhemmällä iällä yksilöllisyyden 

tarpeet voivat olla vahvemmat, joka johtaa siihen, että halutaan tarkoituksenmukaisesti 

erottua muista pukeutumisella. Vähenevä yhteenkuuluvuuden tarve näin ollen luo kulutta-

jalle uuden tarpeen. (Yurchisin & Johnson 2010, 60-61.)  

 

Tahdot liittyvät tarpeisiin siinä mielessä, että ne täyttävät tarpeen, mutta ne perustuvat 

enemmän vaihtoehtoihin. Vaihtoehdot ovat aina jollain tavalla rajattuja, esimerkiksi vähäi-

nen vaateliikkeiden tai rahan määrä rajoittaa vaihtoehtoja farkkujen hankinnassa. Tahto 

lopulta määrittää, valitseeko esimerkiksi keskihintaiset farkut vai kalliimmat merkkifarkut 

tarpeen tyydyttämiseksi, vaikka molemmat ajavat samaa asiaa. (Yurchisin & Johnson 

2010, 61.) Erään tutkimuksen mukaan (Solomon & Rabolt 2009, 141) muotisuuntautuneet 

kuluttajat tyypillisesti arvostavat enemmän määrää kuin laatua ja ostavat vähemmän tar-

veperusteisesti. 

 

Muotiala pyrkii myös luomaan kuluttajille ongelmia eri tavoin, kuten tuotteiden suunnitellul-

la vanhentumisella ja alennuksilla. Muotiyritykset pyrkivät vaikuttamaan kuluttajiin niin, 

että kuluttajat saataisiin hankkimaan jotain uutta ja näennäisesti parempaa vaatetusta 

ennen kuin oikeasti olisi tarvetta. Esimerkiksi muotiesityksissä esitellään uusia mallistoja, 

joita kuvataan mediassa niin, että kuluttaja tarvitsee nämä uudet vaatekappaleet. Tämä 

luo epämukavuutta nykytilanteen ja ideaalitilanteen välille, koska nykyiset vanhentuneet 

vaatteet aiheuttavat kuluttajalle sosiaalista häpeää. Alennuksilla on myös helppo saada 

kuluttaja rationalisoimaan ostopäätöksiä, koska tuote on edullinen sekä mahdollisesti oi-

keassa koossa. Mahdollisuutta ei haluta menettää ja alennuksessa olevaan paitaan ajatel-

laan kotoa löytyvän sopivat housut. Kotona housut eivät välttämättä sovikaan paidan 

kanssa yhteen, joka aiheuttaa uuden ongelman eli paitaa varten ei löydy sopivia housuja. 

(Yurchisin & Johnson 2010, 62-63.) 

 

Maslowin tarvehierarkiaa voidaan myös käyttää selittämään eri tuotteista saatavia hyötyjä 

ja tarvemotiiveja riippuen siitä, missä vaiheessa kuluttaja on kehityksessään tai ympäris-

töolosuhteissaan. Tarvevaiheet matalimmasta korkeimpaan ovat fysiologiset tarpeet, tur-
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vallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvonannon tarpeet ja it-

sensä toteuttamisen tarpeet (kuvio 2). Vaatetus voi täyttää tarpeet lähes jokaisessa vai-

heessa. Fysiologisten tarpeiden vaiheessa vaatteet peittävät kehon ja suojaavat luonnon-

voimilta. Turvallisuuden tarpeiden vaiheessa vaatteiden täytyy läpäistä erilaisia laatuvaa-

timuksia ja ne tuovat käyttäjälleen turvallisuutta. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpei-

den vaiheessa muoti jaetaan muiden kanssa eli ne ovat muiden nähtävillä. Arvonannon 

tarpeiden vaiheessa muodinmukaisten tai yksilöllisten vaatteiden käyttö parantaa itsetun-

toa, tuo hyvää oloa sekä edistää sosiaalista statusta suhteessa muihin. Itsensä toteutta-

misen tarpeiden vaiheessa vaatteet koetaan osana itseä ja itsensä ilmaisua. (Solomon & 

Rabolt 2009, 127-128.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Maslowin tarvehierarkia eri tuotekategorioissa (Solomon & Rabolt 2009, 127) 

       

3.2 Tiedonhankinta 

Tarvehavainnoinnin ja ongelman tunnistamisen jälkeen kuluttaja kerää tietoa eri tavoin 

ongelman ratkaisemiseksi ja koetun epämukavuuden helpottamiseksi. Tiedonhankinta 

sisältää tiedonhakua ja tiedon valikointia, jonka avulla kuluttaja tunnistaa sopivia vaihtoeh-

toja. Tiedonhankinta tukee hyvää päätöksentekoa. Henkilö, joka harkitsee kalliin tuotteen 

hankkimista, omistaa merkittävästi aikaa tiedonhakuun ja oston mietintään (korkea osallis-

tuneisuus). Edullista tuotetta hankittaessa ei nähdä niin paljon aikaa ja vaivannäköä tie-

donhankintaan ja oston harkitsemiseen (matala osallistuneisuus). (Rath 2014 ym., 290-

291.)  
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Vaatetuksessa kuluttaja hakee tietoa sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisessä tiedonhaussa 

muistellaan aiempia ostokokemuksia ja/tai tietoa aiemmista ostovaihtoehdoista. Nämä 

muistot voivat sisältää tietoa liittyen esimerkiksi aiemmin hankittuihin farkkumerkkeihin, 

ostopaikkaan, farkkujen laatuun ja ulkonäköön sekä tunnetiloihin niitä käytettäessä. Koke-

nut ostaja voi pitkälti luottaa omaan muistiin ja kokemuksiin, mutta kokemattoman ostajan 

sisäinen tieto ei useinkaan riitä, jolloin tietoa täytyy hakea ulkoisesti. Ulkoinen tiedonhaku 

käsittää tiedonhankinnan vertaisilta, perheeltä ja markkinoilta. Henkilökohtaisia tiedonläh-

teitä ovat kaverit, sukulaiset ja työkaverit. Markkinaohjattuja tiedonlähteitä ovat esimerkiksi 

mainokset, myyjät ja internet. Julkisia tiedonlähteitä ovat esimerkiksi lehtiartikkelit, uutis-

lehdet ja TV-raportit. Objektiivisia tiedonlähteitä ovat puolueettomat kolmannet osapuolet, 

esimerkiksi mainokseton tuotevertailuartikkeli lehdessä. Ulkoista tiedonhakua suoritetaan 

aina, kun keskustellaan kavereiden kanssa vaatetuksesta tai luetaan esimerkiksi muotiin 

liittyviä lehtiartikkeleita. Muodista kiinnostuneet henkilöt suorittavat useammin ulkoista 

tiedonhankintaa kuin muodista piittaamattomat. Muodista kiinnostuneet kuluttajat saatta-

vatkin tehdä jatkuvaa tiedonhakua esimerkiksi ikkunashoppailemalla, muotilehtiä lukemal-

la tai muotiohjelmia katsomalla. Näin tieto on saatavilla, kun tietyn tuotteen hankinta on 

jälleen ajankohtaista. (Yurchisin & Johnson 2010, 65-66.) 

 

Tiedonhankintavaihe sisältää myös riskienhallintaa ja niiden tunnistamista. Havaittu riski 

on kuluttajan kokema uhka, joka liittyy tuotteiden tai palveluiden hankintaan tietyltä jäl-

leenmyyjältä. Persoonallisuus vaikuttaa olennaisesti riskinhallintaan, sillä jotkut käsittele-

vät riskejä kevyesti ja joitakin ne voivat häiritä jatkuvasti. Tuotteiden ja palveluiden hankin-

taan liittyy viisi riskialuetta: toiminnalliset (toimiiko odotetusti), rahalliset (onko koettu arvo 

suurempi kuin hinta), fyysiset (mahdolliset ongelmat mukavuuteen ja turvallisuuteen liitty-

en), psykologiset (kuinka hyvin tuote tai palvelu vastaa minäkuvaa) ja sosiaaliset tekijät 

(näkevätkö ystäväni ja muut minut positiivisessa valossa käyttäessäni tuotetta tai palve-

lua). Havaittu riski on matala, kun kuluttaja ei tiedä paljoa potentiaalisista ongelmista. Vas-

taavasti havaittu riski on korkea, kun kuluttaja liioittelee mahdollisia ongelmia tuotteeseen 

tai palveluun liittyen. Markkinoinnissa pyritään huomioimaan ja ennaltaehkäisemään koet-

tuja ongelmia vetoamalla tunteisiin ja järkiperusteisiin syihin. Esimerkiksi kalliimpi kello voi 

ylittää kuluttajan budjetin (rahalliset tekijät), mutta se vastaa paremmin hänen minäku-

vaansa (psykologiset tekijät). (Rath 2014 ym., 291-292.)    

    

3.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Tiedonhankinnan jälkeen kuluttajalla on tietoa saatavilla olevista vaatekappaleista. Tämän 

jälkeen kavennetaan vaihtoehtoja ja käydään läpi niiden välistä vertailua. Vaihtoehtojen 

arvioinnissa vertaillaan, mitä tiedetään kuluttajan kannalta tärkeimmistä tuotteista ja brän-

deistä ja päädytään hankkimaan yksi niistä. Ostopäätöstä varten käytetään arviointiperus-
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teita, jotka koostuvat erilaisista vaatimuksista ja määrittelyistä. Arviointiperusteet jaotel-

laan toiminnallisiin- ja psykologisiin kriteereihin. Toiminnallisia kriteerejä ovat muun muas-

sa laatu, hyöty suhteessa hintaan (saadaanko vaatekappaleesta rahalle vastinetta), val-

mistusmaa (kotimaassa vai ulkomailla valmistettu) ja materiaali (luonnollinen vai synteetti-

nen). Psykologisia kriteerejä ovat esimerkiksi tarkoituksenmukaisuus (suhteessa persoo-

nallisuuteen tai tilaisuuteen), vaatteen estetiikka ja vaatteen imago (mitä muut ajattelevat 

minusta käyttäessäni tuotetta). Toiminnalliset kriteerit ovat luonteeltaan konkreettisia ja 

psykologiset kriteerit subjektiivisia ja abstrakteja. Psykologiset kriteerit vaikuttavat kulutta-

jan koettuun tunteeseen ja siihen, kuinka muut näkevät hänet ostaessaan tuotteen tai 

käyttäessään sitä. (Yurchisin & Johnson 2010, 68-69.) 

 

Kuluttaja itse määrittää jokaisen kriteerin painoarvon ja asettaa vaihtoehdot tärkeysjärjes-

tykseen. Jos kriteerien painoarvoa on hankala määrittää, kuluttaja saattaa kääntyä brän-

dipääoman puoleen eli pohtia, mitä brändiarvo tai –nimi tuo toiminnallisten hyötyjen lisäksi 

tuotteelle. Jos mikään vaihtoehdoista ei täytä odotuksia (esimerkiksi tuote on liian kallis tai 

liike sijaitsee liian kaukana), ostoa voidaan viivyttää tai sitä ei suoriteta ollenkaan. Markki-

noijat pyrkivät osaltaan luomaan kuluttajille kriteeriohjeistuksia, esimerkiksi korostamaan 

tiettyjen arviointiperusteiden painoarvoa. (Rath 2014 ym., 292-293.) 

 

Vaihtoehtojen vertailun vaiheeseen kuuluu usein syvennettyä ostosvertailua (Rath 2014 

ym., 293-294), mikä voi käsittää esimerkiksi tuotteiden hintavertailua eri jälleenmyyjiltä 

verkon hakukoneiden avulla (Google, Bing) ja tuotteiden tutkimista fyysisessä liikkeessä 

(esimerkiksi tuote-etiketin ja pakkauksen tarkastelu).  

                                                                                                                                                                                                                          

3.4 Hankintapäätös 

Relevanttien vaihtoehtojen koonnin jälkeen kuluttajan täytyy tehdä ostopäätös eri vaihto-

ehtojen välillä. Ostopäätökseen vaikuttaa kokonaisuudessaan aiemmat kokemukset tuot-

teesta, saatavilla olevat tiedot tuotteesta ostohetkellä sekä mainonnan luomat uskomukset 

brändiin liittyen. (Solomon & Rabolt 2009, 394.) 

 

Tuotevaihtoehtojen karsimiseen ja lopulliseen ostopäätökseen vaikuttaa päätöksenteko-

säännöt, joita ovat kompensatoriset ja ei-kompensatoriset (yksinkertaiset) säännöt. Kulut-

tajan käyttäessä ei-kompensatorisia päätöksentekosääntöjä eliminoidaan kaikki vaihtoeh-

dot, jotka eivät vastaa hänen perusstandardeja. Jos kuluttaja esimerkiksi arvostaa erityi-

sesti brändinimeä, hän luopuu vähemmän tunnetuista vaatevaihtoehdoista, brändin olles-

sa määrittävä ostotekijä. Ei-kompensatorisia päätöksentekosääntöjä käytetään yleensä, 

jos tuotekategoriaa ei tunneta hyvin tai kuluttaja ei ole motivoitunut prosessoimaan moni-

mutkaista tietoa. (Solomon & Rabolt 2009, 395-396.) 
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Kompensatoriset päätöksentekosäännöt taas mahdollistavat kuluttajan arvioimaan tuot-

teen ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti. Ostopäätös muodostuu usean kriteerin perusteel-

la, jolloin tuotteen heikkous yhdessä kategoriassa voidaan kompensoida hyvällä ominai-

suudella toisessa kategoriassa. Tuote, joka kaikista vaihtoehdoista kerää eniten pisteitä ja 

täyttää kriteerit keskimäärin parhaiten, valitaan. (Yurchisin & Johnson 2010, 70.) 

 

Kuluttajat eivät joka kerta vaivaudu prosessoimaan kaikkea tietoa, vaan usein ongelman-

ratkaisun helpottamiseksi päädytään käyttämään myös heuristiikan keinoja eli erilaisia 

uskomuksia ja nyrkkisääntöjä, jotka johtavat nopeaan päätöksentekoon. Näitä keinoja 

ovat tuotesignaaleihin turvautuminen, markkinauskomukset, hinnan ja laadun korrelaatio, 

brändimieltymykset ja alkuperä –tai valmistusmaan korrelaatio suhteessa laatuun. Kulutta-

ja saattaa päätöksessään turvautua tuotesignaaleihin, kuten muodostaa korrelaation vaat-

teen laadun ja vaatevalmistajan liiketoiminnan harjoittamisajan välille. Hän saattaa etsiä 

vahvistusta omille uskomuksilleen, jolloin uskomuksista kehittyy itseään toteuttava ennus-

te. Usein kuluttajat muodostavat myös tiettyjä oletuksia yrityksistä, tuotteista ja liikkeistä 

(markkinauskomukset). Esimerkiksi voidaan olettaa, että suuremmassa liikkeessä on pa-

rempi valikoima. Lisäksi hinnan (korkea hinta = laadukas vaate ja päinvastoin), valmis-

tusmaan (teollisuusmaassa valmistettu vaate = korkea laatu) ja tunnettujen tai tuttujen 

brändien (tapana ostaa saman merkin vaatteita) välille tyypillisesti muodostetaan laatu-

uskomuksia, jotka eivät aina pidä paikkaansa. (Solomon & Rabolt 2009, 396-400.) 

 

Aina hankintapäätökset eivät olekaan harkittuja, vaan osto toteutetaan suunnittelematto-

masti tai impulsiivisesti. Suunnittelemattomia ostoksia saatetaan tehdä silloin, kun kulutta-

ja ei tunne liikkeen pohjapiirustusta tai sommittelua, hän on aikapaineen alla tai hyllyllä 

oleva tuote muistuttaa häntä jostain tuotteesta. On arvioitu, että kolmannes suunnittele-

mattomista ostoksista johtuu uuden tarpeen tunnistamisesta. Impulsiivisesta ostosta taas 

on kyse silloin, kun kuluttajalla herää yhtäkkiä voimakas halu, jota hän ei voi estää. Tällai-

seen spontaaniin shoppailuun on taipumusta, jos henkilö hyväksyy oman impulsiivisen 

toimintansa. Muotitutkimuksen mukaan impulssiostamisen kategorioita on neljä: suunnitel-

tu impulssiostaminen (osto riippuu tuotealennuksista tai tarjouksista), muistuttava impuls-

siostaminen (kuluttaja muistaa aiemman ostopäätöksen), muotiin perustuva ostaminen 

(aiemmasta tuotteesta tarjolla tuore, muodikas versio) ja puhdas impulssiostaminen (ei 

aiempaa harkintaa tai suunnittelua, täyttää yhtäkkisen halun). (Solomon & Rabolt 2009, 

475-476.) 
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3.5 Käyttö, hoito ja varastointi 

Ostotapahtuman jälkeen vaatetta käytetään ja hoidetaan. Vaatetta käytetään silloin, kun 

se lisää toiminnallista tai esteettistä hyvinvointia käyttäjälleen. Vaatteet tuovat hyvää oloa 

ja edistävät minäkuvaa. Ihmiset käyttävätkin useammin vaatteita, jotka vastaavat hyvin 

heidän identiteettiään ja joihin muut ihmiset reagoivat positiivisesti. Kehut lisäävät käyttä-

jän itsearvostusta. Vaatekappaleen käyttökertojen määrä vaihtelee myös tilanteen, vaate-

kokoelman koon ja vaatteiden ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi opiskelija usein 

käyttää rentoja vaatteita säännöllisesti, mutta tulevaisuuden urapolku voi muuttaa tilannet-

ta. (Yurchisin & Johnson 2010, 111-112.)   

 

Vaatteiden käyttö voi heikentää sen kuntoa, joten hoidon avulla pyritään säilyttämään vaa-

tekappaleen laatua ja hyötyä tulevaisuuden kannalta. Yleensä erilaiset valtiosäännöt mää-

rittelevät, että vaatteissa täytyy olla hoito-ohjeet. Hoito ja pesukertojen määrä vaihtelevat 

materiaalin ja kuluttajakunnan perusteella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vaatteet pestään 

useammin kuin muissa maissa, mikä voi heikentää vaatteiden kangasta sekä tuhlata vettä 

ja sähköä. (Yurchisin & Johnson 2010, 112-113.) 

 

Kun vaatekappaletta ei käytetä tai hoideta, se varastoidaan. Vaatteet yleensä varastoi-

daan paikkoihin, joissa ne ovat turvassa pölyltä, lialta ja kosteudelta. Varastoinnissa on 

huomattu eroja ihmisten välillä. Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita vaatteista ja muodosta-

vat niihin tunnesiteitä, varastoivat vaatteita useampaan paikkaan, kuten vaatekaappeihin, 

laatikoihin ja lokeroihin (korkea osallistuneisuus). Tämä voi johtua siitä, että muodista 

kiinnostuneilla henkilöillä on enemmän vaatteita kuin muodista piittaamattomilla. Korkean 

osallistuneisuuden ja järjestelmällisyyden välillä on myös yhteys toisiinsa. Tällaiset henki-

löt yleensä järjestävät vaatteet esimerkiksi tuotetyypeittäin tai värin mukaan. (Yurchisin & 

Johnson 2010, 115-116, 118.) 

   

3.6 Hankinnan jälkeinen toiminta 

Kuluttajat määrittävät vaatteen laadun eri tavoin ennen ostoa ja oston jälkeen. Asiakastyy-

tyväisyyden ja -tyytymättömyyden määrittelevät kuluttajan kokonaisvaltaiset tunteet tai 

asenteet hankittua tuotetta kohtaan ostotapahtuman jälkeen. Kuluttajat arvioivat jatkuvasti 

ostoksiaan, koska ne ovat mukana päivittäisissä kulutusaktiviteeteissa. On tutkittu, että 

tuotelaatu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, joten laatutuotteita tarjoavat yritykset ovat 

luonnollisesti kannattavampia. Laatu ei kuitenkaan aina ole tärkein kriteeri ostopäätöstä 

tehdessä, vaan hinta ja tyyli ovat usein määrittäviä tekijöitä muotituotteita hankittaessa. 

(Solomon & Rabolt 2009, 479-480.) 
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Ennen kuin kuluttaja tekee ostopäätöksen, hänelle on muodostunut odotuksia tuotetta 

kohtaan ja näitä odotuksia verrataan todelliseen käyttökokemukseen. Nämä odotukset 

koostuvat aiemmista kokemuksista (brändin tuotteita on aiemminkin ostettu ja käytetty), 

kavereiden tai perheen suosituksista tai markkinoinnista, esimerkiksi mainosten arvolu-

pauksista. Jos nämä odotukset eivät täyty, tarpeetkaan eivät täyty, jolloin kuluttaja on tyy-

tymätön. Odotusten täyttyminen ei kuitenkaan vielä kerro, että ostoon on tyytyväinen. 

Odotusten täyttyminen vain vahvistaa asiat, jotka kuluttaja tiesi jo entuudestaan kuuleman 

ja näkemän perusteella. Tällöin suhtautuminen ostoon on neutraali (konfirmaatio). Jotta 

vaateostoon oltaisiin tyytyväisiä, odotusten täytyy ylittyä positiivisesti jollain ominaisuudel-

la, esimerkiksi paidan pehmeydellä, jota ei havaittu tai tiedetty ennen ostoa (diskonfirmaa-

tio). Tyytyväiset asiakkaat ovatkin usein brändiuskollisia ja suosittelevat todennäköisem-

min tuotetta tai jälleenmyyjää muille kuluttajille. (Yurchisin & Johnson 2010, 120-121.) 

 

Tyytymättömällä asiakkaalla on ainakin kolme keinoa ratkaista tyytymättömyytensä. Hän 

voi suoraan ottaa yhteyttä jälleenmyyjään esimerkiksi rahanpalautusta tai tuotteen vaihtoa 

varten tai ilmaista tyytymättömyytensä yksityisesti kavereilleen ja/tai boikotoida liikettä. 

Hän voi myös ryhtyä oikeustoimiin, ilmoittaa asiasta kuluttajavirastoon tai ottaa yhteyttä 

esimerkiksi uutislehteen tai radioon. Yleensä kuluttajat ilmaisevat tyytymättömyytensä 

erityisesti, jos kyseessä on kallis tuote. (Solomon & Rabolt 2009, 482.) 

 

Myös sitoutuminen vaatteeseen vaihtelee kuluttajien kesken. Jennifer Yurchisinin ja Kim 

Johnsonin opiskelijoille teetetyn tutkimuksen mukaan vaatteeseen sitoutuneemmilla hen-

kilöillä on tapana irrottaa hintalappu ja pestä vaate ennen käyttöä. Vähemmän sitoutuneet 

tai epävarmat henkilöt eivät heti irrota hintalappua ja saattavat säilyttää alkuperäisen os-

toskassin ja -kuitin pitkiäkin aikoja. He yleensä kokeilevat uutta vaatetta aiemmin hankittu-

jen vaatteiden kanssa ennen kuin sitoutuvat sen käyttöön. (Yurchisin & Johnson 2010, 

110-111.) 

 

3.7 Hävittäminen 

Perinteisesti markkinoijat ja yritykset eivät ole olleet kiinnostuneita siitä, mitä vaatteelle 

tapahtuu kuluttajan luopuessa siitä, vaan ainoastaan vaatteiden myynnistä. Jatkuvalla 

muotituotteiden hankkimisella on kuitenkin vaikutusta ympäristöön, eikä kaikkia vaatteita 

voida vain heittää roskiin. Ihmiset voivat myös muodostaa vahvojakin tunnesiteitä vaattei-

siin, mikä voi hankaloittaa kuluttajien luopumisprosessia. (Solomon & Rabolt 2009, 483-

484.) 

 

Kuluttajat hankkiutuvat eroon vaatteista monista eri syistä, jotka jaetaan funktionaalisiin ja 

emotionaalisiin syihin. Vaate voi olla rikkinäinen tai se ei mahdu päälle (funktionaaliset 
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syyt), se ei sovi muiden vaatteiden kanssa yhteen tai se ei välttämättä enää ole muodin-

mukainen (emotionaaliset syyt). Joidenkin tutkijoiden mukaan vaatehävitysprosessi vas-

taa pitkälti ostoprosessia. Nykytilanteessa kuluttaja omistaa vaatteen, jota hän ei enää 

halua omistaa. Ideaalitilanteessa hän on yksilö, joka ei enää omista tätä tiettyä vaatekap-

paletta. (Yurchisin & Johnson 2010, 122.) 

 

Kuluttajalla on monenlaisia tapoja luopua vaatteesta. Hän voi hankkiutua siitä eroon väli-

aikaisesti lainaamalla sitä muille tai hankkiutua siitä pysyvästi eroon myymällä, vaihtamal-

la, antamalla tai heittämällä sen pois. (Solomon & Rabolt 2009, 485.) Vaate voidaan myy-

dä esimerkiksi netissä tai kirppiksillä tai lahjoittaa erilaisille organisaatioille, jotka myyvät 

alennetuin hinnoin tavaraa tuottojen mennessä hyvään tarkoitukseen. Joillekin taas käy-

tettyihin vaatteisiin liittyy stigma. Näille ihmisille vaatteiden heittäminen roskiin on ainoa 

oikea tapa menetellä tarpeettomien vaatteiden kanssa, koska niiden käytön ajatellaan 

olevan epähygieenistä tai suorastaan jopa epäonnekasta ostajalle. (Yurchisin & Johnson 

2010, 123-125.) 

 

Usein uusi vaate hankitaan, vaikka edellinenkin olisi vielä käyttökelpoinen. Syitä uuden 

tuotteen hankinnalle ovat esimerkiksi uudet tyylit tai ominaisuudet, elämäntilanteen muu-

tokset (esimerkiksi uuden työn pukeutumisvaatimukset) ja muutokset henkilön roolissa tai 

minäkuvassa. (Solomon & Rabolt 2009, 485.)  

 

3.8 Ostoprosessi sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalista mediaa käytetään markkinoinnissa myynnin lisäämisen välineenä ja kuluttajien 

ostopäätösten vaikuttajana, mutta suurelle osalle yrityksistä tavoitteena ei ole suoranai-

sesti saada asiakkaita suorittamaan ostoja sosiaalisen median alustoilla. Sosiaalisella 

medialla on suurempi rooli ostoprosessin alkuvaiheissa tutkimisvälineenä ja yleisesti vai-

kuttimena. PwC:n vuoden 2017 kansainvälisen raportin mukaan sosiaaliset verkostot oli-

vatkin verkko-ostajien suosituin digitaalisen median ostoinspiraatiolähde. (eMarketer 

2017.) Myös Eccolomedian tutkimus tukee sitä, että sosiaalisella medialla on suurin vaiku-

tus ostosuppilon alkupäässä, sillä 67 % vastaajista arvioi, että sosiaalisesta mediasta on 

eniten hyötyä ennen tarpeen tiedostamista ja ostoharkinnan aikana, jolloin ongelma jo 

tiedostetaan (Lunarpages 2016).  

 

Vaikka sosiaalisen median mekanismit muuttuvat ja teknologian käyttö lisääntyy, kuluttajat 

käyvät edelleen läpi yleisiä päätöksentekovaiheita, jotka vaikuttavat lopullisiin ostovaihto-

ehtoihin. Kuluttaja on ensin tietoinen tuotteesta sekä etsii ja kerää tietoa siitä samalla 

muodostaen positiivisia tai negatiivisia mieltymyksiä tuotetta kohtaan. Lopulta hän ostaa ja 

käyttää sitä tai hylkää ja välttää sitä. Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on johtanut 
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siihen, että brändit ovat osa sosiaalista prosessia, eivätkä muuttumattomia mielleyhtymiä. 

Sosiaalinen media vaikuttaa myös siihen, miten kuluttaja näkee tai kokee brändit sillä het-

kellä, kun ostopäätöstä tehdään. Yksi suuri muutos perinteiseen ostopolkuun verrattuna, 

joka vaikuttaa brändimielikuvaan ja sitä kautta ostopäätökseen, on käyttäjien luoma sisäl-

tö, mikä käsittää mielipiteet, kokemukset, neuvot sekä kokemusperäiset keskustelut tuot-

teisiin, brändeihin, yrityksiin ja palveluihin liittyen verkossa. (Research Leap 2017.) 

 

Tutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista seuraa brändejä sosiaalisessa mediassa 

pääasiallisesti, koska he haluavat seurata niiden toimintaa, haluavat tietoa tuotteista tai 

palveluista sekä tahtovat hyödyntää tarjouksia ja alennuksia. Kuluttajille vähiten tärkeim-

piä syitä seuraamiselle on ostojen ja valitusten teko. (Invesp 2014.) Tämäkin puoltaa hy-

vin ostoprosessin alkuvaiheen tärkeyttä sosiaalisessa mediassa. 
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4 Ostokäyttäytyminen 

Kuluttajakäyttäytyminen tutkii prosesseja, jotka liittyvät yksilöiden tai ryhmien tuotteiden, 

palveluiden, ideoiden tai kokemusten valintoihin, ostoihin, käyttöön tai hävittämiseen (So-

lomon & Rabolt 2009, 35). Kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja –päätökseen vaikuttaa mo-

net eri taustatekijät, kuten demografiset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät (kuvio 3). Näitä 

tietoja markkinoijat usein hyödyntävät asiakassegmentoinnissaan, koska yleensä saman-

kaltaiset ihmiset tekevät samanlaisia ostopäätöksiä. (Yurchisin & Johnson 2010, 85-86.) 

 

 

 

Kuvio 3. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät (Bergström & Leppänen 2015, 83) 

 

4.1 Demografiset tekijät 

Demografiset tekijät määrittävät tarkemmin sen, ketkä ostavat tuotteita (Yurchisin & John-

son 2010, 96). Yksi vanhimmista ja tehokkaimmista tavoista muodostaa markkinaseg-

menttejä on demografisten tekijöiden avulla. Ne käsittävät mitattavia tietoja, kuten väestön 

(koko, rakenne ja jakautuminen), iän, sukupuolen, koulutuksen, ammatin, rodun, uskon-

non, asuinpaikan sekä perheen elinvaiheen ja koon. Demografisia tietoja käytetään pää-

asiassa markkinoiden ymmärtämistä varten. Niiden avulla esimerkiksi selvitetään, missä 

asiakkaat asuvat, mitä he tekevät, miten he viettävät vapaa-aikaansa ja millaisia tuotteita 

ja palveluja he tarvitsevat. Niiden avulla voidaan myös tunnistaa trendejä. (Rath 2014 ym., 

201.) 
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Muodin markkinoinnissa erityisesti hyötyä on väestönkasvun, sijainnin, sukupuolen ja 

ammatin demografisista tiedoista. Markkinoijien täytyy tietää potentiaalisten markkinoiden 

koot ja niiden olinpaikat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa väestö muuttaa lämpimiin osavaltoi-

hin, joten suunnittelijat voivat reagoida suunnittelemalla rentoa ulkovaatetusta. Usein vaat-

teet myös suunnitellaan sukupuolen ja ammatin mukaan. (Rath 2014 ym., 218-219.) 

 

4.2 Sosioekonomiset tekijät 

Sosioekonomisia tekijöitä (sosiaaliset ja taloudelliset), jotka vaikuttavat kuluttajien osto-

käyttäytymiseen ja -valintoihin sekä sitä kautta pukeutumiseemme ovat muun muassa 

sosiaalinen asema tai -luokka, kulttuuri ja alakulttuurit (Rath 2014 ym., 180). Perhe, ystä-

vät, työporukka, sosiaaliset yhteisöt ja idolit kuuluvat myös ostokäyttäytymisen sosiaalisiin 

vaikuttajiin (Bergström & Leppänen 2015, 96). 

 

4.2.1 Sosiaalinen asema ja tulotaso 

Henkilön sosiaalinen asema tai -luokka määrittyy monimutkaisten muuttujien, kuten tulo-

tason, perhetaustan, koulutuksen ja ammatin mukaan (vrt. demografiset tekijät). Henkilön 

sosiaalisella asemalla on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon ja mihin hän käyttää rahaan-

sa sekä kuinka kulutusvalinnat peilaavat hänen paikkaansa yhteiskunnassa esimerkiksi 

vaatteiden kautta. Tuotteiden ja palveluiden ostovalinnat viestivät muille ihmisille tosiasial-

lista tai haluttua sosiaalista luokkaa. Tuotteita usein hankitaan, koska ne toimivat status-

symboleina eli sosiaaliluokan merkkeinä. (Solomon & Rabolt 2009, 240, 244.) Pohjois-

maissa sosiaaliluokkien erot eivät ole suuria ja liikkuvuus niiden välillä on mahdollista 

esimerkiksi opintojen suorittamisen jälkeen. Kehittyvissä maissa sosiaalinen liikkuvuus on 

vähäistä ja luokkaerot ovat suuret. (Bergström & Leppänen 2015, 103.) 

 

Kuluttajan tulotaso määrittää hankittavien vaatteiden määrän ja -tyypin millä tahansa het-

kellä. Useimmat vaatejälleenmyyjät ovat kiinnostuneita kuluttajien käytettävissä olevista 

tai harkinnanvaraisista tuloista. (Yurchisin & Johnson 2010, 101.) Kuluttajien käytettävissä 

olevilla tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeen jäävää rahasummaa, jota käytetään välttämät-

tömiin tarpeisiin, kuten ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen. Muoti- ja luksustuotteita 

kauppaavat yritykset ovat pääasiassa kiinnostuneita harkinnanvaraisista tuloista eli vält-

tämättömien kulujen jälkeisestä rahankäyttösummasta. (Rath 2014 ym., 208-209.) 

 

Tulotaso on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla vaateyritykset määrittävät ja tunnistavat 

asiakasryhmänsä. Esimerkiksi Neiman Marcus ja Gucci kohdentavat tarjontaansa 20 % 

korkeimman tulotason omaaville ihmisille, kun taas muun muassa Old Navy ja Walmart 

huomioivat miljoonat alemman tulotason kuluttajat. (Rath 2014 ym., 209.) 
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Myös ikä vaikuttaa rahankäyttötapoihin. Lapsetkin (alle 18-vuotiaat) voivat vaikuttaa per-

heen hankintoihin ja myös omiin vaateostoksiin. Teini-ikäiset käyttävät enemmän rahaa 

vaatteisiin kuin heidän nuoremmat sisaruksensa ja heidän muotimieltymykset voivat vaih-

della nopeasti. Pikamuotiketjut, kuten H&M ja Forever 21 vastaavat näihin muuttuviin tar-

peisiin. Y-sukupolvi on tottunut käyttämään monia digitaalisia tapoja löytääkseen tuotteita 

ja palveluja, jotka tuovat eniten hyötyä suhteessa hintaan. Vuosien 1946-1964 välillä syn-

tyneet ihmiset ovat aktiivinen ryhmä, jolle muoti on osa identiteettiä. (Rath 2014 ym., 211.) 

 

4.2.2 Valtakunnallinen taloustilanne 

Valtakunnallisella talouden tilanteella on vaikutusta siihen, miten paljon rahaa kuluttajat 

käyttävät vaatteisiin vuodessa, koska se vaikuttaa kuluttajien henkilökohtaiseen tulota-

soon. Jos taloustilanne on huono, kuluttaja voi pelätä työnsä menettämistä, jolloin vaattei-

siin ei käytetä paljoa rahaa. Kuluttajaluottamusta eli sitä, kuinka optimistisia kuluttajat ovat 

taloutta kohtaan, voidaan mitata muun muassa kyselyillä ja tuotteiden myynnillä. Esimer-

kiksi taloustaantumien aikaan miehet ostavat enemmän kravatteja, koska pukuihin ei ole 

varaa käyttää rahaa. Kravatit ovat paljon edullisempia ja mahdollistavat oman tyylin päivit-

tämisen. (Yurchisin & Johnson 2010, 102-103.) 

 

4.2.3 Viiteryhmät 

Viiteryhmä on todellinen tai kuvitteellinen yksilö tai ryhmä, jolla on merkittävä vaikutus 

henkilön arviointeihin, toiveisiin tai käyttäytymiseen. Viiteryhmiin kuuluu muut ihmiset, ku-

ten perhe, ystävät, työkaverit tai tutut. Ne vaikuttavat muodin ja vaatetuksen valintoihin 

tiedollisten vaikutusten (tiedonhaku tutuilta tai asiantuntijoilta), utilitarististen vaikutusten 

(esimerkiksi perheen, tuttujen tai työkaverien odotukset tai mieltymykset vaikuttavat osto-

valintaan) ja arvoja ilmentävien (hankkimalla tietyn brändin tuotteen henkilön saa itselleen 

toivottuja ominaisuuksia tai muiden mielikuva itsestä paranee) vaikutusten kautta. (Solo-

mon & Rabolt 2009, 422-423.) Viiteryhmä käsittää laajimmillaan kulttuurin, joka ohjaa os-

tovalintoja suhtautumis- ja toimintatapojen omaksumisen kautta (Bergström & Leppänen 

2015, 95).  

 

Viiteryhmien vaikutusvalta jaetaan normatiiviseen ja komparatiiviseen vaikutteeseen. 

Normatiivista eli normien ja toimintamallien omaksuvaa vaikutusvaltaa ilmenee jäsenryh-

missä, jotka ovat käytännössä epävirallisia pienryhmiä ja joiden jäsenet tunnetaan (esi-

merkiksi perhe tai kaverit). Jäsenryhmillä on suuri vaikutusvalta yksilöön, koska ne ovat 

mukana päivittäisessä elämässä. Suurilla, virallisilla ryhmillä on komparatiivista vaikutusta 

ostokäyttäytymiseen ja -valintoihin. Yksilöt vertailevat itseään näihin ryhmän jäseniin sekä 

ihailevat ja samastuvat ihanneryhmiin, joihin halutaan kuulua. Vaikka yksilö ei välttämättä 
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ole suorassa kontaktissa viiteryhmään, sillä voi olla merkittävä vaikutus hänen mieltymyk-

siinsä, koska ne tarjoavat ohjeistusta samankaltaisten tai ihailtavien ihmisten käyttämistä 

tuotteista. Henkilö voi myös välttää tiettyjä ryhmiä, joihin hän ei tietoisesti halua kuulua 

(negatiivinen viiteryhmä). (Solomon & Rabolt 2009, 423-426.) 

 

Viiteryhmien vaikutusvalta riippuu myös hankittavasta tuotteesta (esimerkiksi tuotteen 

näkyvyys muille ihmisille) ja yksilöstä. Toiset henkilöt ovat luontaisesti alttiimpia sosiaalisil-

le vaikutuksille. Yksilö on erittäin altis vaikutuksille myös silloin, kun tuote tunnetaan huo-

nosti. Lisäksi erityisesti pienryhmissä mielipidejohtajien vaikutusvalta on suuri. (Bergström 

& Leppänen 2015, 96.) 

 

Sosiaaliset ryhmät toimivat laajemmassa kontekstissa kulttuurien alaisina. Kulttuuri peilaa 

suuren ihmisjoukon opittuja arvoja, tapoja ja ideologiaa, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen 

ja kulutukseen. Esimerkiksi länsimainen kulttuuri painottaa individualismia eli yksilökes-

keisyyttä ja itsenäisyyttä, kun taas itämaisessa kulttuurissa painotetaan kollektivismia eli 

yhteisöllisyyttä. Länsimaisessa kulttuurissa kasvatettu henkilö saattaa todennäköisemmin 

esimerkiksi hankkia vaatteita, joita ei ole kellään muulla. Itämaisessa kulttuurissa kasva-

tettu henkilö taas saattaa suosia vaatteita, joita muutkin käyttävät. (Yurchisin & Johnson 

2010, 99.) 

 

Alakulttuurit ovat valtakulttuurin alla toimivia pienryhmiä, joille ominaista ovat yhteiset ku-

lutus- ja käyttäytymistavat. Ne keskittyvät usein yhden tietyn asian ympärille ja siitä voi 

rakentua pitkällä aikavälillä jopa elämäntapa. Alakulttuurit vaikuttavat esimerkiksi mielipi-

teisiin, harrastuksiin, pukeutumiseen ja uusien tuotteiden kokeilunhalukkuuteen. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 104). Joidenkin alakulttuurien pukeutumistyyleistä (punk, grun-

ge, hip-hop) on vuosikymmenien aikana muodostunut valtavirran muotisuuntauksia, vaik-

ka alun perin tarkoitus oli ulkonäön avulla erottautua muista (FashionBeans 2016).  

 

4.3 Psykograafiset tekijät 

Psykograafiset tekijöiden avulla voidaan tarkemmin määrittää, miksi kuluttajat ostavat 

tuotteita (Yurchisin & Johnson 2010, 96). Psykografiikka tutkii kuluttajien persoonallisuutta 

ja elämäntyyliä. Esimerkiksi eri lehtiä lukevilla kuluttajilla voi olla samat demografiset taus-

tatekijät, mutta poikkeavien psykograafisten tekijöiden takia ostokäyttäytyminen voi olla 

todella erilaista. (Rath 2014 ym., 223.) 

 

Psykografiikka auttaa yrityksiä hienosäätämään tuotetarjontaansa niin, että ne vastaavat 

eri segmenttien tarpeisiin (Solomon & Rabolt 2009, 296). Sosiaalisen median avulla psy-

kograafisen datan kerääminen ja hyödyntäminen on entistä helpompaa, koska sen avulla 
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saadaan tietoa esimerkiksi seuraajien persoonallisuudesta, arvoista, kiinnostuksen koh-

teista ja elämäntyyleistä (Rath 2014 ym., 224). 

 

4.3.1 Persoonallisuus 

Persoonallisuus koostuu yksilöllisistä psykologisista ominaisuuksista, jotka erottavat hen-

kilön muista ihmisistä ja vaikuttavat muun muassa kuluttajien ostopäätöksiin (Rath 2014 

ym., 127). Persoonallisuus ilmenee myös siinä, mitä kuluttaja pitää tärkeänä ostoissa, 

mitkä tuotteet hän sivuuttaa ja miten hän välittää ostokokemuksistaan tietoa muille (Berg-

ström & Leppänen 2015, 94).  

 

Persoonallisuuden ulottuvuuksien avulla voidaan erotella ja tunnistaa asiakkaiden syvään 

juurtuneita ostokäyttäytymisen tapoja. Esimerkiksi itsevarmat ja ulospäin suuntautuneet 

asiakkaat tyypillisesti suosivat persoonallisuuteensa sopivia kirkkaita värejä ja kaavoja 

vaatteissa ja kodin kalusteissa. Vastaavasti ujot ja varautuneet ihmiset yleensä valitsevat 

neutraaleja värejä soluttautuakseen muiden ihmisten joukkoon. (Rath 2014 ym., 128.) 

Näitä persoonallisuuden ulottuvuuksia kutsutaan luonteenpiirteiksi. Ostokäyttäytymisen 

kannalta relevantteja piirteitä ovat esimerkiksi innovatiivisuus (missä määrin henkilö pitää 

uusien asioiden kokeilemisesta), materialismi (miten paljon painoarvoa annetaan tuottei-

den hankkimiselle ja omistamiselle), itsetietoisuus (missä määrin henkilö tarkoituksenmu-

kaisesti seuraa ja hallitsee muille viestittävää kuvaa itsestä) ja havainnoinnin tarve (missä 

määrin henkilö pitää asioiden tarkastelusta ja käyttää vaivaa bränditiedon prosessointiin). 

Tutkijat ovat huomanneet, että muotivaikuttajat tai –johtajat (henkilöt, jotka pukeutuvat 

aidosti itseään varten, eivätkä tarkoituksellisesti luo trendejä) ovat muun muassa itsevar-

moja, vähemmän ujoja, tasapainoisia ja kykenevät monimutkaiseen tiedonkäsittelyyn (So-

lomon & Rabolt 2009, 277-278.) 

 

Myös brändillä voi olla persoona. Brändipersoona koostuu kuluttajien muodostamista piir-

teistä, joita he yhdistävät brändin tuotteisiin. Nämä päätelmät rakentavat brändipääomaa 

eli sitä, missä määrin kuluttajalla on vahvoja, myönteisiä ja ainutlaatuisia mielleyhtymiä 

brändiä kohtaan. (Solomon & Rabolt 2009, 278.) 

 

4.3.2 Asenteet 

Asenteet ilmentävät kuluttajan arvomaailmaa ja ne näkyvät hänen taipumuksessaan suh-

tautua tietyllä tavalla eri kohteisiin, kuten tuotteisiin ja yrityksiin. Tiedon lisääntyessä yksilö 

muodostaa subjektiivisia, pysyviä ja vaikeastikin muutettavia käsityksiä asioista. Tyypilli-

sesti asenteet esimerkiksi Euroopassa valmistettuja tuotteita kohtaan ovat positiivisempia 

kuin Kiinassa valmistettuja tuotteita kohtaan. Jos asioista taas ei tiedetä paljoa, suhtautu-
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minen on yleensä neutraali. Asenteiden muutos negatiiviseen suuntaan voi tapahtua no-

peasti, kun taas positiiviseen suuntaan muutos voi olla todella hidasta. (Bergström & Lep-

pänen 2015, 88). 

 

Asenteet pitävät sisällään tiedon, tunteen ja käyttäytymisen elementit. Tieto sisältää kai-

ken sen, mitä henkilö havaitsee, tietää ja uskoo kohteesta. Markkinoijat pyrkivät esimer-

kiksi vetoamaan kuluttajien järkeen perustuviin asenteisiin jakamalla tuotetietoa uskotta-

vien lähteiden kautta. Tunteet käsittävät yksilön tuntemukset asiaa kohtaan (positiiviset, 

negatiiviset). Jos kuluttaja esimerkiksi on onnellinen, hän saattaa suhtautua myönteisesti 

tuotetta kohtaan ja ostaa sen heti. Käyttäytyminen määrittää henkilön toiminta-aikeet koh-

detta kohtaan. Kuluttaja saattaa esimerkiksi reagoida negatiivisesti ja välttää tuotetta ys-

tävän huonon kokemuksen perusteella. Vastaavasti hän voi hankkia tuotteen, jos kaikki 

asenne-elementit tukevat ostopäätöksen tekoa. (Rath 2014 ym., 103-105.) 

 

Asenteet palvelevat meitä eri osa-alueilla ja ne tuovat elämään tasapainoa. Psykologi 

Daniel Katzin teorian mukaan asenteilla on utilitaristisia, arvoja ilmentäviä, egoa (minää) 

suojelevia ja tiedollisia toimintatarkoituksia. Asenteiden utilitaristiset tehtävät auttavat ku-

luttajia tavoittamaan päämääriä ja keskittymään tuotteista saataviin hyötyihin. Arvoja il-

mentävät tehtävät auttavat ilmaisemaan persoonallisuutta ja minäkuvaa hankittavien tuot-

teiden kautta. Asenteiden egoa suojelevat tehtävät suojaavat ahdistukselta huolehtimalla 

itsestä esimerkiksi hygienian avulla ja sen myötä saadun hyväksynnän kautta. Tiedolliset 

tehtävät auttavat yksilöä ymmärtämään ympäröivää maailmaa. (Rath 2014 ym., 111.) Täl-

löin henkilö haluaa esimerkiksi tietää, miten vaatteet valmistetaan. 

 

Asenteiden muodostumiseen vaikuttaa monet tekijät, kuten persoonallisuus (luonteenpiir-

teet, suhtautuminen ympäristöön), kokemukset ja vastaanotettu tieto (positiivinen tai ne-

gatiivinen asenne hankittua tuotetta kohtaan), sekä perhe (vaikutusalttius erityisesti nuo-

rena), ystävät ja vertaisryhmät (vaikutusalttius lapsuudesta lähtien). (Rath 2014 ym., 111-

114.) 

 

4.3.3 Elämäntyyli 

Elämäntyyli tai –tapa sisältää kuluttajien arvot ja tapoja tuoda niitä esiin kulutuksessa 

(Rath 2014 ym., 223). Modernissa kulutusyhteiskunnassa ihmiset voivat vapaammin valita 

tuotteita, palveluita ja aktiviteetteja, jotka määrittävät minäkuvaa ja sitä kautta muille vies-

tittävää sosiaalista identiteettiä. Kuluttajien ostovalinnat ilmaisevat näin ollen keitä he ovat 

sekä mihin ryhmiin he samastuvat ja mihin eivät. Eräässä naisten vaatetutkimuksessa 

huomattiinkin, että kuluttajat valitsevat vaatetuotteita, jotka sopivat tiettyihin rooleihin hei-

dän elämäntyylissään. (Solomon & Rabolt 2009, 292-293, 297.) 
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Elämäntyyli kuvaa myös ihmisten kulutustapoja peilaten heidän ajan- ja rahankäytön va-

lintoja. Taloudellisesta näkökulmasta yksilön elämäntyyli kuvastaa sitä, kuinka ja mihin 

hänen rahankäyttönsä kohdistuu suhteessa esimerkiksi eri tuotteiden ja palveluiden välillä 

sekä tietyn tuotekategorian vaihtoehtojen välillä. (Solomon & Rabolt 2009, 293.) 

 

Monet vaate- ja kodin tuoteyritykset ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet elämäntyyli-

markkinointia. Esimerkiksi Ralph Lauren ja Tommy Hilfiger myyvät miesten ja naisten 

vaatteiden lisäksi huonekaluja ja kodintuotteita, kuten pyyhkeitä ja lakanoita. Näin vasta-

taan saman kohderyhmän moniin eri tarpeisiin. (Solomon & Rabolt 2009, 293.) 

 

4.4 Erot miesten ja naisten ostokäyttäytymisessä 

Aiempien sukupolvien miehet eivät olleet vahvasti mukana kotitalouden ylläpidossa. Ny-

kyään kuitenkin BPN:n raportin mukaan miehet ovat aktiivisempia kotitalouden ostojen 

teossa ja sitä kautta ostopäätösten teossa. Miehistä 40 % ovat kotitalouden pääasiallinen 

ruokaostosten tekijä ja 44 % ovat tasavertaisesti mukana kodin siivoamisessa. Miehistä 

86 % oli samaa mieltä lausunnon ”miehenä oleminen tarkoittaa sitä, että tekee kaikkensa 

kotitalouden vuoksi” kanssa. Tämän takia markkinoijat ovat alkaneet mukautua miesten 

tapaan tehdä ostoksia. (Rath 2014 ym., 170.) 

 

Kuluttajina naiset tyypillisesti reagoivat kauneuteen ja luksukseen, kun taas miehet kestä-

vyyteen ja käytännöllisyyteen. Shoppaillessa miehet pyrkivät ratkaisemaan ongelman tai 

löytämään vastauksen tarpeeseensa. He saavat mielihyvää ja saavutuksen tunnetta tar-

vitsemiensa hyödykkeiden metsästämisestä. (Rath 2014 ym., 170.)  

 

Tutkimuksen mukaan vain 25 % miehistä pitää shoppailusta, jos heillä ei ole mitään tiettyä 

hankittavaa. Miehet shoppailevatkin harvoin ja hankkivat kerralla paljon vaatetusta ja vaa-

tetukseen liittyviä tuotteita. Naisten ja miesten roolit eivät ole kuitenkaan enää niin perin-

teiset, joten sukupuolten shoppailutavat ovat muuttumassa samankaltaisiksi. Yhtä lailla 

naisille ja miehille hinta onkin määrittävä tekijä ostopaikan valinnassa. Miehiin verrattuna 

naiset todennäköisemmin kuitenkin katsovat hintalappua hankkiessaan vaatetuotteita. 

(Yurchisin & Johnson 2010, 87.) 

 

Naisille shoppailu on sosiaalinen tapahtuma, kun taas miehet saattavat usein tehdä os-

toksia yksin. Naiset myös todennäköisemmin shoppailevat enemmän vapaa-ajalla, joten 

he ovat alttiimpia impulsiivisille hankinnoille. Miehiin verrattuna he ovat kuitenkin päättä-

väisempiä löytämään tietyn tuotteen ja todennäköisemmin etsivät vastaavanlaista tuotetta, 

jos alkuperäistä ei löydy. Lisäksi Jumion kuluttajatutkimuksen mukaan naiset ovat vä-
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hemmän sitoutuneita hankkimaan kaikki ostoskorissa olevat tuotteet eli he karsivat joitain 

niistä pois. Tutkimuksen mukaan mobiilissa 68 % naisista on poistanut tuotteen ostosko-

rista, kun taas miehistä vain 51 % on tehnyt samoin. (CNBC 2015.) Tästä voisi päätellä, 

että kun miehet ovat lisänneet tuotteen ostoskoriin, he ovat tehneet tarpeellisen tiedon-

haun ja sitoutuvat ostoon herkemmin. 

 

4.5 Miesten ostokäyttäytymisen pääpiirteet sosiaalisessa mediassa 

Miesten metsästysvaisto ilmenee myös sosiaalisen median ja ylipäätään verkon käytössä. 

Miehet käyttävät sosiaalista mediaa ja verkkoa tuotteiden etsintää, tiedonkeruuta ja arvos-

telujen lukemista varten. Tämä tehdään sen takia, että fyysisessä liikkeessä tiedettäisiin jo 

etukäteen, mitä hankitaan. Yksi päällimmäinen ero miesten ja naisten käyttäytymisessä 

on myös se, että miehet harvoin hankkivat enää muita tuotteita paikan päällä. (Rath 2014 

ym., 170.) 

 

Nielsenin tutkimuksen mukaan miehet suhtautuvat luottavaisemmin sosiaalisen median 

mainoksia kohtaan ja tekevät niihin liittyviä toimia todennäköisemmin (Nielsen 2014). Sa-

lesforcen vuoden 2014 mobiilikäyttäytymisraportin mukaan miehet kuitenkin naisia har-

vemmin tykkäävät tai seuraavat brändejä sosiaalisessa mediassa saadakseen kuponkeja 

tai tarjouksia. Naisiin verrattuna miehet arvostavat sosiaalisessa mediassa merkittävästi 

enemmän nopeaa ja vaivatonta tiedonhakua. (Salesforce 2014, 25.) 

 

4.6 Lisätutkimuksia muotialan ostokäyttäytymisestä ja –päätöksestä 

Kuluttajien vaateostokäyttäytymisestä ja –ostopäätöksenteosta on tehty jonkin verran tut-

kimuksia erityisesti kansainvälisesti, joitain niistä kävimmekin jo läpi. Osa kansainvälisistä 

tutkimuksista (erityisesti laajemmat ja aluekohtaiset) ovat maksullisia. Kotimaisia muodin 

kuluttajatutkimuksia on toteutettu muun muassa opiskelijoiden opinnäytetöissä ja yritysten 

toimesta (esimerkiksi 2. luvussa mainittu Turon kuluttajakysely). Lisäksi Suomen Tekstiili 

& Muoti ry tutkii laajemmin tekstiili – ja muotialaa sekä suomalaisten vaatekulutusta ja -

käyttäytymistä. 

 

4.6.1 Kansainvälisiä tutkimuksia 

Deloitte Digitalin tutkimuksen mukaan digitaalisilla laitteilla on vaikutusta 49 % kyselyyn 

vastaajista ennen kuin vaate hankitaan itse liikkeestä. Ostoprosessin tarvehavainnoinnin 

vaihe on erityisen tärkeä digitaalisessa vaikuttamisessa, koska iso osa vastaajista (15 %) 

eivät olleet tietoisia vaatetuotteesta, ennen kuin näkivät brändin tai jälleenmyyjän mainok-

sen. Inspiroitumisella on näin ollen suuri painoarvo siinä, että ostoprosessi ylipäätään al-

kaa. (Deloitte Digital 2015.) 
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Portugalin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan miesten vaateliikkeen valitsemiskri-

teerit ovat tärkeysjärjestyksessä laatu, hinta, valikoiman laajuus ja kaupan tunnelma. Mie-

het myös hankkivat vaatteita tarveperusteisesti ja suosivat vaateostosten tekemistä yksin. 

Sekä miehet että naiset hankkivat vaatteita, jotka korostavat heidän fyysisiä ominaisuuk-

sia. Miehet arvostavat vaatteissa myös mukavuutta, tyytyväisyyttä tai mielihyvää ja viimei-

senä laatua. (Azevedo, Pereira, Ferreira & Pedroso 2008, 3-4.) Tutkimuksessa mielenkiin-

toista on se, että vaateliikkeen valinnassa laatu on tärkein, mutta vaatehankinnassa mu-

kavuus on etusijalla ja laatu viimeisenä. Luultavasti laatu ja mukavuus korreloivat keske-

nään eli hyvä laatu tuo käyttäjälleen mukavuutta. Ero voi myös johtua siitä, että ostopai-

kan valinnassa laatu on jo valmiiksi tärkein kriteeri, jolloin se myöhemmässä tarkastelussa 

jää taka-alalle. 

 

4.6.2 Kotimaisia tutkimuksia 

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kuluttajatutkimuksen mukaan nuorista miehistä ennustetaan 

tulevan miesten muodin suunnannäyttäjiä. Nuoret miehet pitävät verkkokauppasurffaile-

misesta ja tuotteiden selaamisesta sekä kiinnittävät yhtä paljon huomiota pukeutumiseen-

sa kuin naiset. Inspiraatiohakuisuus ja itseilmaisu ovat nousevia teemoja heidän keskuu-

dessaan. Lisäksi miehet ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa vaatteisiin kuin naiset. 

(STT Info 2018.) Vaatteiden hankinnan itseilmaisun välineenä voisi ajatella johtavan sii-

hen, että miehet vähenevin määrin hankkivat vaatteita tarvehakuisesti, vaan persoonalli-

suuden ja identiteetin tueksi korostamaan yksilöllisyyttä. Tämä näkökulma ja se, että mie-

het ovat valmiita käyttämään naisia enemmän rahaa vaatteisiin, voisi ajatella miesten 

kasvavan vaatemarkkina-arvon osasyyksi. 

 

Kuluttajien muodin ostokäyttäytymisestä yleisellä tasolla sekä suhteessa sosiaaliseen 

mediaan on tehty tutkimusta muutamassa opinnäytetyössä. Anni-Mari Martikainen teki 

tutkimuksen sosiaalisen median vaikutuksesta ostokäyttäytymiseen vaatetuksessa ja 

muodissa. Anna Emilia Ojasalo tutki sosiaalisen median mainosten vaikutusta vaatteiden 

ostopäätökseen ja Jussi Rundgren ja Mikko Vuoti tutkivat miesten ostokäyttäytymistä vaa-

teliikkeissä. Kaikki opinnäytetutkimukset oli toteutettu verkkokyselyinä. 

 

Rundgrenin ja Vuodin opinnäytetyö on ainut opinnäytetyö, jossa tutkimus on rajattu aino-

astaan miehiä koskevaksi. Kyselyn tulokset vastasivat pitkälti perinteistä sukupuolijaotte-

lua, koska miehet kokivat muodin enemmänkin naisten harrastukseksi ja se ei rentouta tai 

tuota mielihyvää. Poikkeuksellisesti miehet vastasivat, että ostoprosessi on suoraviivainen 

eikä tuotevertailua tehdä. Miehet kuitenkin tietävät, mitä aikovat hankkia, kun menevät 

ostoksille. Vastaajat myös kävivät vaateostoksilla jonkun kanssa, mutta muiden mielipiteil-
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lä ei koettu olevan suurta merkitystä. Miehet ostavat tutkimuksen mukaan vaatteita tar-

peeseen, mutta heräteostoksia saatetaan myös tehdä. Ostosten teossa suositaan suuria 

ketjuja ja laajaa valikoimaa. (Rundgren & Vuoti 2013, 45.) 

 

Martikaisen opinnäytetyötutkimuksessa suurin osa vastaajista oli naisia (94 %). Poikkeuk-

sellisesti Nielsenin tutkimukseen verrattuna mainokset ovat vaikuttaneet vastaajiin, sillä 70 

% on tehnyt ostopäätöksen sosiaalisen median mainoksen takia. Suurin osa (51 %) myös 

koki kohdennetun mainonnan hyödyllisenä. Suurin osa ajatteli viiteryhmien (ystävät, per-

he) vaikuttavan ostopäätökseen (57 %), kun taas julkisuuden henkilöiden vaikutus ei ollut 

yhtä suuri (36 %). Vastaajista 55 % inspiroituu hankkimaan tuotteen muiden sosiaalisen 

median käyttäjien ansiosta ja puolet olikin hankkinut samoja tuotteita, joita muut käyttäjät 

esittelivät. Vastaajista 73 % kuului ryhmään, joissa jaetaan mielipiteitä, tuotekokemuksia 

ja –arvosteluja. Vastaajista 83 % arvioi näiden ostokokemusten vaikuttavan ostokäyttäy-

tymiseensä. (Martikainen 2017, 32, 43-44.) 

 

Ojasalon opinnäytetyötutkimuksessa sukupuolijakauma oli melko tasapuolinen (53 % 

miehiä, 45 % naisia ja 2 % muita). Sosiaalisen median alustoilla huomattiin olevan jonkin 

verran vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yli 50 % vastaajista arvioikin sosiaali-

sella medialla olevan suurempi vaikutus muotialalla verrattuna muihin aloihin. Valtaosa 

seurasi uusia trendejä pääosin sosiaalisten verkkoyhteisöjen avulla (65,5 %), mutta muo-

tibrändejä seurasi vain noin kolmasosa. Pieni määrä vastasi seuraavansa ja lukevansa 

blogeja päivittäin (16,7 %) ja noin 20 % kertoi hankkivansa sosiaalisessa mediassa nähty-

jä tuotteita usein. Arvosteluilla oli neljäsosalla vaikutusta ostopäätökseen ja YouTubella 

sekä vloggaajilla oli vaikutusta omaan tyyliin vähän alle neljäsosalla. Vastaajista suurin 

osa (59 %) arvioi kulttuurilla ja henkilökohtaisella taustalla olevan vaikutusta omaan tyyliin. 

Hinta (80 %), vuodenaika (55 %) ja trendikkyys (41,7 %) olivat tärkeimmät kriteerit vaattei-

ta hankittaessa. (Ojasalo 2018, 22, 24-30.) 
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5 Tutkimus sosiaalisen median vaikutuksesta miesten muotituottei-

den ostopäätökseen 

Tutkimuksessa selvitetään sosiaalisen median vaikutusta miesten vaateostopäätöksiin. 

Tutkimus on suunniteltu teorian ja aiempien tutkimusten perusteella. 

 
5.1 Tutkimustavoitteet ja -menetelmät 

Opinnäytetyössä toteutettava tutkimus on empiirinen kvantitatiivinen kokonaistutkimus. 

Tutkimuksen kohderyhmänä on miesten pukeutumisesta kiinnostuneet miehet, jotka käyt-

tävät sosiaalisen median kanavia. Tutkimusaineisto kerätään anonyymillä Webropol-

kyselyllä, joka jaetaan sosiaalisen verkkosivuston, Redditin, alakeskusteluihin 

/r/malefashion:iin ja /r/streetwear:iin (liite 1). Ryhmillä on yhteensä noin miljoona tilaajaa ja 

niissä käydään aktiivisesti keskustelua erityisesti miesten vaatetukseen liittyvistä asioista. 

Näin voidaan tehokkaasti tavoittaa kyselyn kohderyhmä. Webropol-kyselyn vastauksista 

muodostetaan Excel-tilastokaavioita, jotta tuloksia voi helposti analysoida.  

 

Tutkimuksen pääongelma on:  

 

 Vaikuttaako sosiaalinen media muodista kiinnostuneiden miesten vaateostopää-

töksiin?  

 

Tutkimuksen alaongelmia ovat:  

 

 Ilmeneekö ostoprosessi miesten sosiaalisen median käytössä muodin osalta ja ko-

rostuuko jokin vaihe muita enemmän?  

 Miten markkinointi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa miesten vaateostopäätöksiin? 

 Mikä on ostopaikan ja sosiaalisen median suhde toisiinsa miesten vaateostokäyt-

täytymisessä?  

 Mitä ostokäyttäytymisen osatekijöitä ilmenee miesten sosiaalisen median käytössä 

muotia tutkittaessa?  

 

Tarja Heikkilän mukaan hyvän tutkimuksen kysymysten täytyy olla lyhyitä, ymmärrettäviä, 

yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Kysymysten täytyy myös vastata vain yhteen asiaan kerral-

laan ja niiden täytyy olla hyödyllisiä sekä olennaisia tutkimusongelmaa ajatellen. (Heikkilä 

2014, 54-55.) Kysymysten selkeys ja yksiselitteisyys onkin erityisen tärkeää tässä tutki-

muksessa, koska se julkaistaan kansainväliselle alustalle, jolloin englannin kielitaidon taso 

voi olla suuresti vaihtelevaa. 
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Suurimmassa osassa väittämistä on käytetty yleistä Likertin asenneasteikkoa (Heikkilä 

2014, 52), jonka ääripäinä ovat ”vahvasti eri mieltä” ja ”vahvasti samaa mieltä”. Keskim-

mäinen vastaus tulkitaan neutraalina (ei samaa eikä eri mieltä). Muutamassa kysymyk-

sessä on käytetty vaihtoehtoina ”kyllä” tai ”ei”, kun on haluttu tiettyä toimintoa varten yk-

sinkertainen ja helppo vastaus.  

 

Likertin asenneasteikossa vastauksille käytetään myös arvoja yhdestä viiteen (1 = vah-

vasti eri mieltä, 5 = vahvasti samaa mieltä), jolloin voidaan selvittää väittämien keskiarvo. 

Jos keskiarvo on < 3, vastaajat ovat olleet väittämän kanssa eri mieltä ja vastaavasti jos 

keskiarvo on > 3, vastaajat ovat olleet väittämän kanssa samaa mieltä. Arvoja tulkittaessa 

täytyy huomioida, kuinka kaukana keskiarvo on asteikon keskikohdasta (3). Useimmissa 

tapauksissa keskiarvo antaa käyttökelpoisen arvion mielipiteestä. Lisäksi voidaan hyödyn-

tää keskihajontaa, jonka avulla voidaan tulkita mielipiteiden vaihtelua. Mitä suurempi kes-

kihajonnan luku on, sitä enemmän vastauksissa on ollut vaihtelua. (Tilastoapu 2017.) 

 

Kvantitatiivisen kyselyn avulla ei ole mahdollista selvittää kovin tarkasti käyttäytymisen 

syitä, vaan se antaa rajatut lähtökohdat syiden erittelylle (Heikkilä 2014, 54). Tutkimuk-

sessa ei näin ollen ole tarkoitus saada syvällisiä vastauksia siitä, mikä on voinut johtaa 

ostopäätökseen, vaan lähinnä tutkia yleisiä piirteitä, jotka vaikuttavat ostopäätökseen so-

siaalisen median osalta. 

 

Kysely alkaa helposti vastattavilla demografisten tietojen täyttämisellä ja jokaiseen kysy-

mykseen (paitsi yhteen avoimeen ja kahteen sekamuotoiseen) on suljetut vastausvaihto-

ehdot, jotta vastaaminen on nopeaa ja miellyttävää. Kolmea kysymystä lukuun ottamatta 

kysymyksissä on mahdollista valita vain yksi vaihtoehto. 

 

5.2 Tutkimustulokset 

Tutkimus oli avoinna 21.-24.11. Kyselyyn vastasi yhteensä 216 miestä. Suurin osa vas-

tauksista tuli jo ensimmäisen vuorokauden aikana. 
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5.2.1 Demografiset tekijät 

Kysymys 1. Ikä 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista (65 %) on 18-25 -vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä on 

alle 18-vuotiaat (28 %). Vain 6 % on 26-35 -vuotiaita (12 vastaajaa), 1 % 36-45 -vuotiaita 

(kaksi vastaajaa) ja yksi vastaaja kuuluu 46-55 -ikäluokkaan. Tutkimustulokset peilaavat 

näin ollen pääosin nuorten miesten (alle 18- ja 18-25 -vuotiaat) sosiaalista median käyttöä 

ja ostokäyttäytymistä muodissa. Kuvio 4 havainnollistaa vastaajien ikäjakaumaa. 

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma (n=216) 

 

Kysymys 2. Asuinalue 

 

Puolet vastaajista (50 %) asuu Pohjois-Amerikassa ja 41 % Euroopassa. Australiassa (3 

%), Etelä-Amerikassa (3 %), ja Aasiassa (3 %), asuvat muodostavat kyselyyn vastannei-

den vähemmistön. Tulokset ilmentävät siis ensisijaisesti länsimaisten miesten vaateosto-

käyttäytymistä. Kuvio 5 havainnollistaa vastaajien asuinaluejakaumaa. 

 

 

Kuvio 5. Vastaajien asuinaluejakauma (n=216) 
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Kysymys 3. Tällä hetkellä pääsääntöisesti (opiskelen, olen töissä, olen työtön) 

 

Suurin osa vastaajista (76 %) opiskelee pääsääntöisesti ja toiseksi suurin ryhmä käy töis-

sä (20 %). Vain 4 % eli yhdeksän vastaajaa ovat tällä hetkellä työttömiä. Opiskelijoiden 

suuri määrä johtunee vastaajien keskimäärin nuoresta iästä. Kuviossa 6 on havainnollis-

tettu miesten tämänhetkistä elämäntilannetta. 

 

Kuvio 6. Vastaajien elämäntilanne (n=216) 

 

Kysymys 4. Kuukausittaiset nettotulot 

 

Vähän päälle puolet (51 %) vastaajista saa nettotuloina kuukaudessa 455 € tai alle. Seu-

raavaksi suurin nettotuloryhmä tienaa kuussa 455 € - 885 € (21 %). Kolmanneksi suurin 

saa 886 € - 1 771 € kuussa (17 %) ja vähiten vastaajista tienaa 1 772 € - 2 657 € (7 %) ja 

yli 2 658 € (4 % vastaajista). 455 € tai alle tienaavien suuri määrä johtunee vastaajien 

nuoresta iästä ja siitä, että suuri osa heistä ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti opiskelijoita. 

Kuvio 7 havainnollistaa vastaajien nettotulojakaumaa. 

 

 

Kuvio 7. Vastaajien nettotulot kuukaudessa (n=216) 
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5.2.2 Vaatehankinnan ja sosiaalisen median käytön pääpiirteet 

Kysymys 5. Hankitko vaatteita tarpeeseen vai nautintoon? 

 

Enemmistö vastaajista (63 %) hankkii vaatteita pääsääntöisesti niistä saatavan mielihyvän 

takia. Toiseksi eniten vaatteita hankitaan pääsääntöisesti, jos on pakko, mutta toisinaan 

saatetaan tehdä heräteostoksia (36 % vastaajista). Ainoastaan yksi henkilö vastasi, että 

hankkii vaatteita vain, jos on pakko (tarveperusteinen). Tämä tulos poikkeaa paljolti 

Rundgrenin ja Vuodin opinnäytetyökyselystä, jossa ainoastaan noin 3 % miehistä hankki 

vaatteita, vaikka ei olisi tarvetta uusille. Kuvio 8 havainnollistaa vaatehankintatapoja.  

 

 

Kuvio 8. Vastaajien pääsääntöinen tapa hankkia vaatteita (n=216) 

 

Kysymys 6. Mistä yleensä hankit vaatteita? 

 

Kuvio 9 havainnollistaa, että enemmistö vastaajista (68 %) yleensä hankkii vaatteita verk-

kokaupasta ja toiseksi eniten vaatteita hankitaan kivijalkaliikkeestä (32 %). Ainoastaan 

yksi vastaaja kertoi hankkivansa vaatteita yleensä sosiaalisen median kautta. Tämä puol-

taa sitä näkökulmaa, ettei sosiaalinen media ole suosittu vaateostosten tekopaikka. 

 

 

Kuvio 9. Vastaajien pääsääntöinen vaateostopaikka (n=216) 
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Kysymys 7. Vertailetko yleensä vaihtoehtoja keskenään ennen lopullista ostopää-

töstä? 

 

Jopa melkein neljä viidesosaa vastaajista (79 %) yleensä vertailee vaatevaihtoehtoja kes-

kenään ennen lopullista ostopäätöstä (kuvio 10). Vähemmistö (21 %) vastasi, ettei vertaile 

vaihtoehtoja ennen kuin tekee ostopäätöksen.   

 

 

Kuvio 10. Vaatevaihtoehtojen vertailu ennen ostopäätöstä (n=216) 

 

Kysymys 8. Mitkä ovat pääkriteerisi vaatteita hankittaessa? 

 

Vaatteita hankittaessa neljä tärkeintä kriteeriä vastaajien mielestä on laatu (73 %), hinta 

(67 %), yksilöllisyys ja itsensä ilmaisu (53 %) sekä monipuolisuus (40 %). Näiden jälkeen 

tärkeimmät kriteerit vaatehankinnoissa ovat brändi (37 %), materiaali (23 %), mukavuus 

(21 %), vaatteen suunnittelija (21 %) ja vaatteen pitkäikäisyys (16 %). Neljä vähiten tär-

keintä kriteeriä on trendikkyys (15 %), vuodenaika (12 %), eettinen valmistus (8 %) ja 

valmistusmaa (6 %). Kuvio 11 havainnollistaa miesten tärkeimpiä kriteerejä vaatehankin-

noissa. 

 

Laadun ja hinnan tärkeys eivät ole sinänsä yllättäviä tekijöitä vaatehankinnoissa, mutta 

yksilöllisyys ja vaatteen monipuolisuus olivat kiinnostavia seikkoja vastauksissa. Lisäksi 

yllättävää on, kuinka vähän painoarvoa annetaan valmistusmaalle ja vaatteiden eettiselle 

valmistukselle. 
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Kuvio 11. Vastaajien pääkriteerit vaatteita hankittaessa (n=216) 

 

Kysymys 9. Mitä alustoja käytät seurataksesi muotia? 

 

Eniten vastaajat käyttävät Instagramia (77 %), tyyli- ja keskustelupalstoja (74 %) sekä 

YouTubea (59 %) seuratakseen muotia. Vähiten käytetään blogeja (14 %) ja Facebookia 

(13 %). Muut-kohdassa avoimeen kenttään (23 % vastaajista) oli lueteltu 30 kertaa Red-

dit, neljä kertaa Tumblr ja Twitter, kolme kertaa Discord (puhe- ja tekstichat-sovellus) ja 

muotilehdet. Muita yksittäisiä mainintoja olivat TV-ohjelmat, muotinäytökset, SnapChat ja 

dark web (anonyymi verkko). Osa vastaajista eivät ilmeisesti käsitä Redditiä tyyli- tai kes-

kustelupalstana, joten tämän kysymyksen osalta tulokset voivat olla osittain vääristyneitä.  

Kuvio 12 havainnollistaa, mitä alustoja miehet käyttävät seuratakseen muotia. 

 

 

Kuvio 12. Vastaajien käyttämät alustat muotia seuratakseen (n=216) 
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Kysymys 10. Kuinka paljon selaat muotiin liittyvää sisältöä sosiaalisessa mediassa 

päivässä? 

 

Kuviosta 13 voi huomata, että valtaosa vastaajista (42 %) selaa muotiin liittyvää sisältöä 

sosiaalisessa mediassa puolesta tunnista puoleentoista tuntia päivässä. Seuraavaksi eni-

ten (38 %) miehet käyttävät sosiaalista mediaa 1-29 minuuttia päivittäin. Huomattava osa 

(16 %) selaa muotia jopa 1,5-3 tuntia päivässä. Vähemmistö käyttää sosiaalista mediaa 

muotia seuratakseen 3-5 tuntia (3 %), 0 minuuttia (1 % eli kaksi vastaajaa) ja yli 5 tuntia 

päivässä (ainoastaan yksi vastaaja). 

 

 

Kuvio 13. Vastaajien käyttämä aika sosiaalisessa mediassa selatakseen muotiin liittyvää 

sisältöä päivässä (n=216) 

 

Kysymys 11. Seuraamiesi muotibrändien tai –yritysten lukumäärä sosiaalisessa 

mediassa 

 

Enemmistö vastaajista (39 %) seuraa jopa yli kymmentä muotibrändiä tai –yritystä sosiaa-

lisessa mediassa. Toiseksi eniten (32 %) seurataan yhdestä viiteen brändiä tai yritystä. 

Toiseksi vähiten seurataan kuudesta kymmeneen muotibrändiä sosiaalisessa mediassa 

(17 %). Pienin osuus vastaajista (12 %) ei seuraa ainuttakaan brändiä sosiaalisessa me-

diassa. Kuvio 14 havainnollistaa miesten seuraamien muotibrändien lukumäärän sosiaali-

sessa mediassa. 
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Kuvio 14. Vastaajien seuraama muotibrändien ja –yritysten lukumäärä sosiaalisessa me-

diassa (n=216) 

 

Kysymys 12. Kuulutko sosiaalisen median ryhmään/ryhmiin, jossa keskustellaan ja 

jaetaan mielipiteitä, kokemuksia ja arvosteluja vaatteista? 

 

Kuviosta 15 voi havaita, että suurin osa vastaajista (66 %) kuuluu sosiaalisen median 

ryhmään tai ryhmiin, joissa keskustellaan vaatteista. Vähemmistö (34 %) ei kuulu tällai-

seen ryhmään.  

 

 

Kuvio 15. Vastaajien kuuluminen sosiaalisen mediaan ryhmään/ryhmiin, joissa keskustel-

laan vaatteista (n=216) 
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Kysymys 13. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä: vaikuttavatko sosiaalisen 

median ryhmät vaateostopäätöksiisi? 

 

Vastaajista enemmistö, 62 %, arvioi sosiaalisten median ryhmien vaikuttavan vaateosto-

päätöksiin (kuvio 16). Neutraaleja oli 24 % vastaajista ja ainoastaan 14 % vastasi, etteivät 

ryhmät vaikuta vaateostopäätöksiin. Mielipidekeskiarvo oli 3,54 ja mediaani 4 eli keski-

määrin miehet arvioivat sosiaalisen median ryhmien vaikuttavan ostopäätöksiin. Keskiha-

jonta oli 1,0, joten mielipidevaihtelua esiintyi melko vähän. 

 

 

Kuvio 16. Vastaajien arvio sosiaalisen median ryhmien vaikutuksesta vaateostopäätöksiin 

(n=157) 

 

5.2.3 Tiedonhankinta, psykograafiset ja sosiaaliset tekijät 

Kysymys 14. Arvioi seuraavia väittämiä: 

 

Luen miesten muotiblogeja 

Vastaajista 47 % lukee miesten muotiblogeja ja 39 % ei. Huomattava osa (17 %) ei kui-

tenkaan ollut samaa eikä eri mieltä. Kysymyksen mielipidekeskiarvo oli 3,02 ja mediaani 

3, joten keskimäärin vastaajat olivat neutraaleja väittämän suhteen. Keskihajonta oli 1,3, 

joten väittämä jakoi mielipiteitä melko paljon. 
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Luen miesten muotiin liittyviä keskustelupalstoja 

Vastaajista 88 % lukee miesten muotiin liittyviä keskustelupalstoja ja 8 % ei. Neutraaleja 

oli 4 % vastaajista. Kysymyksen mielipidekeskiarvo oli 4,13 ja mediaani 4, joten keskimää-

rin miehet ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 0,9, joten väittämä jakoi 

mielipiteitä vähän. 

 

Katson miesten muotiin liittyviä videoita YouTubessa 

Vastaajista 70 % katsoo miesten muotiin liittyviä YouTube-videoita ja 17 % ei. Neutraaleja 

oli 12 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 3,77 ja mediaani 4, joten keskimäärin miehet 

ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 1,2, joten vaihtelua vastauksissa 

ilmeni jonkin verran. 

 

Nautin vaatteiden selaamisesta sosiaalisessa mediassa 

Vastaajista 87 % nauttii vaatteiden selaamisesta sosiaalisessa mediassa ja 6 % ei. Neut-

raaleja oli 8 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 4,21 ja mediaani 4, joten keskimäärin 

miehet ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 0,9, joten mielipidevaihtelua 

oli vähän. 

 

Kuvio 17 havainnollistaa vastaajien asennejakaumaa edellisiin väittämiin. 

Kuvio 17. Vastaajien arviot muotiin liittyvän sisällön lukemisesta blogeissa ja keskustelu-

palstoilla sekä videoiden katsomisesta YouTubessa että arvio vaatteiden selaamisesta 

saatavasta nautinnosta (n=216) 
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Etsin vaatteista kirjallisia arvosteluja tai kokemuksia sosiaalisessa mediassa 

Vastaajista valtaosa (57 %) etsii kirjallisia arvosteluja tai kokemuksia vaatetuotteista sosi-

aalisessa mediassa ja 26 % ei. Neutraaleja oli 19 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 

3,44 ja mediaani 4, joten keskimäärin miehet ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Keski-

hajonta oli 1,2, joten vaihtelua vastauksissa esiintyi jonkin verran. 

 

Etsin vaatteista videoarvosteluja tai –kokemuksia sosiaalisessa mediassa 

Vastaajista 47 % oli samaa mieltä, että etsii vaatteista videoarvosteluja tai –kokemuksia 

sosiaalisessa mediassa ja 33% ei. Neutraaleja oli 20 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 

3,17 ja mediaani 3, joten miehet ovat keskimäärin melko neutraaleja tai samaa mieltä väit-

tämän kanssa. Keskihajonta oli 1,2 eli mielipidevaihtelua oli jonkin verran. 

 

Etsin usein tietoa vaatteista sosiaalisessa mediassa ennen kuin teen ostopäätöksen 

Vastaajista enemmistö (63 %) oli samaa mieltä siitä, että etsii usein tietoa vaatteista sosi-

aalisessa mediassa ennen kuin tekee ostopäätöksen ja 18 % oli eri mieltä. Neutraaleja oli 

13 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 3,63 ja mediaani 4, joten keskimäärin miehet ovat 

samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 1,1, joten mielipidevaihtelua ilmeni aa-

vistuksen. 

 

Kuvio 18 havainnollistaa miesten asennejakaumaa yllä oleviin väittämiin. 

 

 

Kuvio 18. Vastaajien arviot sosiaalisessa mediassa kirjoitettujen ja videoformaatissa ole-

vien vaatearvostelujen ja -kokemusten etsintään sekä arvio tiedonhankinnasta ennen os-

topäätöksen tekoa (n=216) 
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Teen taustatyötä tietystä vaatekappaleesta ennen kuin hankin sen fyysisestä liikkeestä 

Vastaajista 41 % hakee tietystä vaatteesta sosiaalisessa mediassa tietoa ennen kuin 

hankkii sen fyysisestä liikkeestä ja 38 % ei. Neutraaleja oli 21 % vastaajista. Mielipidekes-

kiarvo oli 3,03 ja mediaani 3, joten keskimäärin miehet olivat neutraaleja väittämän suh-

teen. Keskihajonta oli 1,3 eli vastausvaihtelua esiintyi melko paljon. 

 

Teen taustatyötä tietystä vaatekappaleesta ennen kuin hankin sen verkkokaupasta 

Vastaajista suurin osa (65 %) hakee tietystä vaatteesta sosiaalisessa mediassa tietoa 

ennen kuin ostaa sen verkkokaupasta ja vastaavasti noin viidesosa (21 %) ei. Neutraaleja 

oli 14 % vastaajista. Mielipidekeskiarvo oli 3,62 ja mediaani 4, joten keskimäärin miehet 

ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Suurempi osa vastaajista siis hakee tietoa hankitta-

vasta vaatekappaleesta sosiaalisessa mediassa, kun osto suoritetaan verkkokaupassa. 

Keskihajonta oli 1,3, joten vaihtelua vastauksissa oli melko paljon. 

 

Sosiaalinen media vaikuttaa suoraan ostopäätöksiini 

Vastaajista vähän päälle puolet (51 %) arvioivat sosiaalisen median vaikuttavan suoraan 

heidän vaateostopäätöksiinsä. Väittämän kanssa eri mieltä oli 26 % miehistä ja neutraale-

ja 23 %. Mielipidekeskiarvo oli 3,29 ja mediaani 4, joten miehet ovat keskimäärin samaa 

mieltä siitä, että sosiaalinen media vaikuttaa suoraan heidän ostopäätöksiinsä. Keskiha-

jonta oli 1,2, mikä tarkoittaa, että mielipidevaihtelua ilmeni jonkin verran. 

 

Kuvio 19 havainnollistaa vastaajien asennejakaumaa väittämiin. 
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Kuvio 19. Vastaajien arviot sosiaalisessa mediassa tehtävästä tiedonhausta, kun vaate 

hankitaan fyysisestä liikkeestä ja verkkokaupasta, sekä arvio sosiaalisen median vaiku-

tuksesta suoraan ostopäätöksiin (n=216) 

 

Etsin uusia vaatebrändejä sosiaalisessa mediassa 

Vastaajista valtaosa (68 %) oli samaa mieltä, että etsii uusia vaatebrändejä sosiaalisessa 

mediassa. Neutraaleja oli 13 % miehistä ja 18 % olivat eri mieltä. Mielipidekeskiarvo oli 

3,74 ja mediaani 4, joten keskimäärin miehet olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Kes-

kihajonta oli 1,2, joten vastauksissa oli vaihtelua jonkin verran. 

 

Etsin brändeistä tietoa sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi tarina, arvot, persoonallisuus) 

Vastaajista yli puolet (57 %) etsii brändeistä tietoa sosiaalisessa mediassa. Miehistä 21 % 

oli eri mieltä ja 22 % neutraaleja. Mielipidekeskiarvo oli 3,47 ja mediaani 4, joten keski-

määrin vastaajat olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 1,2, joten väittä-

mä jakoi mielipiteitä jonkin verran. 

 

Käytän tunnisteita (esimerkiksi hashtageja) tai hakukenttiä löytääkseni tietyn tuotteen tai 

brändin sosiaalisessa mediassa 

Suurin osa vastaajista (60 %) ei käytä tunnisteita tai hakukenttiä löytääkseen tiettyjä tuot-

teita tai brändejä sosiaalisessa mediassa. Vähän päälle neljäsosa vastaajista (27 %) oli 

samaa mieltä, että käyttää tunnisteita ja 13 % oli neutraaleja. Mielipidekeskiarvo väittä-

mälle oli 2,40 ja mediaani 2, joten keskimäärin miehet olivat eri mieltä väittämän kanssa. 

Keskihajonta oli 1,3, joten väittämä jakoi mielipiteitä melko paljon. 
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Olen aktiivisesti vuorovaikutuksessa vaatebrändien kanssa sosiaalisessa mediassa 

Enemmistö vastaajista (67 %) ei ole aktiivisessa vuorovaikutuksessa brändien kanssa 

sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan 14 % oli samaa mieltä ja 18 % oli neutraaleja. Mieli-

pidekeskiarvo oli 2,21 ja mediaani 2, joten keskimäärin miehet ovat eri mieltä väittämän 

kanssa. Keskihajonta oli 1,1 eli mielipidevaihtelua esiintyi aavistuksen. 

 

Kuvio 20 havainnollistaa miesten asennejakaumaa yllä oleviin väittämiin. 

 

 

Kuvio 20. Vastaajien tiedonhaku vaatebrändeistä ja vuorovaikutus brändien kanssa 

(n=216) 

 

Selaan sosiaalisessa mediassa vaatteita, jotka poikkeavat paljon perheeni, kaverieni ja 

vertaisteni pukeutumisesta 

Selkeä enemmistö vastaajista (80 %) selaa sosiaalisessa mediassa vaatteita, jotka poik-

keavat paljon perheen, kaverien ja vertaisten pukeutumisesta. Ainoastaan 7 % miehistä 

oli eri mieltä ja 12 % neutraaleja. Mielipidekeskiarvo oli 4,15 ja mediaan 4, joten keski-

määrin miehet olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 1,0, joten vastaus-

vaihtelua oli melko vähän. 
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Luotan internetissä olevien tuntemattomien ihmisten vaatearviointeihin enemmän kuin 

kavereideni, perheeni tai vertaisteni arviointeihin 

Valtaosa vastaajista (54 %) luottaa enemmän tuntemattomien ihmisten arviointeihin vaat-

teista kuin perheen, kavereiden tai vertaisten arviointeihin. Miehistä 19 % oli eri mieltä ja 

27 % neutraaleja. Mielipidekeskiarvo oli 3,50 ja mediaani 4, joten keskimäärin vastaajat 

olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta oli 1,1 eli mielipidevaihtelua esiintyi 

aavistuksen. 

 

Kuviossa 21 on havainnollistettu miesten asennejakaumaa yllä oleviin väittämiin. 

 

 

Kuvio 21. Vastaajien yksilöllisyys vaatteiden selaamisessa ja tuntemattomien ihmisten 

vaatearviointeihin luottaminen suhteessa kavereihin, perheeseen ja vertaisiin (n=216) 

 

Painan usein sosiaalisen median julkaisujen toimintapainikkeita (esimerkiksi ”Shoppaile 

nyt”-painiketta, julkaisuun merkittyjä tuotteita tai ”Osta”-painiketta) 

Melkein neljä viidesosaa (79 %) vastaajista oli eri mieltä väittämän kanssa. Ainoastaan 9 

% käyttää toimintapainikkeita usein ja 13 % vastaajista oli neutraaleja. Mielipidekeskiarvo 

oli 1,91 ja mediaani 2, joten keskimäärin miehet eivät käytä sosiaalisen median toiminta-

painikkeita usein. Keskihajonta oli 1,0, joten väittämä jakoi mielipiteitä melko vähän. 

 

Yleensä katson tai etsin vahvasti brändättyjä ja tunnettuja vaatteita sosiaalisessa medias-

sa (esimerkiksi Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton) 

Vastaajista enemmistö (66%) ei katso tai etsi vahvasti brändättyjä ja tunnettuja vaatteita 

sosiaalisessa mediassa. Noin viidesosa (19 %) oli samaa mieltä ja 15 % neutraaleja. Mie-

lipidekeskiarvo oli 2,23 ja mediaani 2, joten keskimäärin miehet olivat eri mieltä väittämän 

kanssa. Keskihajonta oli 1,2 eli mielipidevaihtelua ilmeni jonkin verran. 
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Seuraan aktiivisesti naisten muotia sosiaalisessa mediassa 

Valtaosa vastaajista (55 %) ei seuraa aktiivisesti naisten muotia sosiaalisessa mediassa. 

Samaa mieltä väittämän kanssa oli 27 % ja neutraaleja 19 %. Mielipidekeskiarvo oli 2,21 

ja mediaani 2, joten keskimäärin miehet olivat eri mieltä väittämän kanssa. Keskihajonta 

oli 1,2, joten vastauksissa esiintyi vaihtelua jonkin verran. 

 

Värikkäät vaatteet herättävät vahvasti kiinnostukseni uutisvirrassa 

Vastaajista yhtä suuri osa oli samaa ja eri mieltä väittämän kanssa (35 %). Neutraaleja oli 

jopa 30 %. Mielipidekeskiarvo oli 2,98 ja mediaani 3, joten keskimäärin miehet olivat neut-

raaleja väittämän suhteen. Keskihajonta oli 1,1 eli mielipidevaihtelua oli aavistuksen. 

 

Kuvio 22 havainnollistaa miesten asennejakaumaa väittämiin. 

 

 

Kuvio 22. Vastaajien arviot toimintapainikkeiden käytöstä, brändättyjen vaatteiden etsin-

nästä, naisten muodin seuraamisesta ja värikkäiden vaatteiden herättämästä mielenkiin-

nosta sosiaalisessa mediassa (n=216) 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Kysymys 15. Minkä hintaisille vaatteille etsit sosiaalisessa mediassa yleensä lisätie-

toa (esimerkiksi arvostelut, kuvat, videot, kokemukset, bränditieto)? 

 

Suurin osa vastaajista (34 %) yleensä etsii lisätietoa sosiaalisessa mediassa vaatteille, 

joiden hinta on 88 € - 220 €. Toiseksi eniten haetaan tietoa 22 € - 87 € -hintaisille vaatteil-

le (21 % vastaajista). Huomattava osa (16 %) etsii tietoa 221 € - 440 € -hintaisille vaatteil-

le. Vähemmistö etsii 0,90 € - 21 €- (2 %), 441 € - 880 €- (9 %) ja yli 880 € -hintaisille (2 %) 

vaatteille sosiaalisesta mediasta lisätietoa. Huomattava osa (16 %) ei osannut vastata 

kysymykseen. Kuvio 23 havainnollistaa, minkä hintaisille vaatteille miehet tyypillisesti etsi-

vät lisätietoa. 

 

 

Kuvio 23. Vastaajien lisätiedon etsintä sosiaalisessa mediassa tietyn hintavälin vaatteille 

(n=216) 

 

5.2.4 Mainonta, kommunikaatio brändien kanssa ja muodin seuraamisen syyt so-

siaalisessa mediassa 

Kysymys 16. Oletko hankkinut vaatteen sosiaalisen median mainoksen takia (mu-

kaan lukien sponsoroitu sisältö)? 

 

Neljä viidesosaa vastaajista (80 %) ei ole hankkinut ainuttakaan vaatetta sosiaalisen me-

dian takia (kuvio 24). Mainoksen perusteella ostopäätöksen tehneiden osuus on näin ollen 

selvästi matalampi (20 %). 
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Kuvio 24. Sosiaalisen median mainoksen perusteella vaateostopäätöksen tehneiden vas-

taajajakauma (n=216) 

   

Kysymys 17. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä: mikä johti mainontaan pe-

rustuvaan ostopäätökseen ja missä mainos sijaitsi? 

 

Avoimeen kysymykseen vastasi 34 henkilöä. Vastaajista 16 (47 %) eli lähes puolet kertoi 

Instagramissa nähdyn mainoksen tai sponsoroidun sisällön johtaneen ostopäätökseen. 

Instagram-ostoon vaikutti muun muassa: 

 vaatteen tyyli/malli ja sen stailaus 

 hieno kuva 

 kohtuullinen hinta 

 tykästyminen siihen, miltä vaate näytti mallin päällä 

 yhdellä vastaajalla tarve; tarvitsi sandaalit ja näki niistä mainoksen 

 

Reddit vaikutti kolmen vastaajan ostopäätökseen. Yksi vastaaja kertoi, että tykästyi tiet-

tyyn takkiin ja muiden positiiviset kommentit Redditissä vahvistivat hankintapäätöstä. Mui-

ta yleisiä asioita, jotka vaikuttivat ostoon, olivat alennus, hinta, kuvat, vaatteen design se-

kä mainosmuistutus tuotteesta, joka oli jo muutenkin tarkoitus hankkia. 

 

Kysymys 18. Koetko sosiaalisen median vaatemainokset itsellesi oleellisina? 

 

Kuvio 25 havainnollistaa, että vastaajista enemmistö (44 %) kokee sosiaalisen median 

vaatemainokset heille epäoleellisina. Vastaavasti 32 % arvioi sosiaalisen median vaate-

mainosten olevan heille oleellisia. Vastaajista 24 % ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vas-
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tausten mielipidekeskiarvo oli 2,75 ja mediaani 3, joten keskimäärin vaatemainosten aja-

teltiin olevan epäolennaisia. Keskihajonta oli 1,2, joten mielipiteet vaihtelivat jonkin verran. 

 

 

Kuvio 25. Vastaajien arvio sosiaalisen median vaatemainosten oleellisuudesta (n=216) 

 

Kysymys 19. Oletko tehnyt impulsiivisen vaatehankinnan sosiaalisen median takia 

(esimerkiksi tarjous, alennus, uusi muodikas tuote tai puhdas halu)? 

 

Vastaajista valtaosa (52 %) ei ole tehnyt impulsiivista ostosta sosiaalisen median takia ja 

vastaavasti hieman alle puolet (48 %) on tehnyt tällaisen äkillisen vaatehankinnan. Lähes 

puolet miehistä ovat siis altistuneet spontaanille vaatehankinnalle. Kuvio 26 havainnollis-

taa impulsiivisen vaatehankinnan tehneiden jakaumaa. 

 

 

Kuvio 26. Sosiaalisen median takia impulsiivisen vaatehankinnan tehneiden jakauma 

(n=216) 
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Kysymys 20. Oletko kysynyt suoraan vaatevalmistajalta/brändiltä vaatekappaleesta 

tarkentavia tietoja (esimerkiksi mitat, vaatteen koko, materiaali, valmistus) sosiaali-

sessa mediassa? 

 

Vastaajista enemmistö (65 %) ei ole pyytänyt suoraan vaatebrändiltä yksityiskohtia tai 

lisätietoja vaatteesta sosiaalisessa mediassa (kuvio 27). Vähän päälle kolmasosa (35 %) 

on kysynyt tarkentavia tietoja suoraan. 

 

 

Kuvio 27. Sosiaalisessa mediassa suoraan valmistajalta pyydettyjen vaatteen yksityiskoh-

tien tai lisätietojen pyytäneiden jakauma (n=216) 

 

Kysymys 21. Oletko tehnyt valituksen hankitusta vaatteesta suoraan vaatebrändille 

sosiaalisessa mediassa? 

 

Suurin osa vastaajista (88 %) ei ole tehnyt valitusta hankitusta vaatteesta suoraan brändil-

le sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan 12 % on tehnyt tuotevalituksen. Kuvio 28 havain-

nollistaa tuotevalituksen tehneiden miesten osuutta. 
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Kuvio 28. Jakauma suoraan yritykselle tuotevalituksen tehneistä miehistä sosiaalisessa 

mediassa (n=216) 

 

Kysymys 22. Miksi seuraat muotia sosiaalisessa mediassa? 

 

Vastaajat seuraavat muotia sosiaalisessa mediassa pääasiassa, koska he haluavat inspi-

roitua (77 %), pysyä perillä uusista tuotteista (73 %), nähdä vaatteet muiden käyttäjien 

päällä (63 %), pysyä perillä tarjouksista ja alennuksista (41 %) ja seurata brändejä (37 %). 

Seuraavaksi tärkeimmät syyt olivat uusien trendien seuraaminen (31 %), tuotearvostelu-

jen ja –kokemusten lukeminen (25 %) ja tuotetäydennysten seuraaminen (23 %). Vähiten 

tärkeimmät syyt seurata muotia sosiaalisessa mediassa olivat tuotehintojen selvittäminen 

(13 %), tuotteiden ostaminen (13 %), tuotteiden ostopaikkojen selvittäminen (10 %) ja 

vaatteiden näkeminen julkisuuden henkilöiden päällä (10 %). Kuviossa 29 on havainnollis-

tettu miesten syitä seurata muotia sosiaalisessa mediassa. 

 

Avoimen kohdan yksittäisissä vastauksissa (4 %) muun muassa kerrottiin, että muotia 

seurataan, koska halutaan pysyä perillä muotialan uutisista/draamasta, oppia uutta tietyis-

tä vaatteista, pysyä perillä suosikkibrändien uutuuksista ja etsiä vaatteita, joista oikeasti 

tykkää. 
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Kuvio 29. Vastaajien syyt seurata muotia sosiaalisessa mediassa (n=216) 

 

5.3 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 

Suurin osa vastaajista on 18-25 –vuotiaita ja alle 18-vuotiaita (yhteensä jopa 93 %). 

Enemmistö asuu Pohjois-Amerikassa (50 %) ja Euroopassa (41 %). Vastaajista noin kol-

me neljäsosaa pääsääntöisesti opiskelee, 20 % on töissä ja ainoastaan 4 % on työttömiä. 

Vähän yli puolet miehistä (51 %) tienaavat kuukaudessa 455 euroa nettona, 21 % saavat 

455 € - 885 € ja 17 % tienaavat 886 € - 1 771 €. Ainoastaan yhteensä 11 % saavat kuus-

sa nettona yli 1 772 euroa. 

 

Valtaosa vastaajista hankkii vaatteita pääasiassa mielihyvän takia (63 %) ja osa tarpeen 

tullen, mutta heräteostoksia saatetaan myös tehdä (36 %). Ostoksia ei tehdä sosiaalises-

sa mediassa, vaan enimmäkseen verkkokaupassa (68 %) ja fyysisessä liikkeessä (32 %). 

Tätä myös puoltaa se, että sosiaalisen median toimintapainikkeita, kuten ”Osta”-

painiketta, ei käytetä usein. Lähes neljä viidesosaa miehistä yleensä vertailee vaatteita 

keskenään ennen kuin tekee lopullisen ostopäätöksen. Neljä tärkeintä kriteeriä vaatteita 

hankittaessa ovat laatu, hinta, yksilöllisyys ja itsensä ilmaisu sekä monipuolisuus. Vähiten 

tärkeimpiä ovat valmistusmaa, eettinen valmistustapa, vuodenaika ja trendikkyys. 

 

Selkeästi miesten suosituimmat alustat muodin seuraamiseen ovat Instagram (77 %), 

tyyli- ja keskustelupalstat (74 %) sekä YouTube (59 %). Suurin osa käyttää päivässä 30 

min. – 1,5 h muodin selaamiseen sosiaalisessa mediassa (42 %), huomattava osa käyttää 

1 – 29 min. (38 %) ja 16 % käyttää jopa 1,5 – 3 h. Enemmistö seuraa jopa yli kymmentä 

brändiä sosiaalisessa mediassa (39 %) ja seuraavaksi eniten seurataan yhdestä viiteen 
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brändiä (32 %). Vastaajista 66 % kuuluu johonkin sosiaalisen median ryhmään, jossa 

keskustellaan vaatteista. Vastaajista 62 % arvioi näiden ryhmien vaikuttavan heidän osto-

päätöksiin. Miehille viisi tärkeintä syytä seurata muotia sosiaalisessa mediassa on inspi-

roituminen, uusista tuotteista ajan tasalla pysyminen, halu nähdä vaatteet muiden käyttä-

jien päällä, alennusten ja tarjousten silmällä pitäminen sekä brändien seuraaminen. 

 

Miehet selkeästi nauttivat muodin selaamisesta sosiaalisessa mediassa (87 % samaa 

mieltä). Yksilöllisyyden tarve korostuu sosiaalisen median käytössä, sillä miehistä 80 % 

arvioi selaavansa kavereiden, perheen ja vertaisten pukeutumisesta vahvasti poikkeavaa 

vaatetusta. Suurin osa lukee ja katsoo muotiin liittyviä keskustelupalstoja ja YouTube-

videoita. Blogien lukeminen jakoi enemmän mielipiteitä. Enemmistö etsii sosiaalisessa 

mediassa kirjallisia tuotearvosteluja tai –kokemuksia ennen ostopäätöstä. Videoarvostelu-

jen ja –kokemusten etsinnässä esiintyi enemmän hajontaa vastaajien kesken eli niitä ei 

etsitä niin paljoa ennen kuin tehdään ostopäätös. Enemmän luotetaan tuntemattomien 

ihmisten arviointeihin vaatteista netissä kuin perheen, kavereiden ja vertaisten arviointei-

hin (54 % samaa mieltä). 

 

Miehistä 63 % etsii usein tietoa vaatteista sosiaalisessa mediassa ennen ostopäätöstä. 

Vaikka tietoa keskimäärin hankitaan usein, noin puolet vastaajista (48 %) on kuitenkin 

tehnyt impulsiivisen vaatehankinnan sosiaalisen median takia. Tyypillisesti lisätietoa sosi-

aalisesta mediasta haetaan tuotteille, joiden hinta on 88 € - 220 €. Vaatekappaleesta teh-

dään taustatutkimusta sosiaalisessa mediassa keskimäärin enemmän, kun tuote hanki-

taan verkkokaupasta verrattuna fyysiseen liikkeeseen (65 % vrt. 41 % samaa mieltä). Vä-

hän yli puolet vastaajista oli samaa mieltä siitä, että sosiaalinen media vaikuttaa suoraan 

heidän ostopäätöksiin. 

 

Valtaosa vastaajista etsii uusia vaatebrändejä ja lisätietoa brändeistä sosiaalisessa medi-

assa. Keskimäärin erilaisia tunnisteita ja hakukenttiä ei kylläkään hyödynnetä löytääkseen 

tiettyjä brändejä (tai tuotteita). Lisäksi suurin osa ei ole aktiivisesti vuorovaikutuksessa 

vaatemerkkien kanssa sosiaalisessa mediassa. Tätä myös puoltaa se, että selkeä vä-

hemmistö on tehnyt tuotevalituksen tai kysynyt vaatteesta lisätietoa suoraan brändiltä. 

 

Vain 20 % miehistä on tehnyt vaateostopäätöksen sosiaalisen median mainoksen tai 

sponsoroidun sisällön takia. Lähes puolet heistä kertoivat Instagram-mainoksen johtaneen 

vaatehankintaan. Hieno kuva, kohtuullinen hinta, alennus sekä vaatteen tyyli ja stailaus 

olivat tyypillisiä syitä hankkia vaate mainoksen takia. Keskimäärin vaatemainokset on to-

sin koettu epäoleellisina. 
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Keskimäärin miehet eivät seuraa aktiivisesti naisten pukeutumista sosiaalisessa mediassa 

tai pääsääntöisesti selaa tai etsi tunnettuja, vahvasti brändättyjä vaatteita. Lisäksi miehet 

suhtautuvat melko neutraalisti värikkäitä vaatteita kohtaan uutisvirrassa eli ne eivät erityi-

sesti herätä mielenkiintoa. 

 

Tulokset osoittavat, että sosiaalisella medialla on huomattava vaikutus nuorten miesten 

vaateostopäätöksiin erityisesti ostoprosessin alkuvaiheista aina hankintaan saakka (tar-

vehavainnointi, tiedonhankinta, vaihtoehtojen punnitseminen, hankintapäätös). Hankintoja 

ei kuitenkaan suoriteta sosiaalisessa mediassa, vaan se toimii pääasiassa tutkimisväli-

neenä ja inspiraation lähteenä (kuvien, videoiden, arvostelujen ja kokemusten tarkastelu). 

Mielenkiintoista on myös se, että lisätietoa vaatekappaleesta tyypillisesti haetaan ennen 

kuin se hankitaan verkkokaupasta. Tähän voi olla monia eri syitä, joita pitäisi selvittää 

jatkotutkimuksella. Yksi syy voi olla se, että verkkokaupoissa on laajempi valikoima ja 

mahdollisuus löytää jokin tietty tuote, jota ei lähellä olevista liikkeistä löydy. Näin ollen 

lisätietoa haetaan, koska osto saatetaan tehdä ”sokkona” vaatetta sovittamatta. Toinen 

syy voi olla se, että sosiaalinen media ja verkkokauppa yksinkertaisesti toimivat hyvin yh-

dessä. Sosiaalisesta mediasta voi päätyä helposti verkkokauppaan ja päinvastoin, jolloin 

kokemus on yhtenäinen. 

 

Muodista kiinnostuneet miehet selaavat sosiaalisessa mediassa yllättävän paljon muotiin 

liittyvää sisältöä päivässä. Tämä voi johtua siitä, että he kokevat vaatteiden selaamisen 

nautinnollisena ajanviettona. On myös kiinnostavaa, että vastaajat keskimäärin arvioivat 

sosiaalisen median vaikuttavan suoraan ostopäätöksiin. Instagramin, YouTuben ja kes-

kustelupalstojen käyttö korostui vastauksissa, joten näiden kanavien näkyvyyteen muo-

tiyritysten kannattaisi erityisesti panostaa. 

 

Tulosten perusteella sosiaalisella medialla ei ole huomattavaa kytköstä hankinnan jälkei-

seen toimintaan. Brändien kanssa ei kommunikoida aktiivisesti; harva on tehnyt tuotevali-

tuksen tai kysynyt lisätietoa vaatteista. Moni kuitenkin seuraa jopa yli kymmentä brändiä 

sosiaalisessa mediassa sekä uutuustuotteista, alennuksista ja täydennyksistä halutaan 

pysyä kärryillä. Näin ollen olisi suorastaan haitallista, jos vaatebrändillä ei ole olemassa 

sosiaalisen median tilejä. 

 

Maksetulla mainonnalla voi olla hankalaa saada suurta myyntiä aikaan, koska miehet ko-

kevat mainokset keskimäärin epäoleellisina. Joka tapauksessa noin viidesosa miehistä on 

päätynyt tekemään oston mainoksen perusteella ja lähes puolet on tehnyt impulsiivisen 

ostopäätöksen sosiaalisen median takia. Mainonnassa vaatteita kannattaisi esitellä mah-

dollisimman luovasti ja erottuvasti nuorille miehille esimerkiksi sponsoroidun sisällön kei- 
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noin, koska inspiraatiohakuisuus, yksilöllisyys ja itseilmaisu ovat heille muodin osalta eri-

tyisen tärkeitä aspekteja. Myös alennukset ja tarjoukset kannattaisi tuoda esiin, koska ne 

voivat ratkaisevasti vaikuttaa ostopäätökseen silloin, kun henkilö on jo kauemman aikaa 

harkinnut tuotetta.  

 

5.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Jotta kyselytutkimus olisi mahdollisimman validi, kyselylomakkeen kysymysten täytyy mi-

tata sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. Hyvä reliabiliteetti taas varmistetaan minimoimal-

la mittauksen satunnaisvirheet. Vastaajien täytyy vastata rehellisesti ja ymmärtää kysy-

mykset yksiselitteisesti, heidän täytyisi muistaa menneet tapahtumat oikein ja vastauksia 

ei pitäisi olla mahdollista merkitä väärin. Reliabiliteetin ollessa heikko myös validiteetti on 

heikko. (Tilastoapu 2014.) 

 

Tutkimuksen kohtalaisen laaja aineisto (216 vastaajaa), mittarit, analyysimenetelmät, yk-

sinkertaiset kysymykset ja kyselyn anonyymius tukevat tutkimuksen luotettavuutta ja pä-

tevyyttä. Valitsin mielestäni juuri oikeat aihealueet ja lähteet teoriaosuuteen, jotta tutkimus 

olisi validi eli tutkittaisiin sitä, mitä oli alun perin tarkoituskin. Lisäksi kysely oli kohdennettu 

juuri oikealle yleisölle eli muodista kiinnostuneille miehille, jotka käyttävät sosiaalista me-

diaa. Tuloksia tosin voi osittain väärentää se, että se oli osoitettu Redditiin, jolloin vastaa-

misessa saattoi korostua muodin selaaminen Redditin kannalta. Moni ei myös tunnistanut 

Redditiä sosiaalisen median kanavaksi, vaikka saatekirjeessä mainitsin sen. Olisi mahdol-

lisesti saatu erilaisia tai ”varmempia” vastauksia tiettyihin kysymyksiin, jos osa vastaajista 

olisi tunnistanut Redditin sosiaaliseksi verkostoksi. 

 

Kyselyä testattiin kahdella henkilöllä ennen kuin se julkaistiin, jotta voitiin varmistua sen 

toimivuudesta. Kyselyyn vastaamisen aloitti 338 henkilöä, mikä tarkoittaa, että 118 henki-

löä jätti sen kesken. Vastaajakatoa ilmeni näin ollen kohtalaisesti ja se on voinut aiheuttaa 

tuloksiin virheitä. Katoa voi selittää se, että vaikka kyselyn täyttämisessä on keskimäärin 

kulunut aikaa 10 minuuttia tai alle, joillekin se on voinut tuntua pitkältä tai hankalalta. Vas-

tausvirheitä on myös voinut ilmetä sen takia, että kyselyssä kysyttiin pitkälti muistiin perus-

tuvia menneitä tapahtumia. 

 

Pyrin olemaan mahdollisimman puolueeton kysymysten asettelussa ja tuloksia analysoi-

taessa. Sain olennaiset vastaukset tutkimuksen pääongelmaan ja alaongelmiin. Selkeitä 

yleistyksiä ja korrelaatioita ei kylläkään voi tulosten perusteella tehdä, mutta länsimaisten 

nuorten miesten asenteista ja vaateostokäyttäytymisestä suhteessa sosiaaliseen mediaan 

saatiin lisätietoa. Tutkimus antaa hyvät edellytykset jatkotutkimuksia varten. 
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6 Pohdinta 

Ostopäätöksen ja sosiaalisen median suhdetta toisiinsa muodissa on verrattain hankalaa 

tutkia, koska ne sisältävät paljon erilaisia muuttujia. Lisäksi aiheesta on rajallisesti ajanta-

saisia tutkimuksia ja kirjallisuutta olemassa, mikä toisaalta tuo mielekkyyttä aiheen tutki-

miselle, mutta toisaalta luo haastetta. Monet vaatetutkimukset ovat maksullisia tai eivät 

yksinkertaisesti ole saatavilla, joten välillä joutui tyytymään toisen käden lähteisiin. Kirjalli-

suutta ostoprosessista ja ostokäyttäytymisestä yksinomaan muodin osalta on myös niu-

kalti tarjolla. Onnistuin kuitenkin mielestäni opinnäytetyössä todella hyvin, koska sain hy-

vät, perustellut ja käyttökelpoiset vastaukset tutkimusongelmiin. Jälkikäteen en koe, että 

jokin kysymys olisi puuttunut tai ollut ylimääräinen.  

 

Tutkimustulokset yllättivät itseni, koska en odottanut näin laajaa aineistoa ja vaihtelevia 

vastauksia. Lisäksi moni tutkimustulos poikkesi aiempien tutkimusten tuloksista. Esimer-

kiksi Dana Rebecca Designsin tutkimukseen ja Martikaisen opinnäytetyötutkimukseen 

verrattuna valtaosa ei ollut tehnyt ostopäätöstä mainoksen perusteella ja mainoksia ei 

keskimäärin koettu oleellisina. Lisäksi Vuodin ja Rundgrenin opinnäytetyötutkimukseen 

verrattuna muodista kiinnostuneet miehet vertailevat tuotteita ennen ostopäätöstä ja 

hankkivat vaatteita pääasiassa mielihyvän takia. Tulokset eivät tietenkään ole täysin ver-

tailukelpoisia keskenään eri demografisten tekijöiden takia, mutta ne havainnollistavat 

muodista kiinnostuneiden nuorten miesten kulutuskäyttäytymistä.  

 

Yhtäläisyyksiäkin löytyi teorian ja esimerkiksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kuluttajatutki-

muksen kanssa. Teoriassa kävimme läpi, kuinka sosiaalinen media toimii esiostovälinee-

nä ylläpitäen miehen mielenkiintoa ostopäätökseen asti. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n 

tutkimuksessa kerrottiin, kuinka nuoret miehet pitävät verkkokauppasurffailemisesta ja 

tuotteiden selaamisesta. Siinä myös kävi ilmi, että inspiraatiohakuisuus ja itseilmaisu ovat 

heidän keskuudessaan nousevia teemoja. Nämä asiat vastaavat hyvin myös oman tutki-

mukseni tuloksia. 

 

Opinnäytetyön työstäminen eteni juuri niin kuin piti ja suurempia takaiskuja ei ilmennyt 

missään vaiheessa. Anonyymi Webropol-kysely osoittautui erittäin hyväksi tiedonkeruuta-

vaksi tutkimusongelmaa ajatellen. Suurin osa vastauksista tulikin jo ensimmäisen vuoro-

kauden aikana. Alun perin kysely oli kylläkin tarkoitus osoittaa Redditin 

/r/malefashionadvice –alakeskusteluun, jossa olisi mahdollisesti ollut enemmän asuinalue-

jakaumaa ja vähän vanhempia miehiä. Kyselyjen jakoa ei sinne kuitenkaan enää sallittu, 

joten se jouduttiin jakamaan nuoremmalle yleisölle /r/streetwear:iin ja /r/malefashion:iin. 
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Vastaajat eivät välttämättä täysin tarkkaan osaa reflektoida, mitkä asiat loppujen lopuksi 

vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet ostopäätökseen sosiaalisen median osalta. Tästä syystä 

kvantitatiivisella kyselyllä ei ole mahdollista saada tarkkaa tai syvällistä tietoa, koska vas-

taukset perustuvat vastaajien muistiin. Syvälliset ja monimutkaiset kysymykset olisivat 

lisänneet tulkinnanvaraisuutta ja todennäköisesti vääristäneet tuloksia, joten päätin pitää 

kyselyn melko yksinkertaisena. Tarkoitus olikin selvittää yleisiä teemoja ja ostopäätökseen 

vaikuttavia asioita ja siinä mielestäni onnistuin hyvin.  

 

Aiheesta tulisi toteuttaa jatkotutkimusta kvalitatiivisen kyselyn tai seurantatutkimuksen 

keinoin, jos haluttaisiin saada syvällisempää tietoa sosiaalisen median suhteesta vaateos-

topäätöksiin (esimerkiksi suhde ostopaikkaan, mainonnan, persoonallisuuden, sosiaalis-

ten ja psykologisten tekijöiden vaikutukset sekä lisätietoa naisten ja miesten välisistä 

eroista). Olisi myös syytä tutkia aihetta eri kulttuurien ja eri-ikäisten miesten välillä, jotta 

saataisiin vertailukelpoisia tutkimustuloksia. Lisäksi muodin selaamisesta saatavaa mieli-

hyvää ja inspiroitumista eri sosiaalisen median kanavissa olisi hyvä tutkia tarkemmin, jotta 

vaatebrändit ja vaikuttajat voisivat kehittää miehiä kiinnostavaa sisältöä entistä paremmin. 

Kenties voisi myös selvittää, mitä vaadittaisiin, jotta miehet hankkisivat vaatteita useam-

min suoraan sosiaalisen median kautta. 
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Liitteet 

Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake 

Hi! I’m currently doing my bachelor’s thesis/final work in my business studies where I’m 

studying how social media affects men’s fashion purchases. I have made an anonymous 

survey that takes about 10 minutes or so to complete. You can fill it if you are a male, you 

are interested in clothing and use social media (which is a given as even Reddit will suf-

fice!) Please keep in mind that the questions can reflect clothing of any kind (fashion, 

work, outdoor, sport, hobbies like snowboarding or fishing). Maybe you’ll even learn 

something about yourself on how you use social media in regards to fashion. 

 

It would help me greatly. You also have a chance to win two delicious Finnish chocolate 

bars called Fazer if you want to leave your Reddit username in the end of the survey (op-

tional). Your answers will not be linked to your username. 

 

Link to the survey: https://link.webropolsurveys.com/S/15DA73DA1C0D0643 

 

Thank you! 
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