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Tutkimus toteutettiin toimeksiantona I-Mediat Oy:lle ja erityisesti sen julkaise-

malle sanomalehti Pohjalaiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka 

nuorten aikuisten määrää Pohjalaisen tilaajissa saataisiin kasvatettua. Tarkoituk-

sena oli tutkia millaisia mielikuvia kohderyhmällä on sanomalehti Pohjalaisesta 

sekä mitkä tekijät motivoisivat heitä tilaamaan lehden. Lisäksi kartoitettiin kohde-

ryhmän odotuksia oman paikallisen sanomalehden suhteen ja vertailtiin, missä 

määrin Pohjalainen niitä odotuksia vastaa.  

Tutkimus rakentuu kolmesta osasta: johdannosta, teoriaosasta ja empiirisestä 

osasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu brändiä ja imagoa, asiakkai-

den kokemaa kokonaislaatua sekä kuluttajan ostokäyttäytymistä koskevista teori-

oista. Kokonaislaatua koskevissa teorioissa keskitytään erityisesti odotusten roo-

liin laadun arvioinnissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja saatu 

aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä 18–29-vuotiasta nuorta aikuista.  

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että nuorten aikuisten mielikuva Pohjalaisesta on 

hyvin konservatiivinen. Koska kohderyhmän mielestä hyvä sanomalehti on luotet-

tava, objektiivinen ja selkeä, vastaa perinteinen Pohjalainen hyvin kohderyhmän 

toiveita. Tulosten perusteella merkittävin sanomalehden tilaukseen motivoiva te-

kijä on raha, jolloin nuorten aikuisten tilaajamäärien kasvattamiseen riittää par-

haimmassa tapauksessa pelkkä hyvä tarjous.  
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This thesis was done as an assignment for I-Mediat Oy and especially for the 

newspaper Pohjalainen. The aim of this thesis was to examine how the number of 

young adults as subscribers of Pohjalainen could be increased. The intent was also 

to find out what kind of mental images young adults have on Pohjalainen and 

what would motivate them to subscribe. This thesis also charted the target group’s 

expectations for their local newspaper and compares how well Pohjalainen can 

meet those expectations.  

This thesis consists of three sections: introduction, theory and empirical study. 

The theoretical framework includes theories on brand and image, quality and con-

sumers buying behavior. The main focus with the theories that consider quality is 

on the expectations and their role in the evaluation of quality. The research was 

made as a qualitative study and the research material was collected by interview-

ing ten 18–29-year-old young adults.   

The research results showed that the mental image that young adults have on 

Pohjalainen is very conservative. Because the target group describes a good 

newspaper as a trustworthy, objective and uncluttered, the traditional Pohjalainen 

can respond to those wishes very well. The results also showed that the most sig-

nificant factor that would motivate to subscribe Pohjalainen is money. Therefore, 

it is possible that just a good offer could be enough to increase the number of 

young adults as a subscriber. 
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1  JOHDANTO 

Johdanto-osassa esitellään tutkimuksen lähtökohdat, eli taustalla vaikuttavat syyt 

tutkimuksen toteuttamiselle sekä tutkimuksen kannalta oleellisimmat käsitteet. 

Niiden lisäksi määritellään myös tutkimusongelma ja tutkimuksen tarkoitus sekä 

kerrotaan tutkimuksen rajauksesta ja työn rakenteesta. Johdanto-osan jälkeen esi-

tellään lyhyesti tutkimuksen toimeksiantajayritys I-Mediat Oy ja sen julkaisema 

sanomalehti Pohjalainen.    

1.1 Johdatus aiheeseen 

Yritys voi todellisuudessa olla paljon paperilla esitettyä arvokkaampi, sillä yrityk-

sellä voi olla muitakin arvoja, kuin pelkästään tilastoissa ja taseissa näkyvät talou-

delliset arvot. Tämä näkymätön lisäarvo voi olla seurausta hyvästä brändistä ja 

imagosta, joten siksi puhuttaessa markkinoinnista tai eri markkinointikeinoista, ei 

voida olla puhumatta myös brändistä ja imagosta, sillä ne molemmat luovat mer-

kityksellistä, korvaamatonta arvoa yritykselle. (Vuokko 2003, 101.) 

Brändi ja imago liittyvät molemmat vahvasti mielikuviin: millainen käsitys kulut-

tajilla on tuotteesta tai yrityksestä, millaisia ominaisuuksia niihin liitetään ja mikä 

niistä tekee erilaisia verrattuna kilpaileviin tuotteisiin tai yrityksiin. Mikäli brändi 

tai imago ei tuo yrityksen sidosryhmille minkäänlaista lisäarvoa, eivät ne tuo ar-

voa myöskään yritykselle. (Aula & Heinonen 2002, 47; Vuokko 2003, 101-102.)  

Asiakkaat odottavat saavansa rahojensa vastineeksi laatua. Laatua pidetäänkin 

usein yhtenä yrityksen menestyksen avaintekijöistä, sillä yrityksen kilpailuetu on 

tyypillisesti riippuvainen sen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laadusta. Yri-

tyksillä on usein oma käsityksensä siitä, mitä laatu sen tarjoamien tuotteiden ja 

palveluiden osalta on. Tämä laatukäsitys vastaa kuitenkin harvoin sitä, mitä asiak-

kaat kokevat laadun olevan, sillä eri ihmiset kokevat laadun eri tavalla. Siksi yri-

tysten tulisikin tarkastella laatua ja sen muodostumista asiakkaiden silmin. (Grön-

roos 2009, 104; Ylikoski 2001, 117.) 
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Yleisesti ottaen kuluttaja- ja ostokäyttäytymistä voidaan pitää samanlaisena riip-

pumatta siitä, mitä tuotetta tai palvelua ollaan ostamassa. Kuluttajan ostokäyttäy-

tymisellä tarkoitetaan niitä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joita kuluttaja tekee va-

litessaan, ostaessaan ja käyttäessään tuotteita tai palveluita. Ostokäyttäytyminen 

on ostettavasta tuotteesta riippumatta monia toimintoja sisältävä tavoitteellinen 

prosessi, johon vaikuttavat sekä yksilölliset että ympäristöön liittyvät tekijät. (Yli-

koski 2001, 76-79.)  

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ymmärtäminen on yksi markkinoinnin peruson-

gelmista. Jotta yritys pystyisi tarjoamaan asiakkailleen heidän tarpeensa tyydyttä-

viä ratkaisuja, on tärkeää ottaa huomioon kuluttajien koko ostopäätöksentekopro-

sessi ja pyrkiä ymmärtämään prosessin taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tämä edel-

lyttää prosessin eri osien tuntemista kykyä tarkastella ostamista empaattisesti ku-

luttajan näkökulmasta. (Kuusela 1998, 64-68.)  

Jotta voidaan selvittää, miten nuorten aikuisten määrää Pohjalaisen tilaajissa voi-

taisiin kasvattaa, on hyvä kartoittaa ensin, millaisia mielikuvia kohderyhmällä on 

Pohjalaista kohtaan. Lisäksi tulee selvittää, miten kohderyhmä kokee laadun sa-

nomalehden suhteen sekä minkälaisia odotuksia heillä sanomalehteä kohtaan on, 

jotta tiedetään, vastaako Pohjalainen kohderyhmän vaatimuksia ja toiveita. Koh-

deryhmän ostokäyttäytymisen ja päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavimpien 

tekijöiden tunteminen puolestaan auttaa toimeksiantajaa suunnittelemaan kohde-

ryhmälle suunnattuja myynti- ja markkinointitoimenpiteitä, mikäli kohderyhmä 

koetaan panostamisen arvoiseksi.  

1.2 Tutkimusongelman määritys ja tutkimuksen tarkoitus 

Painetun sanomalehden tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta, sillä sen asema on 

ollut laskussa jo vuosikymmenten ajan. Sanomalehtien lukijamääriä tarkasteltaes-

sa ikä voidaan nähdä vahvana tekijänä. Ikäjakaumasta voidaan muun muassa ha-

vaita, että ihmisten ikääntyessä todennäköisyys ottaa painetun sanomalehden lu-

keminen tavaksi kasvaa. Vaikka lukijamäärien lasku koskeekin kaikkia ikäryhmiä, 

niin erityisesti nuoret aikuiset lukevat painettua lehteä muita ikäryhmiä vähem-

män. Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat lukevat tällä hetkellä sanomalehtiä vä-
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hemmän, kuin heidän vanhempansa lukivat heidän iässään. Tutkimuksia, jotka 

käsittelevät syitä nuorten aikuisten sanomalehden lukemattomuudelle on tehty 

kuitenkin vähän. (Zerba 2011.) 

Kun tarkastellaan Pohjalaisen viime vuosien levikkimääriä, voidaan sanomaleh-

den aseman heikkeneminen havaita. Vuonna 2014 levikki on ollut 20820 ja vuon-

na 2015 19629 (LT-levikkitilasto, 2015 & 2016). Vuoden 2017 levikkimäärä puo-

lestaan oli 17744 (Ilkka-Yhtymä Oyj 2018). Luvuista voidaan laskea, että Pohja-

laisen painetun lehden levikki on laskenut lähes 15 % viime vuosien aikana. Näin 

ollen levikin lisäämistä voidaan pitää yritykselle tärkeänä, toimintaa turvaavana 

tavoitteena. Alla oleva kuvio 1 havainnollistaa levikin laskun määrää.  

 

Kuvio 1. Pohjalaisen levikkimäärä vuosina 2014–2017.  

Pohjalaisen tilaajista yli 90 % on yli 41-vuotiaita (I-Mediat Oy 2018). Nuoret ai-

kuiset ovat siis selkeästi vähemmistöryhmä Pohjalaisen tilaajia tarkasteltaessa. 

Tästä syystä heidän käsityksiään Pohjalaisesta on syytä tutkia kohderyhmän po-

tentiaalin selvittämiseksi. Tavoitteena onkin selvittää miten lisätä nuorten aikuis-

ten määrää Pohjalaisen tilaajissa. Tutkimuksen avulla on tarkoitus vastata seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Millaisia mielikuvia nuorilla aikuisilla on Pohjalaisesta? 

- Mitä odotuksia nuorilla aikuisilla on oman paikallislehden suhteen ja mis-

sä määrin Pohjalainen vastaa niitä odotuksia? 
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- Mitkä tekijät motivoisivat nuoria aikuisia tilaamaan Pohjalaisen?  

Vastaamalla asetettuihin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman kattavasti, voi-

daan selvittää nuorten aikuisten potentiaali asiakasryhmänä. Vastausten perusteel-

la voidaan tutkia, vastaako Pohjalainen nuorten aikuisten asettamia odotuksia 

omaa maakuntalehteä kohtaan vai edellyttääkö odotuksiin vastaaminen muutok-

sia. Kun kartoitetaan tekijöitä, jotka motivoisivat nuoria aikuisia tilaamaan sano-

malehden, voidaan selvittää, saadaanko nuorten aikuisten osuutta tilaajamäärissä 

kasvatettua. Mikäli toimeksiantaja puolestaan kokee, ettei se pysty vastaamaan 

kohderyhmän tarpeisiin vaadittavalla tavalla, tiedetään, ettei kohderyhmään käyte-

tä jatkossa tarpeettoman paljon resursseja.  

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Pohjalaisen ydinlevikkialue on Pohjanmaan maakunta (Ilkka-Yhtymä Oyj:n verk-

kosivut 2018).  Pohjanmaan maakunta koostuu 15 kunnasta, jotka ovat: Vaasa, 

Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy, Pedersöre, 

Uusikaarlepyy, Laihia, Isokyrö, Närpiö, Kaskinen sekä Kristiinankaupunki (Poh-

janmaa lukuina 2015). Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullisena tut-

kimuksena, joten tutkimusalueeksi rajataan Pohjanmaan maakuntakeskuksena 

toimiva Vaasa. Rajaus tehdään sen perusteella, että enemmistö Pohjalaisen tilaa-

jista asuu Vaasassa. Lisäksi rajaus helpottaa tutkimusaineistonkeruuprosessia.   

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, jotka ovat tässä tutkimuksessa 

määritelty 18–29-vuotiaiksi. Pohjalainen on suomenkielinen sanomalehti, jonka 

vuoksi kohderyhmästä haastatellaan ainoastaan suomenkielisiä henkilöitä. Koska 

tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa Pohjalaisen levikkimäärää nuorten 

aikuisten keskuudessa, rajataan haastateltavista henkilöistä pois myös ne henkilöt, 

joilla on haastatteluhetkellä voimassa oleva Pohjalaisen tilaus.   

1.4 Työn rakenne 

Tutkimus koostuu kolmesta eri osasta: johdanto-osasta, teoriaosasta ja empiirises-

tä osasta. Johdanto-osan alussa lukija johdatetaan tutkimusaiheeseen keskeisim-

pien termien ja käsitteiden esittelyn kautta. Tämän jälkeen kerrotaan tutkimuksen 
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tarkoituksesta ja määritellään tutkimusongelma ja -kysymykset. Johdanto-osassa 

kerrotaan lisäksi tutkimuksen rajauksesta ja rakenteesta. Lopuksi ennen teo-

riaosaan siirtymistä esitellään tutkimuksen toimeksiantaja I-Mediat Oy ja erityi-

sesti sanomalehti Pohjalainen.  

Teoriaosassa esitellään tutkimuksen kannalta oleellisimmat teoriat. Teoriat luovat 

tutkimukselle pohjan, joka auttaa niin tutkimuksessa käytettävän mittausvälineen 

suunnittelussa kuin tulosten ymmärtämisessä ja johtopäätösten tekemisessä. Teo-

riaosa rakentuu kolmesta eri teoriakokonaisuudesta: brändistä ja imagosta, asiak-

kaiden kokemasta laadusta ja odotusten roolista laadun arvioinnissa sekä kulutta-

jien ostokäyttäytymisestä.  

Empiirisessä osassa kerrotaan tutkimuksen toteuttamisesta aina aiheen valinnasta 

tulosten esittämiseen ja analysointiin. Lisäksi osassa esitellään tutkimuksessa käy-

tettävänä mittausväline sekä sen kytkökset eri teorioihin. Tämän jälkeen käydään 

läpi tutkimustulokset ja niiden analysoinnin avulla vedetyt johtopäätökset sekä 

tutkimuksen luotettavuusarviointi. Lopuksi esitetään vielä mahdolliset jatkotutki-

musehdotukset, jonka jälkeen opinnäytetyö päätetään loppusanoihin.  

1.5 I-Mediat Oy 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimii sanomalehti Pohjalaista julkaiseva kustan-

nusyhtiö I-Mediat Oy, joka on Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistama tytäryhtiö. Yhdessä 

painotoimintayhtiö I-Print Oy:n kanssa ne muodostavat viestintäyhtymä Ilkka-

Yhtymä Konsernin. Konserniin kuuluu niiden lisäksi Kiinteistö Oy Seinäjoen 

Koulukatu 10 sekä osakkuusyhtiöt Alma Media Oyj, Arena Partners Oy sekä Yrit-

tävä Suupohja. (Ilkka-Yhtymän verkkosivut 2087.) 

Konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 288 henkilöä vuonna 2017. I-

Medioiden osuus henkilöstön määrästä oli 211. Konsernin liikevaihto samana 

vuona oli 37,6 miljoonaa euroa, I-Medioiden osuuden ollessa siitä 31,2 miljoonaa 

euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n 1-sarjan osake on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 

1981 alkaen. (Ilkka-Yhtymän verkkosivut 2018.) 
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I-Mediat Oy julkaisee kahden maakuntalehden, Ilkan ja Pohjalaisen lisäksi viittä 

paikallislehteä sekä kahta kaupunkilehteä. I-Medioiden sekä koko Ilkka-Yhtymän 

toimitusjohtajana toimii Olli Pirhonen. Liiketoiminnanjohtajana maakunta- ja 

kaupunkilehtien osalta toimii Jarno Puutio sekä paikallislehtien osalta Sauli Har-

jamäki. (Ilkka-Yhtymän verkkosivut 2018.)  

1.6 Sanomalehti Pohjalainen 

Pohjalainen, entiseltä nimeltään Vaasa-lehti, on vuonna 1903 perustettu puoluepo-

liittisesti sitoutumaton maakuntalehti, joka kannattaa demokratiaa, markkinata-

loutta, oikeusvaltiota, kansainvälistymistä sekä laaja-alaista ja tasa-arvoista koulu-

tusta. Lisäksi se pyrkii parhaansa mukaan edistämään Pohjanmaan hyvinvointia 

tavoitteenaan edesauttaa tilaajiensa ja ilmoittaja-asiakkaidensa menestystä. Pohja-

laisen päätoimittajana on vuodesta 2014 alkaen toiminut Toni Viljanmaa. (Ilkka-

Yhtymän verkkosivut 2018.) 

Pohjalainen ilmestyy viikon jokaisena päivänä ja sen ydinlevikkialueena on Poh-

janmaan maakunta. Vuonna 2017 lehden levikki oli vajaa 18 000 kun taas lukija-

määrä samana vuonna oli noin 43 000. Pohjalainen siirtyi tabloid-kokoon vuoden 

2018 maaliskuussa. (Ilkka-Yhtymän verkkosivut 2018.)   

Kuten aikaisemmin tuli ilmi, tässä tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen: 

Mitä odotuksia nuorilla aikuisilla on maakuntalehden suhteen ja missä määrin 

Pohjalainen vastaa niitä odotuksia? Jotta odotuksia voitaisiin vertailla toimeksian-

tajan omaan näkemykseen Pohjalaisesta, Pohjalaisen päätoimittaja, Toni Viljan-

maa, kirjoitti omin sanoin vastauksen hänelle esitettyyn kysymykseen: Mikä on 

Pohjalainen? 

”Pohjalainen on perinteikäs maakuntalehti ja alueensa ykkösmedia. Perin-

teisen printin ohella toiminnan painopistettä on siirretty viime aikoina 

verkkosisältöön. Verkosta löytyy perinteisten journalististen juttujen lisäk-

si muun muassa videoita, kyselyitä ja podcastejä. Työ verkkosivuston mo-

nipuolistamiseksi on jatkuvasti kehittyvä ja kiihtyvä prosessi. 
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Pohjalaisen ja Ilkan uutistoimitus on yhteinen, joten Pohjalainen kattaa uu-

tisoinnillaan koko vanhan Vaasan läänin alueen. Ydinlevikkialueena on 

Vaasan seutu ja Kyrönmaa. Kotikaupunki näkyy Pohjalaisessa.  

Sisällön pääpaino on paikallisuudessa: pohjalaisissa uutisissa, tarinoissa ja 

näkemyksissä. Emme pelkää näyttää väriä ja kertoa rohkeasti mielipitei-

tämme. Mielipiteellinen aineisto erotetaan selkeästi uutisista. Luotettavuus 

on Pohjalaisen journalismin ydin. Tarkistamme kiistanalaiset tiedot useas-

ta, toisistaan riippumattomasta eri lähteestä ennen julkaisua. Kiistakysy-

myksissä kerromme reilusti asioiden eri puolet. Jos ei samassa yhteydessä, 

niin heti, kun se on mahdollista. Pohjalainen seuraa tarkasti ja itsenäisesti 

poliittista ja taloudellista vallankäyttöä. Se esittää ratkaisuja yhteiskunnal-

lisiin kysymyksiin ja kertoo itsenäisesti kantansa riippumatta eri poliittisis-

ta tai taloudellisista eturyhmistä. Pyrimme omalla työllämme lisäämään ja 

kohentamaan tärkeistä sekä yleisesti kiinnostavista asioista käytävää jul-

kista keskustelua Pohjanmaalla ja Suomessa.  

Pohjalainen haluaa tarjota aitiopaikan sisältöönsä erityisesti tilaajilleen. 

Tämän vuoksi olemme toteuttaneet maksullisen sisällön strategiaa vuodes-

ta 2016 lähtien. Viime aikoina tämä strategia on tullut osaksi muitakin 

mediataloja, mm. niin sanottujen timanttijuttujen myötä.  

Merkityksellinen ja hyödyllinen sisältö on kaiken toimintamme ydin. Siitä 

huolehtiminen vaatii jatkuvaa työtä. Pohjalaisen tilaajakunta muistuttaa 

muita sanomalehtiä. Isona haasteena on saada nuoremmat lukijat kiinnit-

tymään lehteen ja brändiin. Verkossa tämä onnistuu printtiä paremmin. 

Pyrimme aktiivisesti huomioimaan kohderyhmän aihevalinnoillamme. 

Muun muassa hyötyjournalismi ja erilaisiin ilmiöihin tarttuminen saavat 

entistä suuremman tilan välineistämme, printistä ja verkosta.” 
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2 BRÄNDI JA IMAGO 

Brändi ja imago mielletään usein synonyymeiksi, mutta käsitteillä on kuitenkin 

omat merkityksensä. Brändeistä puhutaan usein tuotemielikuvien yhteydessä, kun 

taas imago liitetään usein yritysmielikuviin. Siinä missä imago voi olla positiivi-

nen tai negatiivinen, tunnettu brändi viestii aina lisäarvosta, jolla on kilpailullista 

etua markkinoilla – jos brändi on huono, se ei ole brändi. (Kortesuo 2011, 8-9; 

Vuokko 2003, 119.)  

Tässä luvussa käydään läpi ensin brändin määritelmä, jonka jälkeen käsitellään 

brändisuhteita, jotka ovat seurausta monista eri organisaation ja asiakkaan välisis-

tä brändikontakteista. Tämän jälkeen pohditaan brändin arvoa ja sen tärkeyttä yri-

tykselle. Brändiä koskevien teorioiden jälkeen esitellään imagon määritelmä ja 

merkitys yritykselle. Luvun lopussa käydään läpi oleellisimmat asiat imagon ke-

hittämisen kannalta.  

2.1 Brändin määritelmä  

Termi ”brandi” on kotoisin Yhdysvalloista, jossa se tarkoittaa karjan merkitsemis-

tä polttamalla polttoraudalla omistajan tunnuskuvio eläimen nahkaan. Tämän 

avulla karja erottui toisistaan, jolloin esimerkiksi ostajat tunnistivat, minkä tilan 

eläimistä on kyse. Sanan perimmäinen merkitys ei ole muuttunut ajan saatossa, 

sillä brändätyn tuotteen perusidea on edelleenkin massasta erottuminen. (Aula & 

Heinonen 2002, 53; Lindroos, Nyman & Lindroos 2005, 20.) 

Yhdysvaltain markkinointijärjestö American Marketing Association määrittelee 

brändin seuraavasti: Brändi on nimi, käsite, merkki, symboli tai muu piirre, joka 

erottaa myyjän tuotteen muiden myyjien tuotteista (Grönroos 2009, 284). Silén 

(2001, 121) puolestaan laajentaa brändin käsitettä logon ja tuotemerkkien ulko-

puolelle kuvaillen sen olevan aineeton ulottuvuus, joka koostuu muun muassa yri-

tykseen, tuotteeseen tai palveluun liitetystä persoonallisuudesta, lisäarvosta, visu-

aalisuudesta sekä arvo- ja merkityssisällöstä. Myös Mäkinen, Kahri & Kahri 

(2012, 15) määrittelevät brändin aineettomaksi omaisuudeksi – mielikuvaksi, joka 

sijaitsee aina vastaanottajan päässä.  
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Kirjallisuudesta saa usein käsityksen, että yritys voi itse luoda brändin, joka vain 

tarjotaan asiakkaalle valmiina. Tämä on kuitenkin harhaanjohtava käsitys, sillä 

todellisuudessa yritys voi ainoastaan luoda suotuisat olosuhteet brändin kehittymi-

selle. Varsinainen brändin muodostuminen tapahtuu aina asiakkaiden mielissä. 

Mitä tahansa yritys tekeekin, asiakas päättää, kehittyykö toimenpiteiden avulla 

tavoiteltu brändi vai ei. (Grönroos 2009, 384; Lindberg-Repo 2005, 68.)  

Yrityksen näkökulmasta brändin tarkoituksena on auttaa strategisten päämäärien 

saavuttamisessa, luoda kilpailuetua sekä vahvistaa yrityksen kannattavuutta 

(Laakso 2003, 30; Lindberg-Repo 2005, 57-58). Asiakkaan näkökulmasta taas 

brändi on sellainen lisäarvoa tuottava tekijä, jonka ansiosta hän on valmis mak-

samaan saman tarpeen tyydyttävästä tuotteesta enemmän verrattuna vastaavaan 

nimettömään tuotteeseen. (Vuokko 2003, 120; Laakso 2003, 22).  

2.1.1 Brändisuhteet- ja kontaktit 

Kuten aikaisemmin todettiin, asiakkaalla on aktiivinen rooli brändin muodostumi-

sessa. Brändi kehittyy ja muuttuu sitä mukaa kun asiakas vastaanottaa erilaisia 

brändiviestejä muun muassa yrityksen työntekijöiltä, fyysisten tuotteiden osista, 

markkinointiviestinnästä ja suusanallisesta viestinnästä. Asiakkaan ja brändin vä-

lille muodostuu brändisuhde, joka antaa tuotteille ja palveluille merkityksen asi-

akkaiden mielissä. Näin ollen brändi on seurausta siitä, millaiseksi asiakas kokee 

suhteensa brändiin ajan mittaan. (Grönroos 2009, 387; Silén 2001, 122.) 

Brändisuhteen ominaispiirteitä ovat asiakkaiden syvä sitoutuneisuus, lojaalisuus ja 

tunnesidonnaiset tekijät brändiin. Lojaalisuus brändiä kohtaan tukee sekä heidän 

ostokäyttäytymistään että positiivista suusanallista viestintää, sillä brändiin sitou-

tunut asiakas on valmis suosittelemaan brändiä myös muille. Brändisuhteet ovat 

osoitus siitä, että asiakkaat haluavat luoda vahvoja suhteita brändeihin. (Laakso 

2003, 266-267; Lindberg-Repo 2005, 45.)  

Brändisuhteet kehittyvät asiakkaiden kokemien brändikontaktien myötä. Brändi-

kontaktilla tarkoitetaan asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan kokemaa kokemus-

ta, joka sisältää imagoa tai tietoa brändistä riippumatta kokemuksen laadusta tai 
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tapahtumapaikasta. Brändikontaktit vaihtelevat aina tilanteiden mukaan ja erilaiset 

asiakkaat suhtautuvat niihin eri tavalla. Asiakas kokee jatkuvassa suhteessa koko 

ajan erilaisia brändikontakteja. Mikäli organisaatio hoitaa osan kontakteista hyvin, 

mutta jättää osan hoitamatta, brändisuhde kärsii ja asiakkaan kokema brändin arvo 

alenee. (Grönroos 2009, 387-389.) Alla olevassa kuviossa 2 on esimerkkejä erilai-

sista brändikontakteista sovellettuna toimeksiantajayritykseen.   

 

Kuvio 2. Toimeksiantajan brändikontakteja (Grönroos 2009, 388, muokattuna).  

Kuviossa on kaksi esimerkkiä neljästä eri brändikontakteja aiheuttavasta lähteestä, 

jotka ovat vasemmalta alkaen suunnittelematon viestintä, suunniteltu viestintä, 

tuoteviestit sekä palveluviestit. Myönteinen suusanallinen viestintä edistää positii-

visia brändimielikuvia Pohjalaisesta. Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin taas 

viestii lehden paikallisuudesta ja tuo brändin lähemmäs kuluttajia. Mikäli lehden 

sisällössä on lukijoiden mielestä liikaa epärelevanttia sisältöä, saattaa brändi puo-

lestaan heikentyä. Myös asiakaspalvelun laatu, toimivuus ja tavoitettavuus on 

olennainen osa sitä, millaisia brändimielikuvia asiakkaat muodostavat.  

Kytkös asiakkaan ja brändin välille ei synny helposti, vaan se edellyttää pitkää 

molemminpuolista dialogia, jossa kumpikin osapuoli haluaa kuulla toisiaan. Tä-

män avulla sekä yritys että asiakas saavat näkemyksen siitä, mikä suhteessa on 

merkityksellistä ja arvoa tuottavaa. (Lindberg-Repo 2005, 46.) Jotta todellinen 
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brändisuhde voi syntyä, tulee yrityksen valloittaa asiakkaan sydän ja ajatukset, 

jotta asiakkaassa herää emotionaalinen kiinnostus. Emotionaalinen kiinnostus ja 

vahva sitoutuminen brändiin on merkki aidosta brändisuhteesta. Grönroos 2009, 

390.)  

2.1.2 Brändin arvo  

Konsulttiyritys Interbrand määrittelee brändin arvon rahalliseksi tai taloudelliseksi 

arvioksi, joka koostuu muun muassa tavaramerkistä, logosta, ulkoasusta ja raaka-

aineyhdistelmästä. Brändin arvo lasketaan sen tuotto-odotusten mukaan: mitä ne 

ovat ja kuinka helposti ne ovat saavutettavissa. Brändin arvioiminen ainoastaan 

näiden asioiden perusteella on kuitenkin ristiriitaista, sillä asiakaslähtöistä brän-

din arvoa ei huomioida ollenkaan. Organisaation markkina-arvo ei koostu ainoas-

taan tavaramerkkiarvosta ja aineellisesta varallisuudesta. (Lindberg-Repo 2005, 

222-225.)  

Asiakkaan näkökulmasta brändin arvo on hänen käsityksensä siitä, minkä arvoi-

nen jokin tietty tuote, palvelu tai ratkaisu on hänelle verrattuna muihin saatavilla 

oleviin vaihtoehtoihin. Se on siis se lisäarvo, jonka brändi tuo tietylle tuotteelle tai 

palvelulle (Lindberg-Repo 2005, 268). Asiakkaiden kokema brändin arvo on or-

ganisaatioille hyvin tärkeää, koska se muodostaa perustan yrityksen myynnille ja 

sille, miten paljon brändi luo arvoa yritykselle: mitä arvokkaampana asiakkaat 

brändiä pitävät, sitä enemmän yritys todennäköisesti myy (Grönroos 2009, 389; 

Elliot & Percy 2007, 82).  

Mikäli asiakkaan kokema brändin arvo laskee, tutkii asiakas todennäköisemmin 

herkemmin muiden yritysten tarjoamia vaihtoehtoja. Mikäli brändin arvo puoles-

taan kasvaa, on asiakas todennäköisesti entistä uskollisempi brändille, jolloin asi-

akkaan ja brändin välinen brändisuhde syvenee. (Grönroos 2009, 389.)   

Käsitettä brändipääoma käytetään kuvaamaan brändin arvoa yritykselle. Brän-

dipääomaa on olemassa silloin, kun asiakas tuntee brändin ja kun hän liittää siihen 

joitakin myönteisiä, ainutlaatuisia ja vahvoja mielikuvia ja elämyksiä. (Grönroos 

2009, 390; Lindberg-Repo 2005, 222). Rope ja Mether (2001, 173) puolestaan 
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määrittelevät brändipääoman merkittäväksi yrityksen taloudelliseksi varallisuus-

lukemaksi, sillä se on odotus tuotoista, jotka yritys pystyy hankkimaan itselleen 

brändin avulla. Elliotin ja Percyn (2007, 84) mukaan taas brändin taloudellinen 

arvo on heijastus brändipääomasta: brändin rahallinen arvo on enemmänkin brän-

dipääoman seuraus kuin sen määritelmä. Siitä huolimatta, että brändipääomalle on 

monen laisia eri määritelmiä, on selvää, että brändipääoma on yksi yrityksen tär-

keimmistä resursseista  

Toisin kuin pakattujen hyödykkeiden, kuten saippuoiden tai pyykinpesuaineiden 

osalta, ei kuluttajilla ole suurta valikoimaa paikallisten sanomalehtien suhteen. Se 

ei silti tarkoita sitä, etteikö brändipääoma olisi tärkeää myös sanomalehdille. Sa-

nomalehdet pyytävät kuluttajia panostamaan tuotteeseen jollakin rahaa arvok-

kaammalla – kuluttajien omalla ajalla. Mitä enemmän sanomalehdestä koetaan 

saavan hyötyä ja mitä enemmän se luo arvoa, sitä enemmän sen parissa käytetään 

aikaa. Mitä enemmän aikaa asiakas lehden parissa käyttää, sitä uskollisempi lukija 

hänestä tulee. Uskollisten lukijoiden saaminen on juurikin avainasemassa sanoma-

lehden brändipääoman rakentamisessa. (Casale & Antony 1993.)  

2.2 Imagon määritelmä 

Eläintieteessä käsite imago viittaa valmiiseen hyönteiseen. Esimerkiksi perhosla-

jikkeissa imago on perhosen viimeisen muodonmuutoksen jälkeinen vaihe. Ima-

goa voidaan siis pitää jonakin sellaisena, joka on valmis. Pohdittaessa yrityksen 

valmiiksi tulemista, herää kysymys, edellyttääkö valmiiksi tuleminen tietoista 

imagon rakentamista. Imagon rakentamista kannattaa pohtia, oli vastaus kysy-

mykseen mikä tahansa. (Aula & Heinonen 2002, 47; Vuokko 2003, 102.)  

Yrityksen imago on yksilöiden, yhteisöjen tai sidosryhmien muodostama koko-

naisvaltainen ja subjektiivinen käsitys yrityksestä, sen tuotteista ja niiden laadusta 

sekä yrityksen kilpailijoista ja asiakkaista. Toisin sanoen imagoa voidaan pitää 

yleisvaikutelmana yrityksestä. Imago on kokonaisuus, joka muodostuu asiakkai-

den, ja ei asiakkaiden, odotuksista ja kokemuksista, tunteista ja tiedoista sekä mie-

likuvista. Imago voi siis syntyä myös ilman konkreettisia kokemuksia yrityksestä 

ja sen tuotteista tai palveluista. Koska käsitys imagosta on subjektiivinen, saattaa 
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se poiketa hyvinkin paljon siitä, miten yritys haluaisi itse asiakkaiden silmissä nä-

kyä. (Aula & Heinonen 2002, 49; Grönroos 2009, 129; Vuokko 2003, 103-105; 

Ylikoski 2001, 136-137.) 

Imago syntyy, vahvistuu, vääristyy tai katoaa jokaisessa tilanteessa, jossa yritys 

välittää informaatiota itsestään. Imago muokkautuu siis riippumatta siitä, halu-

taanko sen hyväksi tietoisesti työskennellä. (Uimonen & Ikävalko 1996, 190-191.) 

Yrityksen tai sen tuotteiden imago voi vaihdella sen mukaan, millaisia tavoitemie-

likuvia se on pyrkinyt luomaan eri sidosryhmille (Grönroos 2009, 396; Uimonen 

& Ikävalko 1996, 189). Pohjalaisella saattaa siis olla erilainen imago esimerkiksi 

nuorten aikuisten ja eläkeläisten keskuudessa.  

2.2.1 Imagon merkitys 

Myönteinen ja tunnettu imago on tärkeä voimavara mille tahansa yritykselle. 

Imago voi vaikuttaa muun muassa siihen, millaisena työnantajana, sijoituskohtee-

na, tavarantoimittajana tai yhteistyökumppanina yritystä pidetään. Positiivinen 

imago vaikuttaa myös kuluttajien alttiuteen ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita. 

Suotuisa imago myös vaikuttaa yrityksen työntekijöiden omiin asenteisiin ja yl-

peyteen yritystä kohtaan. (Grönroos 2009, 398; Vuokko 2003, 104, 107)  

Yrityksen imago auttaa ihmisiä suodattamaan tietoa, oli kyse sitten yrityksen 

suunnittelemasta markkinointiviestinnästä tai suusanallisesta viestinnästä. Jos yri-

tyksellä on myönteinen imago, on tehokas viestiminen helpompaa, koska viestin-

nälle ollaan vastaanottavaisempia. Kielteisellä imagolla puolestaan on päinvastai-

nen vaikutus. (Grönroos 2009, 398-399.) Esimerkiksi jos Pohjalaisella on myön-

teinen imago, saatetaan kotiin tulevat näytenumerot tai tarjouskampanjaesitteet 

tutkia läpi tarkemmin ja avoimimmin mielin.  

Imago vaikuttaa asiakkaan odotuksiin ja käsityksiin tuotteen tai palvelun laadusta 

sekä niiden tuottamasta tarpeentyydytyksestä. Mikäli koettu laatu (ks. luku 3) on 

imagon mukainen tai sen ylittävä, imago vahvistuu. Mikäli koettu laatu puolestaan 

jää imagon alle, vaikuttaa se imagoon heikkenevästi. Mikäli selkää imagokäsitystä 

ei ole, muotoutuu se kokemuksien mukaan. Voidaan siis sanoa, että se miten ima-
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go koetaan, riippuu asiakkaiden odotuksista ja kokemuksista. (Grönroos 2009, 

398-399; Ylikoski 2001, 137.)  

Edellä käsiteltyjen tekijöiden lisäksi imago toimii myös suodattimena, jonka läpi 

tuotteen tekninen ja toiminnallinen laatu (ks. luku 3) nähdään. Mikäli yrityksen 

imago on suotuisa, toimii se suojana, jolloin pienet ongelmat ja jopa suuremmat 

satunnaiset ongelmat annetaan helposti anteeksi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, 

etteivät ongelmat ole jatkuvia.  Epäsuotuisa imago puolestaan toimii päinvastai-

sesti. Pienet virheet nähdään suurempina ja ne aiheuttavat suurempaa tyytymättö-

myyttä kuin normaalisti. (Grönroos 2009, 398; Vuokko 2003, 109-110; Ylikoski 

2001, 137.)  

2.2.2 Imagon kehittäminen 

Ei ole mitenkään harvinaista, että yritysten johtajat mieltävät yrityksen imagon 

huonoksi, epäselväksi tai vanhanaikaiseksi. Ongelmaa yritetään usein ratkaista 

ilman riittävää analysointia epäsuotuisan imagon taustalla olevista syistä. Tämän 

takia imagoa pyritään usein kehittämään ainoastaan kosmeettisilla toimilla, kuten 

imagoa nostattavilla kampanjoilla, jotka eivät kuitenkaan yleensä ratkaise itse on-

gelmaa kuin korkeintaan hetkellisesti. Imago on todellisuutta, jonka vuoksi myös 

sen kehitysohjelmien on perustuttava todellisuuteen. (Grönroos 2009, 399; Yli-

koski 2001, 139.)  

Aulan & Heinosen (2002, 50-52) mukaan imago on kevyimmillään visuaalinen 

ilmiö, jota voidaan pyrkiä muuttamaan esimerkiksi mainonnalla ja markkinointi-

viestinnällä. Imagoon on mahdollista vaikuttaa jossain määrin erilaisin viestinnäl-

lisin keinoin esimerkiksi yrityksen verkkosivujen, esitteiden ja mainosten ulko-

asujen avulla. On kuitenkin huomioitava, että mikäli todellisuuden ja viestinnän 

välillä on ristiriita, todellisuus vie voiton. Tämä johtaa viestinnän kokemiseen 

epäluotettavana, jolloin imago huononee entisestään.  (Grönroos 2009, 400; Yli-

koski 2001, 140).  

Imagon onnistuneen muuttaminen edellyttää sekä nykyisen kuvan tuntemusta että 

kykyä muuttaa niitä tekijöitä, joihin kuva perustuu. Nykytilan analyysi edellyttää 
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tietämystä siitä, millainen mielikuva yrityksestä on tällä hetkellä, millainen tuo 

mielikuva on kilpailijoihin verrattuna sekä millainen mielikuva on verrattuna sii-

hen, mitä eri sidosryhmät yritykseltä odottavat. Tämän avulla voidaan selvittää, 

missä määrin yrityksen tämänhetkinen imago poikkeaa halutusta imagosta. 

(Vuokko 2003, 114; Ylikoski 2001, 139.) Alla oleva kuvio 3 kuvaa imagon muut-

tamisprosessia.  

 

Kuvio 3. Imagon muuttamisprosessi (Vuokko 2003, 114).  

Kuviossa 3 on esitelty lyhyesti imagon muuttamisprosessi. Nykytila-analyysin ja 

tavoitetilamäärittelyn pohjalta yritys voi luoda tavoitetilamäärittelyn: mitä pitää 

kehittää edelleen, mitä pitää muuttaa, millaisia mielikuvia yrityksestä halutaan 

muodostuvan ja missä asioissa yrityksen tulee olla erityisen hyvä. Tämän jälkeen 

yrityksen sisäistä toimintaa ja viestintää kehitetään niin, että tavoitemielikuvan 

saavuttaminen on mahdollista. Tämä edellyttää sitä, että tavoitemielikuva on rea-

listinen ja että henkilöstö onnistutaan sitouttamaan yhteiseen mielikuvatavoittee-

seen. Kun henkilöstöä on informoitu ja motivoitu riittävästi, on aika pohtia kuinka 

yrityksen ulkoista toimintaa ja viestintää tulisi kehittää tavoitemielikuvan saavut-

tamiseksi. Tämä edellyttää sitä, että yrityksen tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita 

ja tavoitteen mukaisia. Viimeisenä vaiheena on aikaansaatujen vaikutusten arvi-

ointi: onko tavoitteisiin jo päästy vai ollaanko oikealla tietä kohti tavoitteita. 

(Vuokko 2003, 114-116.)  
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3  ASIAKKAIDEN KOKEMA LAATU JA ODOTUSTEN 

ROOLI LAADUN ARVIOINNISSA  

Laadun parantaminen on yrityksissä usein sisäinen tavoite, jossa laadun määrittely 

on jätetty epäselväksi ja kapeakatseiseksi. Laatua on vaikea määritellä muutamalla 

sanalla, mutta yleisesti ottaen laadulla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tuote vastaa 

asiakkaan odotuksia tai vaatimuksia. Laadun voidaan sanoa olevan asiakkaan 

muodostama yleinen näkemys tuotteen tai palvelun onnistuneisuudesta. Eri ihmi-

sille laatu voi siis merkitä eri ihmisille erilaisia asioita. Nyrkkisääntönä laadun 

määrittelyssä pitäisikin aina olla se, että laatu on mitä tahansa, mitä asiakkaat ko-

kevat sen olevan. (Grönroos 2009, 100; Ylikoski 2001, 117-118.)  

Tässä luvussa käsitellään laatua ja etenkin odotusten merkitystä laadun arvioinnis-

sa. Ensin käydään läpi laadun ulottuvuudet, jonka jälkeen havainnollistetaan, mi-

ten asiakkaiden kokema kokonaislaatu muodostuu. Tämän jälkeen keskitytään 

odotuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Luvun lopussa käydään vielä läpi odo-

tusten dynamiikkaa, eli havainnollistetaan minkä tyyppisiä eri odotuksia asiak-

kailla voi olla.  

3.1 Laadun ulottuvuudet  

Asiakkaan kokemalla laadulla on pohjimmiltaan kaksi ulottuvuutta: tekninen eli 

lopputulosulottuvuus sekä toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Näillä molem-

milla ulottuvuuksilla on merkitystä, kun asiakas muodostaa omaa käsitystään laa-

dusta. (Grönroos 2009, 101; Ylikoski 2001, 118).   

Tekninen laatu vastaa kysymykseen ”Mitä?”. Se on lopputulos, eli se, mitä asia-

kas yritykseltä saa, joten sen merkitys on suuri asiakkaan arvioidessa laatua. Yri-

tykset pitävät teknistä laatua usein asiakkaan kokemana kokonaislaatuna, mutta 

todellisuudessa se ei pidä sisällään kaikkea asiakkaan kokemaa laatua, sillä asiak-

kaalle on tärkeää myös tapa, jolla tekninen laatu hänelle toimitetaan. (Grönroos 

2000, 63 & 2009, 101; Kuusela 1998, 121.) Toimeksiantajan tapauksessa teknistä 

laatua kuvastaa itse tuote, sanomalehti, niin painettuna kuin digitaalisena näköis-

versionakin.  
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Laadun toinen ulottuvuus, toiminnallinen laatu, vastaa kysymykseen ”Miten?”. 

Siihen vaikuttavat muun muassa yrityksen henkilöstön käyttäytyminen, palvelu-

alttius ja toiminta sekä palvelun toteutustapa ja se millaisena asiakas kokee itse 

kulutusprosessin. Toiminnalliseen laatuun sisältyy lisäksi palveluprosessin näky-

mättömät osat, eli ne toimenpiteet, jotka tehdään asiakkailta näkymättömissä. 

(Grönroos 2000, 64 & 2009, 101; Kuusela 1998, 121-122.) Toimeksiantajan ta-

pauksessa toiminnallista laatua kuvastaa muun muassa henkilöstön käyttäytymi-

nen, verkkosivujen ja digitaalisen näköislehden toimivuus, alihankkijoilta tilatun 

lehdenjakelun toimivuus sekä reklamaatioiden käsittely. Näkymättömiä toimin-

nallisen laadun osia ovat esimerkiksi verkkosivuille tehtävät käytettävyyttä ja tie-

toturvaa parantavat päivitykset.  

Asiakkaat pystyvät usein mittaamaan teknistä ulottuvuutta melko objektiivisesti, 

joka tekee laadun arvioimisesta yleensä helppoa. Toiminnallisen ulottuvuuden 

osatekijät ovat puolestaan usein psykologisia ja tilannesidonnaisia, mikä tekee 

laadun arvioimisesta haastavampaa. Laatu on kuitenkin kokonaisuudessaan sub-

jektiivinen käsite, jonka kokeminen perustuu asiakkaiden henkilökohtaisiin ko-

kemuksiin ja näkemyksiin. (Grönroos 2009, 102; Kuusela 1998, 122.)  

3.2 Koettu kokonaislaatu  

Edellisessä luvussa käsiteltiin laadun kahta perusulottuvuutta. Laadun kokeminen 

on kuitenkin todellisuudessa monimutkaisempi prosessi, sillä käsitys laadun hy-

vyydestä tai huonoudesta ei perustu pelkästään laatu-ulottuvuuksista saatuihin ko-

kemuksiin. (Grönroos 2009, 101.) Alla olevassa kuviossa 4 esitellään, miten asi-

akkaiden kokema kokonaislaatu muodostuu.  
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Kuvio 4. Koettu kokonaislaatu (Grönroos 2009, 105).  

Kuvio 4 osoittaa, että koettu kokonaislaatu riippuu koetun laadun lisäksi myös 

asiakkaiden odottamasta laadusta. Asiakkaiden odottama laatu puolestaan riippuu 

monista eri tekijöistä. Ainoa odotuksiin vaikuttava yrityksen oman hallinnan alla 

oleva tekijä on markkinointiviestintä, joka koostuu muun muassa mainonnasta, 

yrityksen verkkosivustoista sekä erilaisista myyntikampanjanjoista. Markkinointi-

viestintää suunniteltaessa onkin äärimmäisen tärkeää, ettei yritys lupaile liikoja 

nostaakseen asiakkaiden odotuksia liian korkealle. Mikäli yritys ei pysty vastaa-

maan liian korkeisiin odotuksiin, kokevat asiakkaat laadun huonommaksi, kuin se 

ehkä todellisuudessa on. (Grönroos 2009, 105-106; Lecklin 2006, 94.)  

Odotuksiin vaikuttavia muita tekijöitä, imagoa, suusanallista viestintää ja suhde-

toimintaa yritys pystyy valvomaan ainoastaan epäsuorasti. Ne ovat tekijöitä, jotka 

riippuvat pääosin yrityksen aikaisemmasta menestyksestä ja asiakkaiden aikai-

semmista kokemuksista. Mitä myönteisempi imago yrityksellä on ja mitä enem-

män positiivista suusanallista viestintää siitä liikkuu, sitä suuremmiksi odotukset 

todennäköisesti kasvavat. Lisäksi myös asiakkaan omat tarpeet vaikuttavat siihen, 

mitä hän yritykseltä ja sen tuotteilta odottaa. (Grönroos 2009, 106.)  
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Laatu on hyvä silloin, kun koettu laatu vastaa asiakkaan odotuksia. Näin ollen ko-

ettua kokonaislaatua eivät määrää ainoastaan laadun kaksi perusulottuvuutta, vaan 

pikemminkin se, kuinka iso kuilu odotetun ja koetun laadun väliin muodostuu. 

Näin ollen yrityksen tulisikin sisällyttää laadunhallintaan sekä palvelun ja tuotteen 

toteutuksesta vastaavat henkilöt että markkinoinnin ja markkinointiviestinnän vas-

tuuhenkilöt. (Grönroos 2009, 106.)  

3.3 Odotusten rooli laadun arvioinnissa 

Koetun kokonaislaadun malli (kuvio 4) osoittaa, että asiakkaiden odotuksilla on 

merkittävä, jopa ratkaiseva merkitys heidän laatukokemuksiinsa. Kun asiakas 

miettii jonkin tuotteen tai palvelun valintaa, muodostuu hänelle ostoprosessin ai-

kana odotuksia, jotka liittyvät muun muassa tuotteiden laatuun, ratkaisujen toimi-

vuuteen, ammattimaisuuteen ja asiantuntemukseen, uskottavuuteen ja yhteistyö-

kykyyn. Laadun arvioinnissa odotukset toimivat ikään kuin peilinä, johon saatua 

kokemusta peilataan. Tämän vertailun perusteella asiakkaalle muodostuu käsitys 

siitä, millaista laatua hän on saanut. (Grönroos 2009. 106; Lecklin 2006, 91; Yli-

koski 2001, 119-120.)  

Mikäli yritys lupaa asiakkaalle liikoja, nousevat odotukset liian korkeiksi, jonka 

seurauksena laatu koetaan huonoksi. Todellisuudessa laadun taso voi olla hyvällä, 

jopa korkealla tasolla, mutta koska asiakkaiden odotukset eivät ole sopusoinnussa 

kokemuksen kanssa, hyvä laatu jää huomaamatta. Ihanteellisin tilanne on silloin, 

kun asiakkaan odotukset ylitetään. Siksi yrityksen onkin parempi luvata aina hie-

man vähemmän, kuin se on valmis tarjoamaan. Tällä voidaan varmistua siitä, että 

annetut lupaukset pystytään täyttämään. (Grönroos 2009, 106.) Ylikosken (2001, 

120) mukaan odotusten ylittämisessä piilee kuitenkin vaara: mikäli asiakas kokee 

laadun liian hyväksi, saattaa hänestä tuntua, että hän joutuu maksamaan ylimää-

räistä turhan korkeasta laadusta, vaikka asia ei todellisuudessa niin välttämättä 

olisikaan. Perinteisesti asiakkaat odottavat perusasioita, eivätkä turhia hienouksia.  

Odotukset voivat olla sekä kaksitasoisia että joustavia. Asiakkaalla on odotuksia 

hänelle riittävästä tuotteesta tai palvelusta, mutta toisaalta hänellä on myös käsitys 

siitä, millaisen tuotteen tai millaista palvelua hän haluaisi saada. Näiden kahden 
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tason väliin jäävää aluetta kutsutaan hyväksyttävän palvelun alueeksi tai tolerans-

sivyöhykkeeksi, joka muodostaa rajat sille, mitä asiakas sietää. (Ylikoski 2001, 

120-121; Zeithaml & Bitner 1996, 77-81.)  

Asiakkaiden odotusten taso on korkeampi tärkeiksi koettujen asioiden, kuten luo-

tettavuuden ja virheettömyyden suhteen. Yleisesti ottaen epäluotettavaa palvelua, 

virheitä ja rikottuja lupauksia ei hyväksytä, jolloin myös hyväksyttävän palvelun 

alue, eli toleranssivyöhyke on pieni. Tärkeissä asioissa asiakkaiden odotukset ei-

vät yleensä jousta, kun taas vähemmän tärkeissä asioissa sietokyky ja joustovara 

ovat suurempia. (Ylikoski 2001, 121.) Tämän takia yritysten tulisikin olla perillä 

asiakkaille tärkeimmistä asioista, jotta niihin pystytään panostamaan tarpeeksi.  

Haluttu taso ja riittävä taso muodostavat siis ylä- ja alarajan asiakkaan hyväksy-

mälle tuotteen tai palvelun laadun vaihtelulle. Silloin kun yritys pysyy näiden ra-

jojen sisällä, asiakas ei yleensä huomaa vaihtelua tuotteessa tai palvelussa. Toi-

miminen hyväksyttävän laadun alueella, on yritykselle taloudellisesti kannatta-

vampaa, kuin odotusten ylittäminen tai alittaminen. Hyvään laatuun totutaan no-

peasti ja odotukset saattavat sen takia olla kerta kerralta korkeammat, jolloin nii-

den ylittäminen käy koko ajan vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Virheiden korjaa-

minen puolestaan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, vähentää asiakasuskolli-

suutta ja heikentää henkilöstön työmotivaatiota. (Kuusela 1998, 143; Ylikoski 

2001, 122-123.) 

3.4 Odotuksiin vaikuttavat tekijät  

Asiakkaiden laatuun kohdistuvat odotukset ovat monin eri tekijän seuraus. Odo-

tukset ovat olemassa jo ennen ostopäätöstä, mutta myös itse tuotteen käytön tai 

palvelutapahtuman aikana syntyy odotuksia, jotka joko vahvistavat aikaisempia 

odotuksia tai tuhoavat ne. Mikäli asiakas esimerkiksi odottaa joutuvansa jonotta-

maan pitkään asiakaspalveluun soittaessaan, vahvistuu tämä negatiivinen ennak-

koasenne, kun hän kuulee varattujen puhelinlinjojen äänen. Mikäli asiakas taas 

pääsee heti keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa, yllättyy hän positiivisesti. 

(Ylikoski 2001, 123, 126.)  
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Asiakkaan demografiset tekijät, kuten ikä, koulutus- ja tulotaso, persoonallisuus 

sekä elämänvaihe, vaikuttavat asiakkaan tarpeisiin. Tarpeet taas vaikuttavat puo-

lestaan siihen, mitä asiakas tuotteelta tai palvelulta odottaa, mitä hyötyä hän ta-

voittelee ja miten hän ylipäätään laadun kokee. Koska odotukset ovat asiakaskoh-

taisia, eivät kaikki asiakkaat odota samoja asioita, siitä huolimatta, että heidän 

demografiset tekijät vastaisivat toisiaan. Sen lisäksi, että odotukset vaihtelevat 

asiakaskohtaisesti, voivat ne vaihdella myös asiakkaan sen hetkisen mielitilan 

mukaan. (Ylikoski 2001, 123.) 

Mitä korkeampi tuotteen tai palvelun hinta on, sitä enemmän asiakas odottaa. 

Hinnan lisäksi myös palveluympäristön, eli yrityksen toimitilojen, ulkoiset puit-

teet vaikuttavat odotuksiin – mitä hienommat tilat, sitä laadukkaampaa lopputu-

losta odotetaan. Tuotteen tai palvelun hinnannousu ei välttämättä vaikuta odotuk-

siin, mutta se saattaa pienentää toleranssivyöhykettä: äkkilähdön ostava asiakas ei 

odota majoituksen olevan huipputasoa, toisin kuin kalliimman matkan ostanut 

asiakas. (Ylikoski 2001, 123-124.)  

Odotuksiin vaikuttavat myös asiakkaan aikaisemmat kokemukset sekä kyseisestä 

yrityksestä että kokemukset muista, kilpailevista yrityksistä. Jonkin tietyn yrityk-

sen kanta-asiakkaalle on muodostunut selkeä käsitys siitä, mitä yritys hänelle tar-

joaa. Kilpailevat yritykset puolestaan muokkaavat odotuksia siitä, millaista palve-

lu yleensä on, tai millainen saman tarpeen tyydyttävä tuote voisi olla. (Ylikoski 

2001, 124. Mikäli asiakas on siis esimerkiksi lukenut aikaisemmin Vasabladetia, 

saattaa se vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia hänellä on Pohjalaisen suhteen.  

Mainonnassa ja muussa markkinointiviestinnässä annetut lupaukset vaikuttavat 

suoraan asiakkaiden odotuksiin, oli kyseessä sitten konkreettiset tai abstraktit lu-

paukset. Ne luovat asiakkaille mielikuvia tarjotusta tuotteesta tai palvelusta. Yri-

tys voi valita strategiassaan korkean tai matalan laatumielikuvan. Korkea laatu-

mielikuva on haastava sen asettamien lisäpaineiden takia, sillä mikäli yrityksen 

toiminta ei vastaa annettuja lupauksia, jäävät odotukset täyttämättä, jolloin laatu-

mielikuva laskee. Matalaa laatumielikuvaa käyttävä yritys onnistuu täyttämään 

asiakkaiden odotukset huomattavasti helpommin, mutta asiakkaiden kiinnostus 
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yritystä kohtaan on vähäinen. Siksi annettujen mielikuvien tulisikin olla tarpeeksi 

korkeita herättämään kiinnostusta, mutta tarpeeksi matalia, jotta kaikki annetut 

lupaukset ja luodut odotukset pystytään täyttämään. (Lecklin 2006, 91-92; Yli-

koski 2001, 124.)  

Niin sanottu suusanallinen viestintä, eli muiden ihmisten antamat suositukset tai 

moitteet yrityksestä, luovat odotuksia. Mikäli asiakas on kuullut paljon positiivista 

palautetta, odottaa hän korkeampaa laatua kuin silloin, jos hän ei olisi koskaan 

kuullutkaan yrityksestä mitään. Suusanallisen viestinnän lisäksi myös kyseisen 

yrityksen näkyvyys mediassa, esimerkiksi lehdessä tai televisiossa muokkaa sii-

hen kohdistuvia odotuksia joko suuntaan tai toiseen. (Ylikoski 2001, 124-125.)  

Asiakkaan odotuksiin vaikuttaa myös se, missä määrin hän itse panostaa tuottee-

seen tai palveluun. Itsepalveluperiaatteella toimiminen luo odotuksia siitä, että 

kaikki toimii moitteettomasti ja että saatavilla on tarpeeksi selkeät käyttöohjeet. 

Mitä enemmän asiakas joutuu itse näkemään vaivaa, sitä korkeammalla odotukset 

ovat. (Ylikoski 2001, 125.) Mikäli asiakas esimerkiksi voi tehdä yrityksen tarjoa-

massa verkkopalvelussa itse asioita ilman yhteydenottoa asiakaspalveluun, odot-

taa asiakas palvelun olevan selkeä, helppokäyttöinen sekä nopea.  

Odotuksiin vaikuttavat myös asiakkaasta riippumattomat tilannetekijät, joko niitä 

nostavasti tai laskevasti. Mikäli asiakas on kiireinen, odottaa hän nopeaa palvelua, 

jolloin pienetkin häiriöt sujuvuudessa saattavat ärsyttää normaalia enemmän. 

Huonomman laatuinen palvelu taas hyväksytään esimerkiksi silloin, jos asiakkaal-

ta on hajonnut jokin kodinkone ja hän tarvitsee nopeasti uuden tilalle. (Ylikoski 

2001, 125.) Yhteenveto odotuksiin vaikuttavista tekijöistä on esitelty alla olevassa 

kuviossa 5.  
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Kuvio 5. Odotuksiin vaikuttavat tekijät (Ylikoski 2001, 123-125).  

 

3.5 Odotusten dynamiikka  

Asiakkaiden odotukset ovat merkittävä osa koettua laatua, jonka takia odotusten 

tiedostamisen lisäksi on myös ymmärrettävä, että odotukset kehittyvät asiakassuh-

teen aikana (Grönroos 2009, 131-132). Nuorella aikuisella saattaa olla tällä het-

kellä täysin erilaiset odotukset maakuntalehden suhteen, kuin ne olisivat esimer-

kiksi sen jälkeen, kun hän on lukenut vuoden ajan Pohjalaista.  

Jukka Ojasalo on tutkinut asiakkaiden kokeman laadun kehittymistä asiantuntija-

palvelujen asiakassuhteissa. Tutkimuksessa esiin tullutta odotusten dynamiikan 

voidaan kuitenkin katoa pätevän kaikenlaisten palveluiden suhteen. Pitkällä aika-

välillä voidaan määrittää kolmenlaisia odotuksia: sumeita eli hämäriä, eksplisiitti-

siä eli julkilausuttuja sekä implisiittisiä eli hiljaisia. (Grönroos 2009, 132; Ojasalo 

1999, 97.)  

3.5.1 Sumeat odotukset 

Kun asiakas odottaa palveluntarjoajan ratkaisevan jonkin ongelman ilman tarkkaa 

käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä, on kyseessä hämärät, eli sumeat odotukset. Huo-
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limatta siitä, että asiakas ei osaa itse ilmaista näitä odotuksia tietoisesti, vaikutta-

vat ne silti asiakkaan kokemaan tyytyväisyyteen. Tästä syystä palveluntarjoajan 

on kyettävä ymmärtämään mahdollisia sumeita odotuksia. Sumeat odotukset ovat 

todellisia ja ne ilmenevät palvelun kokemisena puutteelliseksi. (Grönroos 2009. 

132-133.)  

Palveluntarjoajan on tärkeää tiedostaa sumeiden odotusten olemassaolo ja pyrkiä 

saamaan ne pinnalle julki lausutuiksi odotuksiksi. Mikäli odotuksia ei huomioida, 

on seurauksena tyytymättömiä ja turhautuneita asiakkaita. Kun palveluntarjoaja 

pystyy selvittämään sumeat odotukset sekä itselleen että asiakkailleen, on asiak-

kaan tyydyttämisen mahdollisuus olemassa. (Grönroos 2009, 133.)  

3.5.2 Eksplisiittiset odotukset 

Eksplisiittiset, eli julkilausutut odotukset ovat asiakkaiden mielessä selviä jo en-

nen varsinaista palveluprosessia. Ne ovat odotuksia, joiden täyttämistä asiakkaat 

odottavat aktiivisesti ja ennen kaikkea tietoisesti. Nämä odotukset voidaan jakaa 

sekä realistisiin että epärealistisiin odotuksiin. (Grönroos 2009, 132-133 

Mikäli asiakkailla on epärealistisia odotuksia, tulee palveluntarjoajan auttaa 

muokkaamaan odotukset realistiseksi, jotta mahdollinen pettyminen voidaan es-

tää. Etenkin asiakassuhteen alussa palveluntarjoajan on mietittävä maltillisesti an-

tamiaan lupauksia, sillä epämääräiset ja hämärät sekä liian suuret lupaukset voivat 

aiheuttaa asiakkaille epärealistisia odotuksia. (Grönroos 2009, 132-133.) Etenkin 

uusasiakashankinnassa kannattaa rajoittaa liian mahtipontista ja paljon lupailevaa 

markkinointistrategiaa, jottei kohderyhmä muodosta epärealistisia odotuksia pal-

velua kohtaan.  

3.5.3 Implisiittiset odotukset  

Implisiittisillä, eli hiljaisilla odotuksilla viitataan palvelun niihin elementteihin, 

jotka ovat asiakkaille niin ilmeisiä, etteivät he edes tietoisesti ajattele niitä. Impli-

siittisiä odotuksia pidetään siis niin itsestäänselvyyksinä, ettei niitä ilmaista ää-

neen. Odotusten olemassaolo käy ilmi vasta siinä tapauksessa, kun niitä ei täytetä 

ja asiakas pettyy. (Grönroos 2009, 132-134.) 
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Koska implisiittiset odotukset ovat hiljaisia, saattavat ne jäädä palveluntarjoajalta 

huomioimatta. Siksi palveluntarjoajan onkin syytä varmistaa, että myös hiljaiset 

odotukset otetaan palvelun suunnittelussa huomioon. On syytä myös huomioida, 

että kun asiakkaat tottuvat tiettyyn laatutasoon, saattaa aikaisemmin eksplisiittisis-

tä odotuksista tulla implisiittisiä, jolloin niiden oletetaan olevan pysyvä osa koet-

tua palvelua. Implisiittinen odotus voi muuttua takaisin eksplisiittiseksi silloin kun 

palvelu muuttuu ja asiakas pettyy. (Grönroos 2009. 134-135.) Pohjalaisen osalta 

implisiittiä odotuksia ovat esimerkiksi sisältö ja toimitus. Sisällön oletetaan koos-

tuvan omaa maakuntaa ja etenkin kotipaikkakuntaa koskevista asioita. Oletetaan 

myös, että lehti toimitetaan päivittäin sovitun mukaisesti. Mikäli nämä asiat eivät 

toteudu, seuraa pettymys.  
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4 KULUTTAJIEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 

Tässä luvussa käsitellään kuluttaja- ja ostokäyttäytymistä. Ensin määritellään mitä 

kuluttajakäyttäytymisellä tarkoitetaan ja mitä eri toimia se sisältää. Sen jälkeen 

esitellään kuluttajan ostopäätösprosessi ja käydään kohta kohdalta läpi, mitä sen 

eri osissa tapahtuu. Luvun lopussa esitellään vielä kategorioittain eri tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat ostopäätösprosessiin.  

4.1 Kuluttajakäyttäytyminen 

Kuluttajakäyttäytyminen määritellään toiminnoiksi, joita ihmiset tekevät hank-

kiessaan, kuluttaessaan tai hävittäessään tuotteita ja palveluita. Hankkimisella tar-

koitetaan niitä toimia, jotka johtavat tuotteen tai palvelun ostamiseen. Tällaisia 

toimia ovat esimerkiksi tiedonhankinta sekä tuote- ja hintavertailu. Kuluttamisella 

puolestaan tarkoitetaan sitä missä, miten ja milloin kuluttaja käyttää ostamaansa 

tuotetta tai palvelua. Pohditaan esimerkiksi, onko ostos tehty koti- tai työkäyttöön, 

käytetäänkö tuotetta ohjeiden mukaisesti ja vastaako ostos kuluttajan odotuksia. 

Hävittäminen tarkoittaa niitä toimia, joiden avulla kuluttaja hankkiutuu ostamas-

taan tuotteesta eroon. Hävittämiseen liittyviä toimia ovat esimerkiksi tuotteen ja 

sen pakkausmateriaalin kierrätys sekä käytetyn tuotteen myyminen tai lahjoitta-

minen. (Blackwell, Miniard & Engel 2006, 4.) Nämä kuluttajakäyttäytymisen 

kolme toimintoa on kuvailtu alla olevassa kuviossa 6. 

 

Kuvio 6. Kuluttajakäyttäytymisen kolme toimintoa (Blackwell et al. 2006, 5). 

 

HANKKIMINEN

•Kuinka päätetään, mitä 
halutaan ostaa

•Mitä muita tuotteita 
harkitaan

•Mistä ostetaan

•Kuinka tuote maksetaan

•Kuinka tuote kuljetetaan 
kotiin

KULUTTAMINEN

•Kuinka tuotetta käytetään

•Miten/missä tuotetta 
säilytetään kotona

•Kuka tuotetta käyttää

•Kuinka paljon tuotetta 
käytetään

•Kuinka tuote vastaa 
odotuksia

HÄVITTÄMINEN

•Kuinka tuotteesta 
hankkiudutaan eroon

•Kuinka paljon tuotteesta 
heitetään pois käytön 
jälkeen

•Jälleenmyydäänkö tuote 

•Voidaanko tuote 
kierrättää
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Kuluttajakäyttäytyminen voidaan myös määritellä tutkimukseksi, jonka avulla 

tutkitaan syitä sen takana miksi ihmiset ostavat (Blackwell et al. 2006, 3; Nair 

2008, 5). Kuluttajakäyttäytymistä tutkiessa selvitetään esimerkiksi, kuinka yksilöt 

tekevät päätöksiä sen suhteen, kuinka he käyttävät omia saatavilla olevia resursse-

jaan – aikaa, rahaa ja vaivannäköä (Nair 2008, 5).  

Kuluttajakäyttäytymisen pitäisi olla ensisijainen keskittymisen kohde yrityksen 

markkinointisuunnitelmassa, sillä se vaikuttaa olennaisesti kaikkiin markkinoin-

tiin liittyviin päätöksiin, kuten tutkimiseen ja kehittämiseen, hinnoitteluun sekä 

markkinointiviestintään. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan ainoastaan sellaisis-

ta tuotteista ja palveluista, jotka tyydyttävät heidän tarpeensa. Jotta yritys voi tyy-

dyttää asiakkaidensa tarpeet, tulee heidän ymmärtää kokonaisvaltaisesti, miksi 

tuote ostetaan ja miten sitä kulutetaan. (Blackwell et al. 2006, 4-5.) 

4.2 Ostopäätösprosessi 

Armstrongin ja Kotlerin (2015, 175) mukaan ostopäätösprosessi alkaa kauan en-

nen varsinaisen ostopäätöksen tekemistä ja jatkuu vielä pitkään sen jälkeenkin. 

Prosessiin kuuluvat vaiheet ennen ostopäätöstä saattavat johtaa siihen, että osto-

päätöstä ei koskaan synny. Siksi yritysten tulisikin keskittyä koko ostopäätöspro-

sessiketjuun sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan pelkkään ostopäätösvaihee-

seen. (Armstrong & Kotler 2015, 175.) Ostopäätösprosessi on esitelty alla olevas-

sa kuviossa 7.  

 

Kuvio 7. Ostopäätösprosessi (Armstrong & Kotler 2015, 175).  

Kuviosta 7 voidaan huomata, että kuluttajan ostopäätösprosessi koostuu viidestä 

eri vaiheesta. Prosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä vaiheita, joiden perusteella os-

taja tekee ostopäätöksensä. Prosessissa toistuvat tyypillisesti samat vaiheet, mutta 

yksinkertaisten rutiiniostosten, eli ”low involvement” -tuotteiden kohdalla proses-

si etenee tyypillisesti nopeasti, jolloin kaikkia vaiheita ei välttämättä käydä läpi. 

TARPEEN 
TIEDOSTAMINEN

TIEDONHAKU
VAIHTOEHTOJEN

VERTAILU
OSTOPÄÄTÖS

OSTON JÄLKEINEN 
KÄYTÖS
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Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi aamiaismurot sekä wc-paperi. Monimutkaisten 

tai kalliiden ”high involvement” -tuotteiden kohdalla ostaja on taas valmis käyt-

tämään enemmän aikaa ja vaivaa prosessin eri vaiheisiin. (Armstrong & Kotler 

2015, 175; Nair 2008, 5-6; Verkkovaria 2016.) Sanomalehden suhteen ostoproses-

sia voitaisiin luonnehtia ”high involvement”-ostoksi, kun puhutaan tilauksen te-

kemisestä, eikä pelkästään yhden irtonumeron ostamisesta.  

4.2.1 Tarpeen tiedostaminen 

Ostopäätösprosessi käynnistyy tarpeen tiedostamisella: kuluttaja tiedostaa ongel-

man, puutteen tai tarpeen. Tarve voi ilmetä joko sisäisen tai ulkoisen virikkeen 

seurauksena. Sisäinen virike ilmenee kuluttajan normaalin tarpeen, kuten nälän tai 

janon kasvaessa niin suureksi, että muodostuu tarve. Tarve voi myös ilmetä ulkoi-

sen virikkeen, kuten mainonnan, ystävien kanssa keskustelun tai vanhan tuotteen 

rikkoutumisen seurauksena. (Armstrong & Kotler 2015, 175; Blythe & Martin 

2016, 50.)  

Yritysten on tiedettävä kuluttajien tarpeet, jotta niihin osataan vastata. Mikäli tuo-

te ei tyydytä kuluttajan tarvetta, ei se menesty – oli tuote miten laadukas hyvänsä. 

Kuluttaja ostaa tuotteen silloin, kun hän uskoo tuotteen kyvykkyyden tyydyttää 

hänen tarpeensa olevan arvokkaampaa kuin tuotteen hinta. Näin ollen tarpeen esil-

letuominen on ostopäätösprosessin ja samalla myös tuotteen myynnin ensimmäi-

nen vaihe. (Blackwell et al. 2006, 71.) 

Markkinoijat eivät välttämättä pysty luomaan tarpeita, mutta he voivat näyttää ku-

luttajille, kuinka tuote ratkaisee sellaiset ongelmat, joita kuluttajat eivät ole vält-

tämättä aikaisemmin ajatelleet (Blackwell et al. 2006, 74). Sanomalehden osalta 

tarve liittyy tyypillisesti tietoon. Kuluttaja haluaa saada tietoa oman alueensa uuti-

sista ja tapahtumista. Sosiaalinen media on kuitenkin lisännyt kuluttajien tiedon-

saantikanavia, jolloin sanomalehden asema tiedonjakovälineenä on heikentynyt. 

Siksi Pohjalaisen tulisikin näyttää kuluttajille tarve, jota sosiaalinen media ei voi 

täyttää. 
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4.2.2 Tiedonhaku 

Ostopäätösprosessin seuraava vaihe on tiedonhaku. Mikäli kuluttajalla on vahva 

tarve ja tarpeen tyydyttävä tuote on helposti saatavilla, saattaa hän ostaa sen ilman 

varsinaista tiedonhakuprosessia. Mikäli näin ei tapahdu, kuluttaja ryhtyy etsimään 

tietoa hänen tarpeeseensa liittyen. Tiedonhakuprosessin kesto riippuu kuluttajan ja 

tuotteen lisäksi tarpeen tyydyttämisen kiireellisyydestä. Mikäli esimerkiksi kulut-

tajan on ostettava uusi pakastin rikkoutuneen tilalle, ei tiedonhaulle ole käytettä-

vissä kovin pitkää aikaa. (Armstrong & Kotler 2015, 175; Blackwell et al. 2006, 

74.)  

Kuluttajat voivat hankkia tietoa lukuisista eri lähteistä. Näitä ovat henkilökohtai-

set-, kaupalliset-, julkiset- sekä kokemusperäiset lähteet. Henkilökohtaiset lähteet 

koostuvat muun muassa ystävistä ja perheestä sekä naapureista ja tuttavista kun 

taas kaupallisia lähteitä ovat mainokset, myyntihenkilöt, organisaation verkkosi-

vut sekä esittelyt. Julkisia lähteitä puolestaan taas ovat esimerkiksi massamedia, 

kuluttaja-arvostelut, sosiaalinen media sekä internethaut. Kokemusperäiset lähteet 

ovat nimensä mukaisesti peräisin tuotteen tutkimisesta ja käytöstä. Se, missä mää-

rin eri lähteistä peräisin oleva tieto vaikuttaa ostopäätökseen, riippuu sekä kysees-

sä olevasta tuotteesta että kuluttajasta. (Armstrong & Kotler 2015, 175.)  

Tyypillisesti kuluttajat saavat suurimman määrän tiedosta kaupallisista lähteistä, 

mutta kaikista vaikuttavin tieto on kuitenkin usein peräisin henkilökohtaisista läh-

teistä. Tämä johtuu siitä, että kaupalliset lähteet tyypillisesti informoivat kulutta-

jaa, kun taas henkilökohtaiset lähteet luvallistavat tai arvioivat tuotteita kuluttajal-

le.  Henkilökohtaisia lähteitä pidetään yleisesti ottaen luotettavampana kuin yri-

tyksen itse hallitsemia lähteitä. (Armstrong & Kotler 2015, 176.)  

Kaupallisten lähteiden lisäksi Pohjalainen tarjoaa vaasalaisille kuluttajille koke-

musperäisiä tiedonhakulähteitä. Pohjalainen esimerkiksi jaetaan satunnaisesti peit-

tojakeluna talouksiin, joihin ei ole Pohjalaisen tilausta. Pohjalainen järjesti myös 

kesällä 2018 kampanjan, jolloin halukkaat kuluttajat saivat tilata Pohjalaisen ve-

loituksetta kahdeksi viikoksi. Tällä tavalla kuluttajat saavat tutustua tuotteeseen 

rauhassa ostopäätöksen tekoa varten.  
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4.2.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Tiedonhaun jälkeen seuraava ostopäätösprosessin vaihe on eri vaihtoehtojen ver-

tailu. Tässä vaiheessa kuluttaja etsii vastausta kysymyksiin ”mitkä ovat minun 

vaihtoehtoni?” ja ”mikä niistä on paras?”. Välillä eri vaihtoehtoja saatetaan punni-

ta hyvinkin loogisesti ja tarkasti laskelmoiden, kun taas välillä valinta tehdään im-

pulsiivisesti omaan intuitioon luottaen. (Armstrong & Kotler 2015, 176; Black-

well et al. 2006, 79-80.)  

Se, miten vaihtoehtoja vertaillaan, riippuu niin tuotteesta kuin kuluttajastakin. Att-

ribuutit, joiden avulla kuluttaja vertailee eri vaihtoehtoja, jaetaan keskeisiin, kuten 

hintaan ja luotettavuuteen sekä määrittäviin, kuten tyyliin ja yksityiskohtiin. Mi-

käli keskeisimmät kuluttajan mielestä tärkeimmät attribuutit ovat eri vaihtoehtojen 

kesken suurin piirtein samalla tasolla, perustuu valinta usein niiden eroavaisuuk-

siin määrittävissä attribuuteissa. Mikäli kuluttaja tekee valintaa kahden suurin 

piirtein saman hintaisen ja saman alueen asioista uutisoivan sanomalehden väliltä, 

valitsee hän todennäköisesti sen vaihtoehdon, kumpi häntä miellyttää enemmän 

ulkoisesti ja rakenteellisesti. (Blackwell et al. 2006, 80-81; Elliot & Percy 2007, 

7-8.) 

Yritysten tulisi tutkia kuluttajia, jotta he tietäisivät kuinka he arvioivat eri vaihto-

ehtoja ja mitä attribuutteja he pitävät tiettyjen tuotteiden kohdalla eniten arvossa, 

jotta he voivat mahdollisesti vaikuttaa kuluttajien tekemiin valintoihin (Armstrong 

& Kotler 2015, 176). Paikallisten sanomalehtien osalta kuluttajilla ei ole paljon 

valinnanvaraa, mutta koska sanomalehtiin investoidaan rahan lisäksi omaa aikaa, 

kuluttajat saattavat punnita valintaa ajankäyttöön perustuen: yritetäänkö uutiset 

etsiä omatoimisesti internetistä, mennäänkö uutiset lukemaan kirjastoon vai halu-

taanko lehti kotiin heti aamulla.   

4.2.4 Ostopäätös 

Varsinainen ostopäätös on vasta neljäs ostopäätösprosessin vaihe. Yleisimmin ku-

luttaja päätyy valitsemaan hänelle mieluisimman brändin (Blythe & Martin 2016, 

53). Armstrongin ja Kotlerin (2015, 176) mukaan on kaksi tekijää, jotka voivat 
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tulla ostopäätösaikeen ja varsinaisen oston väliin: muiden asenteet sekä odotta-

mattomat tilannetekijät. Mikäli kuluttajalle tärkeä henkilö ilmaisee tyytymättö-

myytensä kuluttajan tekemään valintaan, saattaa se muuttaa kuluttajan ostopäätös-

tä. Sen lisäksi jokin odottamaton tapahtuma, kuten taloudellisen tilanteet muuttu-

minen tai kilpailevan brändin hinnanlasku voi muuttaa ostopäätöstä. (Armstrong 

& Kotler 2015, 176.) Pohjalaisen osalta esimerkiksi nuoren aikuisen taloustilanne 

ei ole välttämättä opiskelujen tai määräaikaisten työsuhteiden takia vakaalla poh-

jalla, joten muutokset niissä saattavat vaikuttaa ostopäätöksen tekoon.  

Varsinaisen ostotapahtuman aikana ilmenevät tekijät saattavat myös vaikuttaa os-

topäätöksen tekemiseen (Blackwell et al. 2006, 81). Esimerkiksi jos kuluttuja 

päättää tehdä tilauksen Pohjalaisen verkkosivuilla, mutta ei joidenkin teknisten 

ongelmien tai verkkosivujen sekavuuden takia onnistu tekemään tilausta, saattaa 

osto jäädä tekemättä. Sama tilanne saattaa ilmetä myös esimerkiksi silloin, jos 

asiakaspalvelu on ruuhkautunut, eikä kuluttaja ole valmis odottamaan. Tällaiset 

tilanteet saattavat tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos kuluttaja ei todella halua 

tehdä tilausta vaan hän esimerkiksi harkitsee vain lyhyttä kokeilujaksoa.  

4.2.5 Oston jälkeinen käytös  

Yrityksen työ ei lopu tuotteen ostoon. Ostopäätöksen jälkeen kuluttaja on joko 

tyytyväinen tai tyytymätön ostokseensa. Kuluttaja on tyytyväinen silloin kun tuote 

vastaa hänen odotuksiaan ja tyytymätön silloin kun odotukset puolestaan eivät 

täyty. Mitä suurempi ero odotuksien ja kokemusten välillä on, sitä tyytymättö-

mämmäksi kuluttaja itsensä tuntee. (Armstrong & Kotler 2015, 177; Blackwell et 

al. 2006, 83; Elliot & Percy 2007; 9.)  

Kuluttajien tarpeiden tyydyttäminen ja heidän odotuksiinsa vastaaminen on ää-

rimmäisen tärkeää, koska tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa kestävien ja 

tuottavien asiakassuhteiden luomisessa (Armstrong & Kotler 2015, 177). On kui-

tenkin tärkeä tiedostaa, että tyytyväisyys ei ole läheskään aina ainoa syy uusinta-

ostoille tai asiakassuhteen jatkumiselle (Ekström 2010, 297). Tyytymätönkin asia-

kas saattaa tehdä uusintaostoja esimerkiksi silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole 

saatavilla. Kuluttajat saattavat ostaa ruokaa marketista, johon he eivät ole tyyty-
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väisiä, mutta koska se on heidän asuinalueensa ainoa vaihtoehto. Sanomalehti ei 

kuitenkaan ole välttämätön tuote kuluttajien selviytymisen kannalta, joten mikäli 

kuluttajat eivät ole tyytyväisiä eivätkä he koe saavansa rahoilleen vastinetta, sa-

nomalehden tilaamista ei todennäköisesti jatketa.  

4.3 Ostopäätösprosessiin vaikuttavat tekijät 

Yritysten on itse ostopäätösprosessin rakenteen lisäksi tärkeää tiedostaa myös ne 

tekijät, jotka vaikuttavat ostopäätösprosessiin eri vaiheisiin. Vaikuttavat tekijät 

voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: yksilöllisiin- sekä ympäristöön liittyviin teki-

jöihin. Yksilölliset tekijät jakautuvat kognitiiviseen ajatteluprosessiin sekä kulut-

tajan persoonallisuustekijöihin. Ympäristöön liittyvät tekijät puolestaan jaetaan 

neljään kategoriaan, jotka ovat kulttuuri, sosiaaliluokka, vaikuttajaryhmät sekä 

tilanteelliset muuttujat. (Nair 2008, 6.) Nämä kategoriat sekä niihin liittyviä teki-

jöitä on määritelty alla olevassa kuviossa 8.  

 

Kuvio 8. Ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä (Nair 2008, 6). 

Yritysten on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää ostopäätösprosessiin vaikuttavia teki-

jöitä, jotta tiedetään mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätösprosessiin eri 

tilanteissa (Kuusela 1998, 66; Piancentini & Szmigin 2015, 8). Markkinoijien on 

tunnistettava, kuinka kuluttajat vastaavat niihin asioihin, joita yritys tarjoaa. Ku-

luttajakäyttäytymistä ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä täytyy aina miettiä 

erikseen eri kohderyhmien näkökulmista riippuen esimerkiksi kuluttajien ikäryh-

mistä, kulttuuritaustoista sekä sosiaalisista ryhmistä. (Piacentini & Szmigin 2015, 

8.) 

KOGNITIIVINEN 
AJATTELUPROSESSI

• Havainnot

• Asenteet

• Tarpeet ja motiivit

PERSOONALLISET TEKIJÄT

• Demografiset tekijät

• Elämäntyylit

• Luonteenpiirteet

KULTTUURI

• Arvot ja uskomukset

• Kulttuuriset vaikutukset

• Alakulttuuriset 
vaikutukset

SOSIAALILUOKKA

• Sosiaaliluokkarakenne

• Yhteiskunta

VAIKUTTAJARYHMÄT

• Referenssiryhmät

• Perhe

• Mielipidejohtajat

TILANTEELLISET MUUTTUJAT

• Ostotarve

• Markkinointiviestintä

• Hinta



  41 

 

4.3.1 Kognitiivinen ajatteluprosessi 

Kognitiivinen ajatteluprosessi on yksilöllinen ostopäätösprosessiin vaikuttava te-

kijä, joka koostuu muun muassa kuluttajan omista havainnoista, asenteista, tar-

peista ja motiiveista (Nair 2008, 6). Asenteet ovat tyypillisesti melko pysyviä ta-

poja suhtautua erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin (Verkkovaria 2016). Siksi yri-

tyksen onkin tärkeää tiedostaa kuluttajien asenteet, jotta niihin voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi markkinointiviestinnällä. Pohjalaisen suhteen kuluttajilla saattaa olla 

esimerkiksi ennakkoasenteita lehden sisällöstä ja toimituksellisesta tyylistä. Poh-

jalainen oli ennen vuonna 1991 sitoutumattomaksi sanomalehdeksi muuttumistaan 

kokoomuslainen lehti, jonka takia joillakin kuluttajilla saattaa olla edelleen tietyn-

laisia asenteita sitä kohtaan (Helsingin Sanomat 1991).  

Siinä missä eri yritykset kilpailevat kuluttajien ajasta ja rahasta, kilpailevat he 

myös kuluttajien kognitiivisista resursseista, joita he käyttävät erilaisen informaa-

tion prosessointiin. Mitä enemmän kuluttajat käyttävät kognitiivisia resurssejaan, 

sitä enemmän huomiota yritykset heiltä saavat. Se, missä määrin kuluttaja antaa 

huomiotaan tietylle tuotteelle ostopäätöstä tehdessä, riippuu muun muassa kulutta-

jat sitoutuneisuudesta, ostotarpeesta sekä kuluttajan persoonallisuudesta. (Black-

well et al. 2006, 181.)  

4.3.2 Persoonalliset tekijät 

Kuluttajan persoonalliset tekijät ovat kognitiivisen ajatteluprosessin ohella toinen 

ostopäätökseen vaikuttava yksilöllinen tekijä. Ne koostuvat esimerkiksi kuluttajan 

elämäntavasta ja luonteenpiirteistä sekä demografisista tekijöitä, kuten iästä, su-

kupuolesta, ammatista ja tulotasosta. (Nair 2006, 6.)  

Jokaisen kuluttajan persoonallisuus vaikuttaa hänen ostokäyttäytymiseensä. Per-

soonallisuutta kuvataan usein sellaisilla luonteenpiirteillä kuin itsevarmuus, sosi-

aalisuus, itsenäisyys sekä sopeutumiskyky. Koska kuluttajat valitsevat usein sel-

laisen brändin, joka persoonallisuus vastaa kuluttajan omaa persoonallisuutta, on 

persoonalla suuri vaikutus ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Kuluttajan elämänta-

pa puolestaan on persoonallisuutta laajempi käsite, sillä se muodostaa pohjan sille, 
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miten kuluttaja käyttäytyy jokapäiväisessä elämässään. Koska kuluttajat eivät osta 

ainoastaan tuotteita, vaan arvoja ja elämäntapoja, joita tuote edustaa, on yritysten 

tärkeää ymmärtää kohderyhmiensä elämäntapoja. Tällä tavalla yritykset voivat 

myydä jotakin paljon erityisempää pelkän tuotteen sijasta. (Armstrong & Kotler 

2015, 170-171.)  

Nuoret aikuiset ovat sanomalehden näkökulmasta haastava kohderyhmä etenkin 

tänä päivänä. Nuoret aikuiset ovat usein opiskelijoita, joiden elämäntyyli on kii-

reinen ja tulotaso monesti alhainen. Kohderyhmään kuuluvat ovat tyypillisesti 

myös hyvin valveutuneita internetin käyttäjiä, joten he pysyvät tietoisina erilaisis-

ta tapahtumista internetin ja sosiaalisen median avulla. 

4.3.3 Kulttuuri 

Kulttuurilliset kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat yksi neljästä ym-

päristöllisistä tekijöistä, jotka koostuvat sekä arvoista ja uskomuksista että kult-

tuurisista- että alakulttuurisista vaikutuksista (Nair 2006, 6). Kulttuurilla viitataan 

yhteisölle yhteiseen elämänmuotoon, jonka perusarvot ja käyttäytymismallit ovat 

usein peräisin kasvatuksesta, yhteiskunnalta ja uskonnoista. Vallitsevan kulttuurin 

sisällä on pienempiä alakulttuureja, jotka ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä ja 

ostopäätöksien tekemistä. Alakulttuurit voivat olla esimerkiksi jonkin aatteen, ku-

ten eläinten- tai ympäristönsuojelun ympärille muodostuneita ryhmiä. Jotta yritys 

osaa toimia eri kulttuuripiireissä, on eri kulttuurien tuntemus tärkeää.  (Armstrong 

& Kotler 2015, 161-162; Kotler & Keller 2009, 190; Verkkovaria 2016.)  

Kulttuurit ja alakulttuurit vaikuttavat myös siihen, kuinka kuluttajat käyttävät os-

tamaansa tuotetta ja kuinka he sen lopulta hävittävät (Blackwell et al. 2006, 434). 

Paikallisen sanomalehden ei tarvitse huomioida eri kulttuureja siinä määrin, missä 

esimerkiksi elintarvikkeita valmistavien yritysten täytyy. Sanomalehden osalta eri 

kulttuurit ja alakulttuurit saattavat kuitenkin esimerkiksi vaikuttaa siihen, mihin 

osioihin ja artikkeleihin sanomalehden lukija kiinnittää eniten huomiota ja mitä 

hän ylipäätään odottaa lehden sisällön olevan. Kulttuuri ja kasvatuksesta opitut 

käyttäytymismallit vaikuttavat taas usein siihen, kuinka vanha lehti lopulta hävite-

tään. 
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4.3.4 Sosiaaliluokka 

Sosiaaliluokka on toinen ympäristöön liittyvä tekijä, joka koostuu yhteiskunnasta 

ja sosiaaliluokkarakenteesta (Nair 2006, 6). Sosiaaliluokat ovat suhteellisen pysy-

viä ja järjesteltyjä jakoja yhteiskunnassa ja niiden jäsenet jakavat tyypillisesti sa-

manlaiset arvot, mielenkiinnonkohteet sekä uskomukset. Sosiaaliluokat jakautuvat 

esimerkiksi koulutuksen, ammatin, tulotason ja varallisuuden perusteella (Arm-

strong & Kotler 2015, 164; Kotler & Keller 2009, 192; Nair 2008, 6; Verkkovaria 

2016.)  

Yritykset ovat kiinnostuneita eri sosiaaliluokista, koska kiinnostuksenkohteet esi-

merkiksi vaatteiden, tavaroiden ja vapaa-ajan aktiviteettien suhteen ovat usein eri-

laisia eri sosiaaliluokkien väleillä (Armstrong & Kotler 2015, 164; Kotler & Kel-

ler 2009, 192-194). Suomessa ollaan montaa mieltä siitä, onko Suomi luokkayh-

teiskunta. Eri sosiaaliluokat ovat muuttuneet ajansaatossa, mutta Suomessa eri 

luokat voitaisiin jakaa esimerkiksi seuraavasti: eläkeläiset, opiskelijat, ylemmät 

toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt, yrittäjät ja työttömät.  

4.3.5 Vaikuttajaryhmät 

Kolmas ympäristöön liittyvä tekijä, vaikuttajaryhmät, koostuu muun muassa eri 

vaikuttajaryhmistä sekä mielipidejohtajista (Nair 2006, 6). Vaikuttajaryhmiä ovat 

kaikki ne ryhmät, joilla on suora tai epäsuora vaikutus kuluttajan asenteisiin tai 

ostopäätökseen. Vaikuttajaryhmiä voi olla monia aina omasta perheestä ja ystävis-

tä ammatillisiin ryhmiin ja julkisuuden henkilöihin. (Blythe & Martin 2016, 61; 

Kotler & Keller 2009, 194.) Ostopäätökseen voivat vaikuttaa sekä keskustelut eri 

vaikuttajaryhmän jäsenten kanssa että vaikuttajaryhmän jäsenten aikaisemmat ko-

kemukset tuotteesta. Mikäli esimerkiksi kuluttajan perheenjäsen kertoo negatiivi-

sia omia kokemuksiaan kuluttajan valitsemasta tuotteesta, saattaa ostopäätös 

muuttua.  

Mielipidejohtaja puolestaan on henkilö, jolla on erityinen vaikutus eri ryhmiin 

esimerkiksi hänen tietämyksensä, kokemuksensa tai luonteenpiirteidensä ansiosta. 

Siksi yritykset yrittävätkin usein pyrkiä vaikuttamaan kohderyhmiin mielipidejoh-
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tajien kautta. Mielipidejohtaja voi olla esimerkiksi suosittu bloggaaja tai jonkin 

tietyn alan korkeatasoinen ammattilainen. (Armstrong & Kotler 2015, 165; Kotler 

& Keller 2009, 194.)  

Kuluttajat luottavat usein todennäköisemmin vaikuttajaryhmien mielipiteisiin, 

kuin yrityksen kontrolloimiin tietolähteisiin (Blackwell et al. 2006, 113, Kotler & 

Keller 2009, 208). Siksi yritysten onkin äärimmäisen tärkeää pitää huolta tuot-

teensa ja palvelunsa laadusta sekä asiakastyytyväisyydestä, jotta vaikuttajaryh-

mien antamat mahdolliset negatiiviset viestit saadaan minimoitua.  

4.3.6 Tilanteelliset muuttujat 

Neljäs ympäristöön liittyvä ostopäätökseen vaikuttava tekijä on tilanteelliset 

muuttujat, jotka vaikuttavat hetkellisesti tuotteen tai palvelun valintaan. Tilanteel-

lisia muuttujia ovat esimerkiksi markkinointiviestintä, hinta ja ostotarve. (Nair 

2006, 6.) Kuluttajan ostokäyttäytyminen saattaa muuttua esimerkiksi sen perus-

teella, ostetaanko tuote itselle vai lahjaksi tai onko sitä tarkoitus käyttää yksin vai 

yhdessä (Blackwell et al. 2006, 94). Ostopäätökseen, etenkin pienituloisten koh-

dalla, voi vaikuttaa olennaisesti myös erilaiset tarjoukset, joiden avulla pyritään 

nostamaan myyntiä ja hankkimaan uusia asiakkaita (Armstrong & Kotler 2015, 

313).   

Se, missä määrin eri yksilölliset ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat kulut-

tajan ostopäätökseen vaihtelee yksilöllisesti. Yleisesti ottaen tärkeinä tekijöinä 

sanomalehden suhteen voitaisiin pitää yksilöllisistä tekijöistä esimerkiksi kulutta-

jan tarvetta tietää oman alueen uutisia ja tapahtumia, rutiineja sekä elämäntyylejä. 

Ympäristöön liittyvistä tekijöistä tärkeinä voitaisiin pitää yhteiskuntaa, markki-

nointiviestintää ja hintaa sekä sitä, että eri vaikuttajaryhmät, kuten kuluttajan ys-

tävät ja työkaverit lukevat samaa sanomalehteä.  
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5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoitus on yhdistää tutkimuksessa käytetyt teoriat ja 

niiden väliset suhteet tutkimusongelmaan. Teoriat muodostavat tutkimukselle 

pohjan ja auttavat tutkimusaineiston analysoinnissa ja ymmärtämisessä. Tämän 

tutkimuksen teoriaosuus koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: brändistä ja ima-

gosta, asiakkaiden kokemasta laadusta ja odotusten roolista laadun arvioinnissa 

sekä kuluttajien ostokäyttäytymisestä.  

Ensimmäisessä teoriakokonaisuudessa käsitellään brändiä ja imagoa. Vaikka 

brändi ja imago eivät ole täysin sama asia, ovat niiden määritelmät hyvin lähellä 

toisiaan. Ne molemmat kertovat pohjimmiltaan siitä, mitä ihmiset ajattelevat yri-

tyksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. (Aula & Heinonen 2002, 47; Vuokko 

2003, 119.)  

Brändin ja imagon todellista arvoa on haastava mitata, mutta siitä huolimatta ne 

ovat yritykselle arvokasta omaisuutta (Vuokko 2003, 101). Vahva ja tunnettu 

brändi lisää yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuutta ja tuo lisäarvoa yrityksen asi-

akkaille. Mitä arvokkaampana brändi nähdään, sitä enemmän yritys todennäköi-

sesti myy tuotteitaan ja palveluitaan. Yrityksen imago puolestaan vaikuttaa siihen, 

mitä asiakkaat yritykseltä ja sen tuotteita odottavat. Imago vahvistuu tai heikkenee 

riippuen siitä, miten odotukset täytetään. (Grönroos 2009. 389-399.)  

Toinen teoriakokonaisuus keskittyy asiakkaiden kokemaan laatuun ja erityisesti 

odotuksien rooliin laadun arvioinnissa. Odotuksia voidaan pitää eräänlaisena pei-

linä, johon asiakas vertaa saamaansa laatua. Odotukset myös muovaavat asiak-

kaan kulutuskäyttäytymistä ja ostopäätösprosessia sen perusteella, minkälaisia 

odotuksia hänellä on esimerkiksi tuotteiden ulkonäön ja toimivuuden sekä yrityk-

sen asiakaspalvelun suhteen. (Grönroos 2009. 106; Lecklin 2006, 91; Ylikoski 

2001, 119-120.) Jos toimeksiantaja pystyy vastaamaan nuorten aikuisten odotuk-

siin, vaikuttaa se myönteisesti sekä kohderyhmän kokemaan kokonaislaatuun että 

mielikuvaan yrityksen brändistä ja imagosta, jolloin on mahdollista, että nuorten 

aikuisten määrä Pohjalaisen tilaajissa kasvaa.  
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Tutkimuksen kolmas teoriakokonaisuus käsittelee kuluttajien ostokäyttäytymistä. 

Koska tutkimuksessa selvitetään, miten nuorten aikuisten määrää sanomalehden 

tilaajissa voitaisiin lisätä, on olennaista ymmärtää kohderyhmän ostokäyttäytymis-

tä ja -motiiveja. Kuluttajakäyttäytymistä tutkimalla tutkitaan syitä sen takana, 

miksi ihmiset ostavat (Blackwell et al. 2006, 3; Nair 2008, 5). Koska nuorten ai-

kuisten määrä on Pohjalaisen tilaajissa lähes olematon, täytyy kysymys kääntää 

toisinpäin: miksi he eivät osta.  

Jotta yritys tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätösprosessiin eri 

tilanteissa, on tärkeää sekä tiedostaa että ymmärtää prosessiin vaikuttavia eri teki-

jöitä (Kuusela 1998, 66; Piancentini & Szmigin 2015, 8). Jotta voidaan selvittää, 

onko nuoriin aikuisiin panostaminen ylipäätänsä kannattavaa toimeksiantajan nä-

kökulmasta, tulee kohderyhmän ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä kartoit-

taa: mistä oman maakunnan tapahtumista etsitään tietoa, mitkä tekijät motivoisi-

vat lehden ostamiseen vai koetaanko sanomalehteä ylipäätänsä tarpeelliseksi?  

Alla oleva kuvio 9 kuvaa tutkimuksessa käytettyjä teorioita sekä niiden välisiä 

yhteyksiä toisiinsa. Rakentamalla tutkimus näiden teorioiden pohjalle, voidaan 

selvittää, miten nuorten aikuisten määrää sanomalehden tilaajissa voitaisiin pyrkiä 

lisäämään 

 

Kuvio 9. Teoreettinen viitekehys. 

 

BRÄNDI & IMAGO ODOTUKSET
KULUTTAJA-

KÄYTTÄYTYMINEN

OSTOPÄÄTÖSPROSESSI
ASIAKKAIDEN KOKEMA 

LAATU
NUORTEN AIKUISTEN 

MÄÄRÄ TILAAJISSA KASVAA
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6 MARKKINOINTITUTKIMUS 

Markkinointitutkimus on markkinointitiedon keskeinen osatekijä. Sitä käytetään 

markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan tarvittavien tietojen 

hankkimiseen, käsittelyyn ja analysointiin. Sen avulla pyritään hankkimaan tietoa 

keskeisimmistä asioista päätöksenteon kannalta, jotta päätöksenteon riskiä voi-

daan pienentää. Yleisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa yrityskuva ja brändi, 

kohderyhmät, tuote- ja palvelukehitys, asiakkuudet ja markkinointiviestintä. (Lah-

tinen & Isoviita 1998, 20; Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 9-11.) Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan tiettyä kohderyhmää, eli nuoria aikuisia. Tarkoituksena on 

hankkia sellaisia tietoja, joiden avulla tutkimuksen toimeksiantaja voi päättää 

kannattaako kohderyhmälle suunnattuun myyntiin ja markkinointiin panostaa. 

Näin ollen voidaan minimoida mahdollisesti kannattamattomaan kohderyhmään 

panostamisen riskit.  

Tämä tutkimus toteutetaan markkinointitutkimuksen perinteisiä käytäntöjä nou-

dattaen. Markkinointitutkimus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen luova pro-

sessi, joka voidaan jakaa pääpiirteittäin viiteen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 

on tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen, jonka jälkeen niiden pohjalta määritetään 

tutkimusongelma. Seuraavaksi laaditaan tutkimussuunnitelma, jossa tutkimuson-

gelmaa täsmennetään, valitaan käytettävät tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät 

sekä laaditaan aikataulu tutkimuksen toteuttamiselle. Kolmas vaihe on varsinainen 

kenttätyö, eli aineistonkeruu, jonka jälkeen siirrytään neljänteen vaiheeseen, eli 

kerätyn aineiston analysointiin ja tulkintaan. Markkinointitutkimuksen viides ja 

viimeinen vaihe on tutkimustulosten raportointi ja hyödyntäminen. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 63; Malhotra 2015, 32; Mäntyneva ym. 2008, 13.)  

6.1 Tutkimusaiheen valinta ja tutkimusongelman määrittäminen 

Tutkimusaiheen valinta on prosessi, joka syntyy usein monien neuvottelu- ja har-

kintavaiheiden jälkeen. Tutkimuksen aiheen valinnan tulisi lähteä liikkeelle josta-

kin tutkijaa itseään kiinnostavasta ilmiöstä. Tutkimustyön kiinnostavuutta lisää 

myös se, jos tutkittava aihe liittyy jollakin tapaa tutkijan omaan jokapäiväiseen 

elämään ja ajatteluun. On tyypillistä, että etenkin aivan tutkimuksen alussa aihetta 
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on vaikea määritellä tarkasti, mutta jostakin ideasta tai aihepiiristä on lähdettävä 

liikkeelle. Harvalle opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle tarjotaan tutkimuson-

gelmaa valmiina, vaan tutkimusongelma kehittyy lopulliseen muotoonsa tutki-

muksen edetessä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 13; Hirsjärvi ym. 2009, 66, 71-74)  

Tutkimusaihe ei yleensä ole käyttökelpoinen sellaisenaan, vaan se vaatii rajaamis-

ta. Rajauksen tarkoituksena on tarkentaa, mitä kerätyn aineiston avulla halutaan 

tietää tai osoittaa. Koska yhdellä tutkimuksella voidaan ratkaista vain yksi ongel-

ma, tuottaa tutkimus parhaat tulokset silloin, kun tutkittava aihe on pystytty ra-

jaamaan selkeästi. Onnistunut rajaus edesauttaa tutkimuksen onnistuneisuutta ja 

validiteettia. (Hirsjärvi ym. 2009, 81; Lahtinen & Isoviita 1998, 31.) Silvermanin 

(1994, 3) mukaan hyvä neuvo on kirjoittaa mieluummin paljon vähästä kuin vä-

hän paljosta.   

Tässä tutkimuksessa ehdotus aiheesta ja tutkittavasta kohderyhmästä on peräisin 

I-Mediat Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Sundqvistilta. Toimeksiantajayri-

tyksessä työskennelleenä ja tutkittavaan kohderyhmään itsekin kuuluvana koin 

aiheen hyvin mielenkiintoiseksi, joten päätin alkaa työstämään aihetta tutkimus-

suunnitelman laatimisen avulla. 

6.2 Tutkimussuunnitelma 

Tutkimuksen seuraava vaihe on tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimussuun-

nitelmaa voidaan verrata elokuvan tai näytelmän käsikirjoitukseen: se tehdään, 

jotta voidaan hahmottaa, miten edetään ja mitä milloinkin tehdään. Tutkimus-

suunnitelman laajuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan, mutta tyypillisesti 

opiskelijan omaksi työohjelmaksi laadittu suunnitelma on noin 15-20 sivua. Tut-

kimussuunnitelma alkaa tutkimuksen aiheesta ja päättyy ajankohtaan, jolloin tut-

kimus on valmis tarkastettavaksi. (Hirsjärvi ym. 2009 174-175; Lahtinen & Isovii-

ta 1998, 39; Mäntyneva ym. 2008, 13-14.) 

Tutkimussuunnitelmassa määritellään tutkimusongelma ja -tavoitteet sekä tutki-

musmenetelmä, tiedonkeruutapa, perusjoukko ja otoskoko sekä aineiston käsitte-

lytapa. Lisäksi suunnitelma sisältää tutkimusta varten laaditun aikataulun ja budje-
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tin. Tutkimussuunnitelman pitäisi sisältää määritelmät kaikista niistä toimenpiteis-

tä, joita tarvitaan tutkimusongelmaan vastaamiseksi. (Lahtinen & Isoviita 1998, 

39; Malhotra 2015, 32, 84.) Näiden asioiden lisäksi tutkimussuunnitelmaan sisäl-

tyy myös perehtyminen tutkimusaihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Kirjallisuus-

katsaus auttaa tutkimussuunnitelman laatimisessa ohjaamalla tutkimuksenteon eri 

valintoja ja kysymyksenasetteluja. Lisäksi se auttaa punnitsemaan tutkimuksen 

näkökulmaa ja rajauksia sekä tarkentamaan tutkimusaiheen täsmällisiksi tutki-

muskysymyksiksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 109.)  

Tämän tutkimuksen tutkimussuunnitelma laadittiin joulukuussa 2017 osana opin-

näytetyöhön valmistavaa kurssia. Suunnitelma tehtiin perusteellisesti, jotta tutki-

muksen toteuttaminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Suunnitelmaan sisältyi 

tutkimuksen lähtökohtien, aiheen, tutkimusongelman ja -kysymysten määrittely 

sekä tutkimuksen rajaus. Lisäksi suunnitelmassa määriteltiin käytettävä tutki-

musmenetelmä, aineistonkeruutapa, perusjoukko ja otanta sekä tulosten esittämi-

sen luonne. Suunnitelmassa määriteltiin myös aikataulut sekä laadittiin alustavat 

sisällys- ja lähdeluettelot. Suunnitelmaan sisällytettiin myös katsaus kirjallisuu-

teen, jolloin suunnitelman kokonaispituudeksi tuli noin 30 sivua. Lopuksi valmis 

tutkimussuunnitelma lähetettiin tarkistettavaksi ja arvioitavaksi kurssista vastaa-

valle opettajalle.  
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEU-

TUS 

Arkielämässä kysytään päivittäin kvantitatiivisia, eli määrällisiä kysymyksiä. Mi-

hin aikaan? Kuinka monta? Miten kaukana? Olemme kuitenkin kiinnostuneet 

myös sellaisista asioista, joita ei voida ainakaan kovin yksinkertaisesti, määrittää 

määrällisillä mittareilla. Miksi elokuva oli hyvä? Millainen uusi naapurisi on? 

Näitä asioita mitataan kvalitatiivisesti, eli laadullisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 160-

161.) 

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää tutkimuksen kannalta parhaiten soveltuvan 

tutkimusmenetelmän valintaa. Tutkimusmenetelmä valitaan tyypillisesti tutki-

musongelman ja tutkimuksen tavoitteiden perusteella, kiinnittäen huomiota siihen 

minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai mistä tietoa etsitään. Lisäksi käytettävissä 

oleva budjetti ja aikataulu ohjaavat sopivan menetelmän valinnassa. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 184; Lahtinen & Isoviita 1998, 62.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka nuorten aikuisten määrää 

sanomalehden tilaajissa voitaisiin kasvattaa. Tutkimuksessa halutaan selvittää 

kohderyhmän mielikuvia ja odotuksia Pohjalaista kohtaan, sekä kartoittaa tekijöi-

tä, jotka motivoisivat heitä tilaamaan Pohjalaisen. Näiden teemojen selvittäminen 

ei onnistu tarpeeksi kattavasti perinteisellä kvantitatiivisella markkinointitutki-

muksella. Koska tutkimuksessa tutkitaan tiettyä kohderyhmää ja juuri heidän ar-

vokkaita ajatuksiaan ja mielipiteitään, on kaikista parhain vaihtoehto antaa heidän 

vastata täysin omin sanoin esitettyihin kysymyksiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 204; 

Mäntyneva ym. 2008, 69). Robson (1995, 227) onkin todennut, että kun tutkitaan 

ihmisiä, niin miksi silloin ei käytettäisi hyväksi sitä etua, että tutkittavat voisivat 

itse kertoa itseään koskevia asioita. Näin ollen tutkimus toteutetaan kvalitatiivises-

ti, eli laadullisesti.  

7.1  Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen, moninaisen, elämän ku-

vaaminen Sen avulla pyritään selvittämään miksi ja miten ihmiset toimivat niin 
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kuin he toimivat, kuten esimerkiksi miksi jokin tietty tuote ostetaan ja miten osto-

päätökseen voidaan vaikuttaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään siis tutki-

maan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on löytää ja 

paljastaa todellisia asioita sen sijaan kuin todentaa jo olemassa olevia totuuksia tai 

väittämiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 161; Mäntyneva ym. 2008, 69-70.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään suurta otosta ja saatua aineistoa analy-

soidaan tilastollisesti kausaali- eli syysuhteita etsien. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa taas käytetään huomattavasti pienempää otoskokoa, jonka tuottama aineisto 

analysoidaan mahdollisimman perusteellisesti sekä usein myös subjektiivisesti. 

Keskeisenä kvalitatiivisen tutkimuksen etuna on sen tuottama tutkimusaineisto, 

joka ei ole määrämuotoista, joka osaan lisää ymmärrystä tutkittavasta teemasta. 

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisen tutkimuksen avulla ei 

pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan sen sijaan tutkittavaa kohdetta pyritään ym-

märtämään syvällisemmin. (Eskola & Suoranta 1998, 18; Malhotra 2015, 120-

121; Mäntyneva ym. 2008, 69-70.) Näin ollen kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

soveltuu tähän tutkimukseen parhaiten, koska kohderyhmän mielikuvista ja käyt-

täytymisestä sekä motiiveista niiden takana halutaan mahdollisimman syvällistä 

tietoa.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettäviä yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä 

ovat erilaisten haastatteluiden kuten strukturoitujen-, avoimien- ja ryhmähaastatte-

lujen lisäksi havainnointi, projektiiviset menetelmät sekä narratiivinen tutkimus. 

Havainnointi on pitkäkestoinen ja hyvin paljon aikaa vievä aineistonkeruumene-

telmä, joka jo osaltaan rajaa sen pois mahdollisista aineistonkeruumenetelmistä. 

Lisäksi havainnoinnin avulla ei välttämättä saada tarpeeksi käyttökelpoista tieota 

tutkittavan ilmiön kannalta. Projektiiviset menetelmät koostuvat esimerkiksi eri-

laisista lauseiden- ja tarinoiden täydennys- sekä sanojen yhdistämistehtävistä. Mi-

käli tutkimuksessa kartoitettaisiin esimerkiksi pelkkää Pohjalaisen brändin vah-

vuutta kohderyhmän silmissä, voisi projektiivisten menetelmien käyttö tarjota tut-

kimukselle arvokasta tietoa. Tässä tapauksessa niiden käyttäminen ei ole kuiten-

kaan lisäarvoa tuottavaa.  Myöskään narratiivinen tutkimus, eli erilaisten doku-

menttien, elämänkertojen ja tarinojen tutkiminen ei sovellu tutkittavaan ilmiöön. 



  52 

 

(Hirsjärvi ym. 2007, 199-214; Mäntyneva ym. 2008, 70-87.) Näin ollen kaikista 

sopivin aineistonkeruumenetelmä tähän tutkimukseen on haastattelu.  

7.2  Aineistonkeruumenetelmä  

Haastattelu on kvalitatiivisen tutkimuksen käytetyimpiä aineistonkeruumenetel-

miä, koska se sopii joustavuutensa ansiosta moniin erilaisiin tutkimustarkoituk-

siin. Haastattelussa ollaan suoraan kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan 

henkilön kanssa, mikä tekee siitä ainutlaatuisen tiedonkeruumenetelmän. Haastat-

telu mahdollistaa haastateltavien henkilöiden vastausten taustalla olevien motii-

vien selvittämisen. (Hirsjärvi ym. 2009; 204; Hirsjärvi & Hurme 2001, 34; Lahti-

nen & Isoviita 1998, 63.)  

Haastattelun suurimpia etuja on se, että haastateltavalta saatavia vastauksia on 

mahdollista syventää. Haastateltavalta voidaan pyytää perusteluja esitettyihin mie-

lipiteisiin sekä tarpeen vaatiessa hänelle voidaan esittää lisäkysymyksiä. Haastat-

telu mahdollistaa lisäksi avointen kysymysten käyttämisen, jolloin haastateltavalle 

ei tarjota pelkästään valmiita vaihtoehtoja. Tämä lisää osaltaan vastausten moni-

puolisuutta, mikä on eduksi tutkimuksessa, jossa tutkitaan vähän kartoitettua ja 

tuntematonta kohderyhmää. Koska haastattelussa kysymysten väärinymmärrysten 

mahdollisuus on vähäinen, auttaa se osaltaan parantamaan tutkimuksen validiteet-

tia. (Hirsjärvi ym. 2009; 205; Hirsjärvi & Hurme 2001, 35; Lahtinen & Isoviita 

1998, 63.) 

Erilaisia haastattelulajeja erotellaan tyypillisesti sen mukaan, miten strukturoitu ja 

miten muodollinen, eli tarkasti säädelty haastattelutilanne on. Toinen ääripää on 

täysin strukturoitu haastattelu, jossa kaikki ennalta laaditut kysymykset esitetään 

samassa järjestyksessä jokaiselle haastateltavalle. Toinen ääripää taas on struktu-

roimaton, täysin avoin ja vapaamuotoinen haastattelu, jossa haastattelijalla on 

valmiina ainoastaan haastattelun aihe. Tässä tutkimuksessa käytetään puolistruk-

turoitua teemahaastattelua, joka on strukturoidun ja avoimen haastattelun väli-

muoto. Koska täysin avoimen haastattelun käyttö on vaativa menetelmä, joka vaa-

tii haastattelijalta paljon aikaisempaa kokemusta sekä koulutusta, ei sen käyttöä 

koeta tässä tapauksessa sopivaksi. Täysin strukturoitu haastattelu taas rajoittaa 
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haastattelutilanteen joustavuutta ja lisäkysymysten esittämisen mahdollisuutta, 

joten myöskään sitä ei koeta sopivaksi menetelmäksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 208-

210; Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45.) 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, 

ovat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

sekä mahdolliset lisäkysymykset voivat vaihdella haastattelukohtaisesti. Teema-

haastattelussa ei oteta kantaa haastattelukertojen määrään tai siihen, miten syvälle 

teemojen käsittelyssä mennään. Haastateltavien kanssa keskustellaan samoista 

asioista, mutta haastateltava saa vastata kysymyksiin täysin omin sanoin. (Eskola 

& Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi ym. 2009, 208; Hirsjärvi & Hurme 2001, 47; Män-

tyneva ym. 2008, 71.)  

Teemahaastattelun käyttäminen ei edellytä haastateltaville kokeellisesti aikaansaa-

tua yhteistä kokemusta, vaan kaikki lähtee siitä oletuksesta, että kaikkia yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkita (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 47-48). Näin ollen haastateltavilla ei tarvitse olla tilaushistoriaa tai muita 

aikaisempia asiakkuuskokemuksia Pohjalaisesta, vaan kaikenlaiset asenteet ja 

mielikuvat ovat tervetulleita. Tämän avulla pyritään lisäämään vastausten moni-

muotoisuutta ja lisäksi voidaan verrata, onko tuloksilla eroavaisuuksia sen perus-

teella, ovatko vastaajat entisiä tilaajia vai sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole kos-

kaan tilanneet Pohjalaista.   

7.3  Otanta 

Kun aineistonkeruumenetelmä on päätetty, on päätettävä tutkimuksen perusjou-

kosta otettava otanta. Perusjoukolla tarkoitetaan tutkimuksen kohderyhmää, jonka 

näkemyksiä ja mielipiteitä tutkimuksen avulla halutaan selvittää. Otannan perus-

ajatuksena on, että tutkimuksen ei tarvitse kattaa koko perusjoukkoa, vaan riittä-

vän edustavan otoksen avulla pystytään tekemään päätelmiä, jotka voidaan yleis-

tää koskemaan koko perusjoukkoa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 50; Mäntyneva ym. 

2008, 38.) Tässä tutkimuksessa perusjoukko on Vaasassa asuvat 18-29-vuotiaat 

suomenkieliset nuoret aikuiset, joilla ei haastatteluhetkellä ole voimassaolevaa 

Pohjalaisen tilausta.  
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Otantamenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään harkinnanvaraisuuteen perus-

tuvaa kiintiöpoimintaa. Kun otanta valitaan todennäköisyyteen perustuvien mene-

telmien sijaan harkintaan perustuvilla menetelmillä, kutsutaan otosta myös termil-

lä näyte. Näytteen perusteella ei yleensä voida tehdä yhtä luotettavia yleistyksiä 

koskemaan koko perusjoukkoa, koska jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla ei ole 

yhtäläisiä mahdollisuutta tulla valittavaksi otokseen. Parhaimmillaan ja hyvin to-

teutettuna harkinnanvarainen näyte edustaa kuitenkin perusjoukkoa hyvin. (Lahti-

nen & Isoviita 1998, 58; Mäntyneva ym. 2008, 41-42.)  

Kiintiöpoiminnassa haastateltavat henkilöt valitaan tietyn kiintiön mukaan (Lahti-

nen & Isoviita 1998, 58; Mäntyneva ym. 2008, 45). Koska tässä tutkimuksessa on 

ennalta määritelty tutkittavien ikäryhmä, äidinkieli sekä se, ettei haastateltavilla 

ole haastatteluhetkellä Pohjalaisen tilausta, on kiintiöpoiminta kaikista sopivin 

vaihtoehto. Kiintiöpoiminnan valintaa tukee myös se, että tutkimukseen pyritään 

haastattelemaan mahdollisimman tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.  

Kerättävän aineiston määrä on kvalitatiivisissa tutkimuksissa tyypillisesti tutki-

muskohtaista, sillä välillä jopa vain muutamaa henkilöä haastattelemalla voidaan 

saada merkittävää tietoa. Yleisin tapa on lopettaa aineiston kerääminen silloin, 

kun aineisto kyllääntyy eli saavuttaa niin sanotun saturaatiopisteen. Tällä tarkoite-

taan sitä, että haastatteluiden tekeminen voidaan lopettaa silloin, kun saadut vas-

taukset alkavat toistua ja voidaan olettaa, ettei uutta tietoa enää saada. Vaikka jo-

kainen tutkimus on erilainen, alkaa laadullisissa tutkimuksissa aineisto kyllääntyä 

10-20 haastattelun jälkeen. (Eskola & Suoranta 1998, 60-61; Hirsjärvi ym. 2009, 

182; Hirsjärvi & Hurme 2001, 60; Mäntyneva ym. 2008, 73.) 

7.4  Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta  

Kerätyn tutkimusaineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on koko tut-

kimuksen ydin. Se on vaihe, johon tähdätään heti tutkimuksen aloituksesta läh-

tien, sillä analyysivaiheessa selviää, minkälaisia vastauksia asetettuun tutkimus-

ongelmaan saadaan. Analysoinnin avulla selkeytetään ja tiivistetään kerättyä ai-

neistoa kadottamatta sen sisältämää informaatiota ja uutta tietoa tuottaen. (Hirs-

järvi ym. 2009, 221; Eskola & Suoranta 1998, 138.)  
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Haastattelujen avulla kerätty aineisto on yleensä runsas, vaikka haastattelujen lu-

kumäärä saattaisikin kuulostaa pienehköltä. Mitä syvempi dialogi haastattelijan ja 

haastateltavan välillä on ollut, sitä rikkaampaa aineistoa on saatu kerättyä. Tästä 

johtuen aineiston analysointitapaa olisikin hyvä miettiä jo aineistoa kerättäessä. 

Kvalitatiivisen aineiston analysointiin on kehitetty vain vähän standardoituja tek-

niikoita, joten yhtä oikeaa tai selkeästi muita parempaa analysointitapaa ei ole. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 135-136.)  

Kaikki haastattelut äänitetään, jotta kaikki kerätty aineisto jää talteen analysointia 

varten. Tallennettu aineisto on useimmiten tarpeen kirjoittaa puhtaaksi tekstimuo-

toon, eli litteroida. Litterointi kannattaa tehdä mahdollisimman pian haastattelun 

jälkeen, mieluiten jo samana päivänä, koska aineisto on silloin vielä tuoreessa 

muistissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 222; Hirsjärvi & Hurme 2001, 135; Mäntyneva 

ym. 2008, 76-77.) 

Laadullisen aineiston yleisimpiä analyysimenetelmiä ovat teemoittelu, tyypittely, 

sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi (Hirsjärvi ym. 2009, 224).  

Etenkin opinnäytetöissä aineiston analysoinnissa korostuu teorialähtöinen analyy-

si, eli tulosten analysoinnissa nojataan tiettyyn teoriaan tai malliin. Tällä tarkoite-

taan sitä, että saatu aineisto suhteutetaan tutkimusta varten luotuun teoreettiseen 

viitekehykseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö aineisto voisi puhua niin 

sanotusti omaa kieltään ja ettei analyysissä voitaisi edetä aineiston ehdoilla. (Män-

tyneva ym. 2008, 78.)  

Koska tässä tutkimuksessa käytetään tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelua, 

on analyysimenetelmäksi valitettu teemoittelu. Teemoittelun valintaa analyysime-

netelmäksi puoltaa myös se, että onnistunut teemoittelu edellyttää opinnäytetöille 

tyypillistä teorian ja empirian vuorovaikutusta (Eskola & Suoranta 1998, 176). 

Teemoittelu tarkoittaa sitä, että analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia piirteitä, 

jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Nämä teemat voivat pohjautua haastat-

telurungon lähtökohtateemoihin, mutta niiden lisäksi nousee tavallisesti esille 

myös lukuisia muita teemoja. On epätodennäköistä, että haastateltavat ilmaisisivat 
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saman asian tismalleen samoin tavoin, joten on tutkijan tulkinnan varassa koodata 

ne oikeisiin teemoihin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173.)  

Tutkimus ei ole vielä valmis tulosten analysoinnin jälkeen, vaan tulokset on lisäk-

si selitettävä ja tulkittava. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekijä te-

kee tuloksista omia johtopäätöksiä. Haastattelututkimuksessa tutkimuksen lukija 

ei saa luettavakseen itse haastatteluja, vaan hänen on luotettava tutkijan tekemiin 

tulkintoihin. (Hirsjärvi ym. 2009, 229; Hirsjärvi & Hurme 2001, 151-152.) Tämän 

takia tässä tutkimuksessa tulosten esittelyssä käytetään tukena sitaatteja, jotka aut-

tavat lukijaa arvioimaan, ovatko tutkijan tekemät tulkinnat järkeenkäyviä (Eskola 

& Suoranta 1998, 181).  

7.5  Pilottitutkimus  

Ennen varsinaisen tiedonkeruun aloittamista suoritetaan pilottitutkimus, eli koe-

haastattelut. Koehaastatteluiden avulla testataan, että ymmärretäänkö kysymykset 

heti oikein ja onko kysymysten järjestys looginen ja sopiva. Lisäksi kartoitetaan, 

onko mukana turhia tai liian samankaltaisia kysymyksiä vai puuttuuko jokin oleel-

linen kysymys. Koehaastatteluiden avulla saadaan selville myös haastatteluiden 

keskimääräinen pituus. (Hirsjärvi ym. 2009, 204; Hirsjärvi & Hurme 2001, 72; 

Lahtinen & Isoviita 1998, 83.)  

Koehaastatteluiden jälkeen haastattelurungon rakenteeseen ja yksittäisiin kysy-

myksiin tai niiden järjestyksiin voidaan tehdä tarpeellisiksi koetut muutokset. Täl-

lä tavalla varmistetaan, että käytettävä mittausväline on laadukas ja soveltuu tut-

kimuksen tarkoitukseen. Koehaastatteluissa haastatellaan tutkimuksessa määritel-

tyyn perusjoukkoon kuuluvia henkilöitä, joten mikäli haastattelurunkoon ei tarvit-

se tehdä merkittäviä muutoksia, on koehaastatteluiden avulla kerätty aineisto käyt-

tökelpoista tutkimusaineistoa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 83.)  

7.6  Haastattelujen eteneminen  

Ensimmäisenä suoritettiin pilotti- eli koehaastattelut. Koehaastatteluissa haastatel-

tiin yhtä naista ja yhtä miestä, jonka jälkeen saatu aineisto litteroitiin ja analysoi-

tiin. Pilotoinnin avulla todettiin, ettei lomakkeeseen tarvinnut tehdä merkittäviä 
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muutoksia. Sen lisäksi, että tulotaso-kysymyksen vastausvaihtoehtoihin lisättiin 

vaihtoehto ”en halua vastata”, oli tarvetta ainoastaan muotoilla muutamaa kysy-

mystä uudelleen, kysymyksien merkityksiä kuitenkaan muuttamatta. Näin ollen 

koehaastatteluiden avulla kerätty aineisto todettiin käyttökelpoiseksi tutkimusai-

neistoksi.  

Suurin osa haastatteluista kerättiin Palosaaren kampusalueelta, koska se koettiin 

parhaaksi paikaksi tavoittaa kohderyhmäänkuuluvia henkilöitä. Lisäksi kampus-

alue tarjosi rauhalliset puitteet haastattelujen tekemiselle. Loput haastattelut suori-

tettiin Vaasan keskustan alueella. Haastateltavia lähestyttiin kertomalla haastatte-

lun aihe ja tarkoitus, jonka jälkeen heiltä tiedusteltiin suostumusta haastatteluun. 

Haastateltavilta pyydettiin lupa myös haastattelujen äänittämiseen, jolloin kaikki 

kerätty aineisto saatiin varmasti talteen.  

Tutkimusaineiston keruuta suunniteltaessa tehtiin oletus, että Pohjalainen on to-

dennäköisesti monelle haastateltavalle ennalta melko tuntematon. Tämän takia 

haastatteluihin otettiin joka päivä mukaan uusin Pohjalainen, jotta haastateltava 

sai tutustua lehteen sekä ennen haastattelua että tarvittaessa myös haastattelun ai-

kana. Haastattelujen kesto vaihteli 7–24 minuutin välillä. Enemmistö haastatte-

luista oli kuitenkin pituudeltaan 8–10 minuuttia. Haastattelutulokset olivat jo heti 

alusta alkaen hyvin samankaltaisia, joten aineiston kyllääntymisen odotettiin ta-

pahtuvan melko nopeasti. Haastattelujen kerääminen lopetettiin kymmenen haas-

tattelun jälkeen, kun aineiston koettiin saavuttaneen saturaatiopisteen.  
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8 HAASTATTELURUNGON ESITTELY 

Tässä luvussa esitellään haastattelurunko, jota käyttäen tutkimusaineisto kerätään. 

Haastattelurunko on jaettu viiteen eri teemaan tutkimuksessa käytettyä teoriataus-

taa hyödyntäen. Luvussa kerrotaan miksi kysymykset on valittu, mihin tutkimus-

kysymyksiin niillä etsitään vastauksia sekä mihin teorioihin kysymykset linkitty-

vät. Haastattelurunko (liite 1) löytyy kokonaisuudessaan tutkimuksen lopusta.   

8.1  Teema 1: Perustiedot, kysymykset 1–5 

Perustietojen kartoittamisen avulla halutaan erotella haastateltavia heidän demo-

grafisten tekijöidensä perusteella. Kartoittamalla demografisia tekijöitä, voidaan 

tulosten analysointivaiheessa tarkastella, missä määrin haastateltavien vastaukset 

poikkeavat eri demografisten tekijöiden perusteella. Koska kaikki haastateltavat 

ovat iältään 18–29-vuotiaita,  ei iän tiedusteleminen ole olennaista. Demografiset 

tekijät, jotka haastateltavilta kysytään, ovat sukupuoli, kotipaikkakunta, työlli-

syystilanne sekä tulotaso.  

Vaasassa asuu monia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jotka ovat muuttaneet 

Vaasaan muualta päin Suomea esimerkiksi opiskelun merkeissä. Kotipaikkakun-

nan tiedustelemisen tarkoituksena on selvittää, miten vaasalaisten ja muualta 

muuttaneiden vastaukset eroavat toisistaan, koska voidaan olettaa, että Pohjalai-

nen on huomattavasti tutumpi Vaasassa kasvaneille. Työllisyystilanne-

kysymyksellä selvitetään ainoastaan, että onko haastateltava työssäkäyvä, työtön 

vai opiskelija. Tulotason kartoittamisella puolestaan selvitetään, onko haastatelta-

van taloudellisella tilanteella vaikutusta vastauksiin. Demografisten tekijöiden li-

säksi tiedustellaan vielä, onko haastateltavalla ollut aikaisemmin Pohjalaisen ti-

lausta.  

Kuluttajien demografiset tekijät vaikuttavat heidän ostokäyttäytymiseensä (Nair 

2006), jonka takia niitä on tarpeen selvittää. Lisäksi demografisia tekijöitä käyte-

tään apuna tulosten analysointiin ja tulkintojen tekemiseen. Näin ollen perustietoja 

kartoittamista käytetään hyväksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.   
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8.2  Teema 2: Mielikuvat, kysymykset 6–7 

Haastattelurungon toisessa teemassa kartoitetaan haastateltavien mielikuvia Poh-

jalaisesta. Haastateltavia pyydetään kuvailemaan Pohjalaista kolmella ensimmäi-

senä mieleen tulevalla sanalla, jonka avulla pyritään saamaan mahdollisimman 

rehellinen ja todellinen käsitys siitä, minkälaisia mielikuvia kohderyhmällä Pohja-

laisesta on. Lisäksi haastateltavia pyydetään kertomaan tekijöitä, mitkä erottavat 

Pohjalaisen muista sanomalehdistä, jolloin pystytään kartoittamaan Pohjalaisen 

brändin vahvuutta.  

Brändi ja imago liittyvät molemmat vahvasti mielikuviin. Ne viestivät siitä, mil-

lainen käsitys kuluttajilla on yrityksestä tai tuotteesta, millaisia ominaisuuksia nii-

hin liitetään ja miten ne eroavat kilpailevista tuotteista tai yrityksistä. (Aula & 

Heinonen 2002; Vuokko 2003.) Kuluttajalle voi muodostua käsitys imagosta il-

man kokemuksia yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista. Näin ollen haastatelta-

vien mielikuvia voidaan selvittää ilman varsinaisia kokemuksia Pohjalaisesta. 

Koska imago koetaan subjektiivisesti, ei se välttämättä vastaa sitä, millaisena yri-

tys haluaisi itse näkyä kuluttajien silmissä. (Grönroos 2009; Vuokko 2003; Yli-

koski 2001.) Tällä teemalla etsitään vastauksia tutkimuskysymykseen: ”Millaisia 

mielikuvia nuorilla aikuisilla on Pohjalaisesta?”, jotta toimeksiantajalle selviää, 

missä määrin kohderyhmän mielikuvat eroavat asetetusta tavoitemielikuvasta.  

8.3  Teema 3: Laatukäsitys, kysymykset 8–10 

Kolmannessa teemassa selvitetään haastateltavien omaa käsitystä laadusta. Jotta 

laatukäsityksessä huomioitaisiin laadun molemmat ulottuvuudet (Grönroos 2009; 

Ylikoski 2001; Kuusela 1998), eli tekninen ja toiminnallinen laatu, pyydetään 

haastateltavia kertomaan kolme hyvän sanomalehden edellytystä sekä mitä asiak-

kaan tulisi saada yritykseltä varsinaisen teknisen tuotteen, eli sanomalehden lisäk-

si. Lisäksi haastateltavilta tiedustellaan mitä hyviä ja huonoja puolia Pohjalaisessa 

heidän mielestään on. Tällä tavalla saadaan selvitettyä haastateltavien laatukäsi-

tystä niin yleisellä tasolla kuin Pohjalaisenkin osalta.  
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Laatu on yleinen näkemys tuotteen tai palvelun onnistuneisuudesta. Laatu koetaan 

subjektiivisesti, jolloin se voi merkitä eri asioita eri ihmisille. Yleinen nyrkkisään-

tö laadun määritellyssä onkin se, että se on mitä tahansa, mitä asiakas kokee sen 

olevan. (Grönroos 2009; Ylikoski 2001.) Tämän teeman tarkoituksena on muo-

dostaa käsitys siitä, millainen laatukäsitys kohderyhmällä on sanomalehtien suh-

teen ja missä määrin laatukäsitys vastaa Pohjalaista.  

8.4  Teema 4: Odotukset, kysymykset 11–13 

Neljännessä teemassa selvitetään kohderyhmän odotuksia oman paikallislehden 

suhteen. Odotuksia tiedustellaan sekä yleisellä tasolla että tarkennettuna liittyen 

lehden sisältöön ja ulkoisiin piirteisiin. Kysymysten avulla pyritään saamaan 

mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kohderyhmän odotuksista.  

Laadun kokeminen riippuu sen teknisen ja toiminnallisen ulottuvuuden lisäksi 

myös odotuksista. Mikäli tuote tai palvelu ei pysty vastaamaan sitä kohtaan muo-

dostettuja odotuksia, koetaan laatu huonoksi. (Grönroos 2009.) Tämän takia koh-

deryhmän odotuksia on syytä kartoittaa, jotta Pohjalaisen vastaavuutta niihin odo-

tuksiin voidaan verrata. Teeman avulla pyritään siis etsimään vastauksia tutki-

muskysymykseen: ”Mitä odotuksia nuorilla aikuisilla on omaa maakuntalehteä 

kohtaan ja missä määrin Pohjalainen vastaa niitä odotuksia?”.  

8.5  Teema 5: Ostokäyttäytyminen, kysymykset 14–20 

Viimeisen teeman tarkoituksena on selvittää kohderyhmän ostokäyttäytymisen 

liittyviä tekijöitä. Haastateltavilta kysytään heidän mielipidettään siitä, tarvitaanko 

paperista sanomalehteä enää nykypäivänä sekä tiedustellaan mistä he etsivät tietoa 

Vaasan alueen uutisista ja tapahtumista ja kokevatko he löytämänsä tiedon määrän 

riittäväksi. Näiden kysymysten tavoitteena on selvittää, onko kohderyhmällä edes 

tarvetta sanomalehdelle. Koska yhteiskunta digitalisoituu jatkuvasti ja monet tuot-

teet ja palvelut siirtyvät internettiin, selvitetään suosivatko kohderyhmään kuulu-

vat enemmän digilehteä vai perinteistä painettua lehteä. Teemassa selvitetään li-

säksi preferenssiryhmien vaikutusta kohderyhmän omaan halukkuuteen tilata sa-

nomalehti. Teeman viimeisissä kysymyksissä haastateltavilta kysytään, voisivatko 
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he itse tilata Pohjalaisen ja lisäksi heitä pyydetään vielä kertomaan konkreettisesti, 

mitkä olisivat ne tekijät, jotka heitä motivoisivat tilaamaan Pohjalaisen.  

Kaikki lähtee liikkeelle tarpeesta. Mikäli kuluttajat eivät koe tuotetta heille tar-

peelliseksi, ei tuotetta yksinkertaisesti osteta. (Blackwell et al. 2006; Blythe & 

Martin 2016.) Toimeksiantajan on kannattamatonta panostaa kohderyhmään, mi-

käli todetaan, että kohderyhmä ei yksinkertaisesti koe sanomalehteä heille tarpeel-

liseksi. Tarpeen lisäksi on tärkeä selvittää ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöi-

tä (Nair 2008). Tässä tutkimuksessa kaikista tärkeimmäksi koetaan selvittää prefe-

renssiryhmien, digitalisaation sekä mahdollisten tilanteellisten muuttujien, kuten 

markkinointiviestinnän ja hinnan vaikutukset. Viimeisen teeman avulla pyritään 

siis etsimään vastauksia tutkimuskysymykseen: ”Mitkä tekijät motivoisivat nuoria 

aikuisia tilaamaan Pohjalaisen?”.  
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9 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa käydään läpi haastatteluiden tuottamat tulokset teemoittain samassa 

järjestyksessä kuin ne esiintyvät haastattelurungossa. Tulosten joukkoon on lisätty 

suoria lainauksia haastateltavien vastauksista. Kaikki haastattelut on tehty nimet-

töminä, eikä vastauksista ole mahdollista saada haastateltavien henkilöllisyyttä 

selville. Kaikki haastateltavat vastasivat jokaiseen heille esitettyyn kysymykseen.   

9.1 Teema 1: Perustiedot, kysymykset 1–5 

Kysymys 1: Sukupuoli, kysymys 2: Kotipaikkakunta, kysymys 3: Työllisyystilanne, 

kysymys 4. Tulotaso, kysymys 5: Oletko tilannut Pohjalaista aikaisemmin?  

Tutkimukseen haastateltiin kymmentä 18–29-vuotiasta, joista kuusi oli naisia ja 

neljä miehiä. Haastateltavista kolme oli kotoisin Vaasasta, kaksi Espoosta ja loput 

Ähtäristä, Salosta, Turusta, Rovaniemeltä ja Alavuudelta. Muualta Vaasaan muut-

taneista yksi oli asunut Vaasassa vasta muutamia kuukausia, mutta suurin osa oli 

asunut Vaasassa jo useamman vuoden. Kaikki haastateltavat olivat opiskelijoita, 

mutta puolet kertoivat käyvänsä opiskelujen ohessa myös töissä. Haastateltavien 

tulotaso oli pääsääntöisesti 0–10000 euroa vuodessa. Ainoastaan yksi kertoi tie-

naavansa 11000–20000 euroa vuodessa. Kolmella haastateltavista on ollut Pohja-

laisen tilaus aikaisemmin.  

9.2 Teema 2: Mielikuvat, kysymykset 6–7 

Kysymys 6: Kuvaile Pohjalaista kolmella sanalla.  

Perustietojen kartoittamisen jälkeen haastateltavia pyydettiin kuvailemaan Pohja-

laista kolmella sanalla. Jokaisen haastateltavan piti miettiä vastauksiaan melko 

pitkään ja muutama totesikin kysymyksen olevan hyvin haastava. Sana paikalli-

nen tuli ilmi neljässä eri haastattelussa ja perinteinen kolmessa haastattelussa. 

Kaksi haastateltavaa kuvaili Pohjalaista selkeäksi, kun taas yksi kuvaili sitä han-

kalaksi ja vaivalloiseksi. Muita esiin tulleita sanoja olivat muun muassa seniori, 

maaseutu, yrittäjäteema, tuttu, mustavalkoinen sekä informatiivinen ja ajankohtai-
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nen. Yksi haastateltavista taas totesi heti kysymyksen esittämisen jälkeen, ettei 

hän tiedä miksi, mutta hänelle tuli Pohjalaisesta heti mieleen oranssi väri. 

Kysymys 7: Mitkä asiat erottavat Pohjalaisen muista sanomalehdistä?  

Haastateltavia pyydettiin seuraavaksi kertomaan tekijöitä, jotka heidän mielestään 

erottavat Pohjalaisen muista sanomalehdistä. Vertailu koettiin haastavaksi, sillä 

monet kertoivat, etteivät he ole lukeneet sanomalehtiä kovinkaan paljon. Kysy-

mykseen vastaamista vaikeutti myös se, että Pohjalainen oli melko tuntematon 

lehti enemmistölle vastaajista.  

”No en mä kauheesti tiiä muista lehdistä, mut kyl mä uskon et se on aika 

samanlainen kun muutkin lehdet. Ei mulle kyllä tuu mitään mieleen.” 

Muutama haastateltavista vertasi Pohjalaista Helsingin Sanomiin todeten, että 

lehdet ovat hyvin saman tyylisiä. Yksi heistä totesi kuitenkin, että Pohjaisessa on 

ehkä hieman pienempiä kuvia, jonka takia tekstin määrä tuntuu isommalta. Yksi 

haastateltavista pohti, että Pohjalaisessa tehdään todennäköisesti paljon töitä juttu-

jen eteen, koska siinä ei ole samalla tavalla niin sanottuja roskauutisia, kuin jois-

sakin muissa sanomalehdissä. Kaksi haastateltavaa totesi, että luonnollisesti Poh-

jalainen keskittyy tietyn alueen tapahtumien uutisointiin, kun taas esimerkiksi 

isommat sanomalehdet uutisoivat enemmän maailmanlaajuisista asioista. 

”Vaikee sanoo. Eroaa tietysti siinä, et Pohjalainen keskittyy tietyn alueen asi-

oihin. Tosi saman tyylinen kyllä ku esimerkiks Hesari. Semmonen yleisilme 

on tosi samanlainen. En oikee osaa sanoa tarkemmin, kun Pohjalainen ei ole 

ennestään niin tuttu.” 

9.3 Teema 3: Laatukäsitys, kysymykset 8–10 

Kysymys 8: Mitkä ovat hyvän sanomalehden kolme edellytystä?  

Jotta saataisiin selville kohderyhmän laatukäsityksiä sanomalehden suhteen, tie-

dusteltiin heiltä edellytyksiä hyvälle sanomalehdelle. Haastateltavien vastaukset 

olivat hyvin samankaltaisia ja lähes jokaisessa haastattelussa tuli ilmi luotetta-

vuus, objektiivisuus ja selkeys niin lehden visuaalisuuden kuin asiasisällönkin 

suhteen. Haastateltavat kertoivat kokevansa tärkeäksi sen, että lehden sisältö kir-
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joitetaan luotettavia lähteitä käyttäen ilman, että niissä näkyy toimittajan oma 

mielipide.  

”Puolueettomuus ja selkeys. Nyt etenkin kun Jenkeissä tapahtuu mitä ta-

pahtuu ja on ollu hirveesti puhetta vapaasta lehdistöstä, ni sit jotenki itelle 

on tosi tärkeetä se ku Suomessa lehdet kertoo, tutkii ja tuo rehellisesti esil-

le juttuja niin, ettei peitettä tai keksitä mitää.” 

”Luotettavat lähteet, mielipiteet ei saa tulla esille. Sit kans selkeälukui-

suus, että ymmärtää vaikka ei uutisia paljon muuten lukisi.” 

Monipuolisen sisällön tärkeys mainittiin kolmessa haastattelussa. Lisäksi kaksi 

henkilöä totesi, että hyvä sanomalehti tarjoaa jotain jokaiselle ikäryhmälle. Myös 

kuvien merkitys tuli esille, kun kaksi haastateltavista kertoi jättävänsä helposti 

lukematta sellaiset sivut, joissa ei ole huomiota herättäviä laadukkaita ja värikkäi-

tä kuvia. Muita yksittäisiä esiin tulleita hyvän sanomalehden piirteitä olivat ajan-

kohtaisuus, asiallisuus, lehden säännöllinen ilmestyminen sekä mielenkiintoisuus.  

Kysymys 9: Mitä muuta asiakkaan tulisi saada sanomalehden lisäksi? 

Yhdeksännen kysymyksen suhteen vastaajat olivat melko yksimielisiä, sillä kaikki 

kymmenen haastateltavaa olivat sitä mieltä, etteivät he varsinaisesti odota saavan-

sa sanomalehden lisäksi mitään muuta. Kolme haastateltavaa totesi kuitenkin, että 

hyvä asiakaspalvelu on tietysti tärkeää – aivan kuten minkä tahansa muunkin tuot-

teen tai palvelun suhteen. Yksi heistä tarkensi vielä, että koska uutisia on saatava-

na ilmaisena internetistä, odottaa hän ongelmatonta palvelua, mikäli hän siitä 

maksaa. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että koska mitään sanomalehden ul-

kopuolisia odotuksia ei ole, yllättyisi hän erittäin iloisesti, mikäli hän saisikin sa-

nomalehden lisäksi jotakin pientä ekstraa.  

Kysymys 10: Mitä hyviä ja huonoja puolia Pohjalaisessa on?  

Laatukäsityksen viimeisenä kysymyksenä haastateltavilta tiedusteltiin, mitä hyviä 

ja huonoja puolia Pohjalaisessa heidän mielestään on. Ne haastateltavat, jotka ei-

vät tunteneet lehteä ennestään, keskittyivät ymmärrettävästi suurimmaksi osaksi 

lehden ulkonäköön. Kolmen mielestä lehti oli hyvin selkeä, mutta yhden mielestä 
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lehteä oli hankala selata sivujen materiaalin takia. Yksi haastateltavista oli tyyty-

väinen lehden etusivun ulkoasuun ja monipuolisuuteen sekä erityisesti siihen, että 

etusivulta löytyi myös positiivisia uutisia. Yksi haastateltava kehui kuvien käyttöä 

ja lehden näppärää kokoa. Haastateltavista kaksi ei osannut kommentoida kysy-

mystä millään tavalla. Huonoja puolia ei juurikaan tullut esille aikaisemmin mai-

nittua hankalaa selattavuutta lukuun ottamatta.  

Kolmesta haastateltavasta, jotka tunsivat lehden entuudestaan, kaksi oli sitä miel-

tä, että Pohjalaisesta löytyy aina jotakin kiinnostavaa luettavaa, kun taas yksi oli 

sitä mieltä, että lehdessä on liian vähän uutisointia Vaasan asioista ja lisäsi lehti 

kaipaisi enemmän nuorille suunnattua sisältöä. Yksi haastateltavista kertoi pitä-

vänsä erityisen huonona puolena sitä, että Pohjalainen mainostaa esimerkiksi Fa-

cebookissa vain tilaajille tarkoitettuja uutisia.  

”Huonoja puolia on ehdottomasti ne timanttiuutiset netissä, koska ne vaan 

ärsyttää. Kun nään Facebookin etusivulta mielenkiintoa herättävän uuti-

sen, niin ärsyttää kun sitä juttua ei pääse lukemaan. Sen uutisen toki löytää 

usein sitte jostain muualta, riippuen vähän mikä uutinen on kyseessä. Toi 

timanttiuutisten mainostaminen on enemmän semmonen, että tulee halu 

boikotoida Pohjalaista. Sinänsä mä kyllä ymmärrän sen. En kuitenkaan tiiä 

sit et oisko vaa parempi et sen jutun pääsis lukemaan, ja sit näkis et Pohja-

laisella on aina hyviä juttuja. Sit vois ehkä aatella, et vois lukea myös niitä 

maksumuurin takana olevia juttuja. Niitä vaan ei sais erikseen mainostaa.”  

9.4 Teema 4: Odotukset, kysymykset 11–13 

Kysymys 11: Millaisia odotuksia teillä on oman paikallislehden suhteen?  

Seuraavaksi haastateltavilta tiedusteltiin, minkälaisia odotuksia heillä on oman 

paikallislehden suhteen. Haastateltavat olivat melko yksimielisiä, sillä seitsemässä 

haastattelussa tuotiin esille paikallisuus. Lehdessä odotetaan olevan uutisointia 

paikkakunnan ajankohtaisista asioista ja siitä mitä kaupungin sisällä tapahtuu. Yk-

si haastateltavista kertoi odottavansa myös, että paikallisissa lehdissä mainoste-

taan paikallisia yrityksiä sen sijaan, että nostettaisiin esille vain isoja yrityksiä, 

jotka saavat helposti palstatilaa muualtakin. Yksi haastateltavista toivoi, että pai-

kallisessa lehdessä tuotaisiin esille tasapuolisesti eri ikäryhmien asioita. Yhdelle 
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haastateltavista oli tärkeää, että uutisissa ei oteta kantaa poliittisesti, vaan uutiset 

kerrotaan sellaisenaan kuin ne todellisuudessa ovat. Yhdessä haastattelussa tuotiin 

esille se, että vaikka paikallisuus onkin kaikista tärkein asia, pitää lehdessä olla 

muutakin kuin pelkkiä paikallisia uutisia.  

Kysymys 12: Millaista sisältöä lehdessä tulisi olla? 

Edellisessä kysymyksessä tuotiin esille odotukset, eli ne tärkeimmät asiat, joita 

paikalliselta lehdeltä odotetaan. Seuraavaksi haastateltavia pyydettiin kertomaan 

lisää siitä, minkälaista sisältöä he haluaisivat lehdestä lukea, jotta kohderyhmän 

toivomaa sisältökuvaa saataisiin laajennettua. Vastauksissa tuli esille paljon sel-

laisia asioita, joita lehdissä perinteisesti on, mutta lisäksi annettiin myös muutamia 

kehitysehdotuksia.  

Kolmessa haastattelussa tuotiin esille ulkomaanuutiset, jotta paikallisten tapahtu-

mien lisäksi päästäisiin perille myös siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Yksi haasta-

teltavista kertoi, että ulkomaanuutisista olisi kiva lukea välillä uutisia esimerkiksi 

Kiinasta, Japanista tai muista Aasian maista, koska kaikki uutiset keskittyvät hy-

vin usein Amerikkaan tai Eurooppaan. Kolme haastateltavaa ei tuonut esille mi-

tään tiettyä aihetta, vaan heidän mielestään sisällön tulee olla monipuolista, että 

jokaiselle olisi varmasti jotakin luettavaa. Yksi heistä lisäsi, että lehdestä tulee 

usein luettua myös sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä otsikon perusteella hir-

veästi kiinnostaisikaan. Aihepiirejä, joita haastatteluissa mainittiin ulkomaanuutis-

ten lisäksi, olivat urheilu, kulttuuri ja mielipidepalsta.  

”Ei oo mitää semmosta, mikä ois erityisesti sydäntä lähellä. Mä luulen, et-

tä se riittää, että on monipuolista sisältöä, että jokaselle on luettavaa.” 

Yksi haastateltavista toivoi samanlaista tyyliä kuin Vaasan Ikkunassa, että lehdes-

sä olisi selkeästi esillä mitä missäkin tapahtuu ja milloin. Myös toinen haastatelta-

va koki tapahtumista uutisoimisen tärkeäksi. Tapahtumista pitäisi tehdä houkutte-

levia juttuja pienten takasivujen tapahtumalaatikoiden sijaan, jotta tapahtumiin 

saataisiin mahdollisimman paljon väkeä paikalle. Yhdessä haastattelussa ehdotet-

tiin, että erilaiset yhteistyöt esimerkiksi bloggaajien kanssa voisivat olla mielen-

kiintoisia. Lisäksi toivottiin, että lehdessä olisi oma osio paikallisille yrityksille. 
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”Sit vois kanssa olla makee semmonen, että esimerkiks kerran viikossa 

olis jonkin paikallisen yrityksen vuoro kertoa itsestään, jolloin tuotais pai-

kallisuutta esille ja saatais ihmiset ehkä suosimaan paikallisia yrityksiä.” 

Kysymys 13: Millainen lehden tulisi olla ulkoisesti?  

Odotus-teeman lopuksi haastateltavia pyydettiin keskittymään pelkästään lehden 

visuaaliseen puoleen ja kertomaan heidän toiveitaan siitä, miltä lehden tulisi näyt-

tää. Kaikista tärkeimmäksi ulkoiseksi piirteeksi koettiin selkeys, sillä kahdeksan 

haastateltavaa toi sen esille heti ensimmäisenä. Yksi haastateltavista korosti sel-

keyden tärkeyttä kertomalla, että hänellä on ollut usein sanomalehtiä lukiessa 

hankalaa hahmottaa, mistä hänen lukemansa uutinen jatkuu, koska sivut ovat 

täynnä erilaisia fakta- tai infolaatikoita. Haastateltavista kaksi kehui tabloid-

kokoa, koska se helpottaa lehden lukemista huomattavasti.  

”Pitää olla selkeä, ei saa näyttää siltä, että juttuja on heitetty sinne tänne.” 

Neljässä haastattelussa korostettiin kuvien tärkeyttä lehden kiinnostavuuden lisää-

jinä. Ne tekevät lehdestä sopusuhtaisen ja houkuttelevat lukemaan uutisia, jotka 

eivät välttämättä muuten kiinnostaisi. Yksi haastateltavista moitti etusivun monia 

mainoksia, sillä hänen mielestään mainokset eivät kuulu etusivulle, ellei kyseessä 

ole sitten esimerkiksi koko sivun kokoinen mainos. Hän kertoi kuitenkin ymmär-

tävänsä, että etusivun mainokset ovat lehdelle todennäköisesti välttämättömiä. 

Yksi haastateltava kertoi, että sanomalehdet ovat hänen mielestään usein värittö-

miä, jonka takia hän toivoisi että lehtien yleinen ulkoasu saisi olla iloisempi ja vä-

rikkäämpi. Toisen haastateltavan mielestä taas liian värikäs ulkoasu saa lehden 

näyttämään helposti halvalta, jonka vuoksi kannattaa pitäytyä hieman neutraa-

limmassa ja tyylikkäästi yksinkertaisessa ulkoasussa. Hän kuitenkin oli sitä miel-

tä, että häneen voisi vedota esimerkiksi se, että jotkin uutiset olisivat eri tyylisiä, 

kuitenkin lehden omaa tyyliä unohtamatta.  

”Muhun vois vedota jos joku uutinen olis välillä esimerkiks semmonen retro-

tyylinen. Ei siis koko lehti, mut esimerkiks jossain tietyssä uutisessa se vois 

herättää enemmän huomiota, jos vaik se uutinen koskis vanhan ajan Vaasaa. 



  68 

 

Ei tarvi olla liian kaavamainen, mut pitää kuitenki aina muistaa se oma tyyli, 

jos lähetää muokkaamaa jotai standardeja.” 

9.5 Teema 5: Ostokäyttäytyminen, kysymykset 14–20 

Kysymys 14: Tarvitaanko painettua sanomalehteä enää? Miksi? Miksi ei?   

Haastattelun viimeinen teema koski kohderyhmän ostokäyttäytymistä. Ensimmäi-

senä haastateltavilta tiedusteltiin heidän mielipidettään siitä, tarvitaanko painettua 

sanomalehteä enää, jotta saatiin selvitettyä, kokeeko kohderyhmä sanomalehdelle 

tarvetta. Haastateltavista ainoastaan yksi, oli sitä mieltä, ettei painettua sanoma-

lehteä enää tarvita, sillä kaikki on nykyään internetistä helposti saatavilla. Lopuis-

ta yhdeksästä, joiden mielestä painettua sanomalehteä vielä tarvitaan, kuusi oli 

kuitenkin sitä mieltä, että se ei välttämättä olisi heille itselleen välttämätön. Kaksi 

haastateltavista totesi, että painettua lehteä tarvitaan vielä, mutta todennäköisesti 

muutaman kymmenen vuoden päästä tilanne voi olla toinen.  

”No mun mielestä ei tarvi, koska nykyään netistä löytyy kaikki. Vanhem-

mille ihmisille lehti on kuitenkin varmasti tärkeä, koska kaikki ei osaa 

käyttää nettia. Jos painettu lehti katoaisi, niin ei tulisi ikävä.” 

”Tarvitaan tottakai tai ainaki mä tykkään lukea. On se kivempi lukea pai-

nettua lehteä ja onhan se kivaa vaihtelua läppärille ja ipadille.” 

”No kyllä ainaki vielä, onhan se monelle varmasti semmonen tapa, et lu-

kee esimerkiks lehteä aamupalapöydässä. Ei se tietysti mun maailmaa kaa-

tais jos painettua lehteä ei enää olis. Kaikkeen pystyy sopeutumaan.” 

Kysymys 15: Mistä etsit tietoa Vaasan alueen tapahtumista?  

Seuraavaksi haastateltavilta tiedusteltiin, mistä he etsivät tietoa Vaasan alueen ta-

pahtumista. Kaikista käytetyimmäksi tiedonhakuvälineeksi nousi Facebook, sillä 

sen mainitsi kuusi haastateltavaa. Neljä kertoi käyttävänsä apuna myös Googlea, 

etenkin silloin kun haluaa etsiä tietoa jostain tietystä tapahtumasta. Kaksi haasta-

teltavaa kertoi myös koulun ilmoitustaulun ja sähköpostin tärkeiksi kanaviksi. 

Muita esiin tulleita tiedonhakukanavia olivat Vaasan kaupungin internetsivut, pos-

titse jaettavat tapahtumalehtiset sekä mobiiliviestintäsovellus Jodel.  
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Kysymys 16: Löydätkö riittävästi tietoa käyttämistäsi tiedonhakukanavista?  

Haastateltaville esitettiin lisäkysymys, jonka avulla selvitettiin, kokevatko he löy-

tävänsä tarpeeksi tietoa käyttämistään tiedonhakukanavista. Haastateltavista neljä 

koki käyttämänsä kanavat tarpeeksi kattaviksi, kun taas kuusi oli sitä mieltä, että 

he eivät löydä riittävästi tietoa. Haastateltavista kaksi oli sitä mieltä, että interne-

tistä ei välttämättä löydä tarpeeksi tietoa pienemmistä tapahtumista tai sitten ”ai-

kuisten tapahtumista”, kuten taidenäyttelyistä.  

Kysymys 17: Tilaisitko mieluummin painetun lehden vai digilehden? Miksi?  

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin, että jos he tekisivät lehtitilauksen, tilaisi-

vatko he painetun lehden vai riittäisikö heille pelkkä digilehti. Haastateltavista 

seitsemän valitsisi painetun lehden kun taas kahdelle riittäisi pelkkä digilehti. Yk-

si haastateltavista kertoi, että tekisi päätöksen tuotteiden hintaeron perusteella, 

vaikka kokeekin digilehden itselleen kätevämmäksi.  

Syitä painetun lehden valitsemiselle olivat sen perinteikkyys, helpompi selatta-

vuus sekä sen tarjoama vaihtelu jatkuvalle ruutujen selaamiselle. Yksi haastatelta-

vista ajatteli, että mikäli lehti olisi ainoastaan digitaalisena versiona, ei siihen tuli-

si keskityttyä samalla tavalla kuin painettuun lehteen. Painetun lehden myös koet-

tiin tuovan lisäarvoa ja enemmän vastinetta rahoille. Toinen digiversion valinneis-

ta haastateltavista kertoi, että painettu sanomalehti on hänen mielestään turhan 

hankala, kun taas toinen kertoi haluavansa lukea kaikki uutiset sähköisesti.  

Kysymys 18: Jos ystäväsi ja/tai perheenjäsenesi tilaisivat Pohjalaista, millä taval-

la se vaikuttaisi omaan halukkuuteenne tilata?   

Seuraavaksi haastateltavilta tiedusteltiin vaikuttajaryhmien merkitystä ostopäätök-

seen kysymällä. Haastateltavista kolme oli sitä mieltä, että perheenjäsenen tai ys-

tävän Pohjalaisen tilauksella ei olisi mitään merkitystä heidän omaan tilaushaluk-

kuuteensa. Yksi perusteli vastaustaan sillä, että hänen ei tarvitsisi tehdä omaa ti-

lausta, kun hän voisi lukea tuttavansa lehteä. Loput seitsemän taas kokivat, että 

perheenjäsenien tai ystävien tilaukset vaikuttaisivat heidän omaan tilaushalukkuu-

teensa positiivisesti.  
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Ne henkilöt, jotka kokivat vaikuttajaryhmillä olevan merkitystä, mainitsivat ystä-

vät kaikista merkittävämmäksi vaikutusryhmäksi. Haastateltavat kertoivat, että 

mikäli heidän ystävänsä tilaisivat Pohjalaista ja keskustelisivat lehden sisällöstä 

paljon, tulisi heille itselleen myös halu tehdä tilaus. Yksi haastateltavista mainitsi 

myös, että kuten muissakin tuotteissa, toisten kuluttajien suositukset lisäävät tuot-

teiden houkuttelevuutta.  

”No ehkä jos kaverit tilais ja juttelis paljon siitä, ni miettis sitä itekki, että 

pitäiskö tilata.  

Kysymys 19: Voisitko kuvitella tilaavasi Pohjalaisen? Miksi? Miksi et?  

Haastateltavilta kysyttiin seuraavaksi, voisivatko he kuvitella tilaavansa Pohjalai-

sen. Vastaukset jakaantuivat haastateltavien kesken melko tasan, sillä viisi oli sitä 

mieltä että voisi kuvitella tilaavansa ja neljä sitä mieltä, että ei voisi kuvitella. Yk-

si haastateltavista kertoi, että voisi kuvitella tekevänsä tilauksen siinä tapauksessa, 

jos hän päättää jäädä Vaasaan opiskelujensa jälkeen, mutta muussa tapauksessa ei.  

Ne haastateltavat, jotka eivät voineet kuvitella tilaavansa Pohjalaista, perustelivat 

vastaustaan sillä, etteivät he koe lehteä itselleen tarpeelliseksi. Yksi heistä kertoi 

pitävänsä Vaasaa lähinnä pelkkänä välietappina itselleen, jonka takia hän ei koe 

lehdessä olevan hänelle tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä. Yksi haastateltavista pe-

rusteli vastaustaan taloudellisilla syillä ja kertoi, että mikäli rahaa lehtitilaukseen 

kuitenkin olisi, tilaisi hän mieluummin Helsingin Sanomat.   

”En usko. Mä uskon, että mä saan uutisia luettua muualtakin. Hirveesti en 

kyl ylipäätään muutenkaan lue. En koe lehteä itselleni tarpeelliseks.”  

Ne haastateltavat, jotka puolestaan ajattelivat voivansa tilata Pohjalaisen, kertoivat 

päätöksen perustuvan siihen, että he haluisivat olla kunnolla perillä asioita. Yksi 

haastateltavista kertoi, että vaikka ei muualta Vaasaan muuttaneena välttämättä 

tajuaisi kaikista paikoista ja asioista, joista Pohjalaisessa kirjoitetaan, kokee hän 

sanomalehtien lukemisen pelkästään hyvänä ja sivistävänä asiana. Hän totesikin, 

että mikäli kyse ei olisi rahasta, hän voisi tilata kaikki mahdolliset sanomalehdet. 

Raha olikin haastateltaville se avainsyy, miksi he eivät Pohjalaista tällä hetkellä 

tilaa.  
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”Kyllä mä voisin kuvitella joo, riippuen toki rahatilanteesta.”  

”Voisin kyllä. Kyllä mua kiinnostaa kuitenki tietää mitä tapahtuu, ni sit 

olis ehkä paremmin kartalla.”  

Kysymys 20: Mitkä tekijät motivoisivat tilaamaan Pohjalaisen?   

Haastattelun lopuksi haastateltavia pyydettiin kertomaan tekijöitä, jotka motivoi-

sivat heitä tilaamaan Pohjalaisen. Kaksi haastateltavista totesi, ettei keksi mitään, 

mikä saisi heitä tekemään tilauksen. Syyksi kerrottiin se, ettei sanomalehtien lu-

keminen ole koskaan ollut kovin lähellä sydäntä, eikä lehteä yksinkertaisesti vain 

koeta tarpeelliseksi.  

Haastateltavista kuusi koki hinnan kaikista merkittävimmäksi motivoivaksi teki-

jäksi. Yksi haastateltavista totesikin, että häneen ei vaikuttaisi yhtään esimerkiksi 

se, että mainostettaisiin lehden mahdollisista sisällön uudistuksista verrattuna sii-

hen kuin jos mainostettaisiin jotakin hyvää tarjousta. Yksi haastateltava tiedusteli, 

että saako Pohjalaisesta opiskelija-alennusta, koska hyvä alennus olisi suuri moti-

vaatiotekijä. Yksi haastateltavista puolestaan toi esille ilmaisen tilausjakson, jonka 

aikana hän voisi tutustua lehteen ja ottaa sen lukemisen tavaksi. Tilausjakson jäl-

keen hän arvioisi, kokeeko hän jäävänsä jostakin paitsi ilman Pohjalaista ja mikäli 

näin olisi, motivoisi se tilaamaan lehden. 

”Voisin kyllä heti ajatella tilaavani, jos mun budjetissa ois tilaa, ettei tarvis 

sitten tehdä kompromisseja jonkin muun suhteen.”  

”Ehkä raha, jos se lehti ois siis halvempi. Mitään muuta ei oikeestaan tuu 

mieleen, se raha on kyl ehkä kaikista suurin tekijä.” 

Yksi haastateltavista puolestaan kertoi, että häntä saattaisi motivoida se, jos Poh-

jalaisessa käsiteltäisiin asioita laajemmalla mittakaavalla, koska hän ei ulkopaik-

kakuntalaisena ole kovinkaan kiinnostunut Vaasassa tapahtuvista asioista. Toinen 

taas ajatteli, että jos lehden lukemisen päättäisi ottaa joskus tavaksi, motivoisi se 

tilauksen tekemisessä.  
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10 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 

Tässä luvussa käydään teemoittain läpi merkittävimmät tutkimuksessa esiin tulleet 

tulokset ja havainnot. Saatuja tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä pohditaan sekä 

toimeksiantajan että tutkimuksen tekijän omista näkökulmista.  

10.1  Perustiedot 

Tutkimusta varten haastatelluista henkilöistä enemmistö oli ulkopaikkakunnalta 

Vaasaan muuttaneita henkilöitä. Näin ollen Pohjalainen oli melko vieras suurim-

malle osalle vastaajista, jolloin suoraan Pohjalaiseen kohdistuneet kysymykset 

olivat heille hiukan hankalampia kuin Vaasasta kotoisin oleville. Monet Pohjalais-

ta koskevat kysymykset osoittautuivat kuitenkin haastaviksi myös vaasalaisille, 

joten vastaajien kotipaikkakunnalla ei loppujen lopuksi ollut huomattavaa merki-

tystä vastausten kannalta. Jokainen haastateltava henkilö oli opiskelija, mutta 

heistä puolet kertoivat käyvänsä töissä opiskelujen ohella. Lähes jokaisen haasta-

teltavan tulotaso oli kuitenkin sama, jolloin vastauksia ei voida selittää myöskään 

tulotasojen eroavaisuuksilla. Myöskään eri sukupuolten välisissä vastauksissa ei 

havaittu eroavaisuuksia. 

10.2  Mielikuvat 

Haastattelun kuudes kysymys, jossa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan Pohja-

laista kolmella sanalla, osoittautui ehkäpä koko tutkimuksen haastavimmaksi ky-

symykseksi. Lähes jokainen haastateltavista mietti kysymystä hyvin pitkään ja 

moni totesikin, että ei meinaa keksiä mitään, vaikka monella oli Pohjalainen vas-

taushetkellä käsissään. Tämän perusteella voidaankin todeta, että Pohjalainen on 

yrityksenä, tuotteena ja brändinä kohderyhmälle melko tuntematon.  

Pohjalaista kuvattiin eniten paikalliseksi, perinteiseksi ja selkeäksi. Sanoista muo-

dostuva mielikuva on melko konservatiivinen, joka voisi olla peräisin oikeastaan 

miltä vuosikymmeneltä tai kohderyhmältä tahansa. Samat sanat tulivat esille riip-

pumatta siitä, oliko haastateltava kotoisin Vaasasta vai joltakin toiselta paikka-

kunnalta, joten mielikuvaa ei voida perustella lehden tuntemattomuudella. Ainoat 
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negatiiviset esiin tulleet sanat olivat vaivalloinen ja hankala, mutta sanat perustui-

vat haastateltavan mukaan ainoastaan lehden selaamisen haastavuuteen. Näin ol-

len Pohjalaisen imagoa kohderyhmän silmissä voidaan siis pitää myönteisenä.  

Yksi haastateltavista totesi heti kuudennen kysymyksen kuultuaan, että hänelle 

tulee jostakin syystä mieleen väri oranssi. Pohjalaisen monet markkinointimateri-

aalit ja messuilla käytettävä teltta ovat oransseja. Tästä voidaan vetää varovainen 

johtopäätös, että Pohjalainen jättänyt muistijäljen suunnitellun markkinointivies-

tinnän avulla.  

Mitään merkittävää eroa Pohjalaisen ja muiden lehtien välillä ei tullut esiin, mikä-

li jätetään huomioimatta se, että Pohjalainen keskittyy pääsääntöisesti tietyn alu-

een tapahtumista uutisointiin. Vertailua hankaloitti luonnollisesti se, että haastatel-

tavat eivät tunteneet Pohjalaista kunnolla ja moni mainitsi myös sen, ettei heillä 

ole hirveästi kokemusta mistään sanomalehdestä, jonka vuoksi kunnollisia vertai-

lukohteita ei ollut. Sanomalehdet ovat usein hyvin samankaltaisia, joten merkittä-

viä eroavaisuuksia ei todennäköisesti senkään perusteella osattu sanoa. 

10.3  Laatukäsitys 

Hyvän sanomalahden edellytyksiä tiedustellessa kohderyhmän vastaukset olivat 

melko yksimielisiä. Lähes jokainen haastateltavista oli sitä mieltä, että hyvä sa-

nomalehti on luotettava, objektiivinen ja selkeä niin visuaalisesti kuin luettavuu-

denkin suhteen. Voidaan olettaa, että samat piirteet tulisivat ilmi, mikäli asiaa tie-

dusteltaisiin myös vanhemmalta väestöltä. Nuorten aikuisten käsitys hyvästä sa-

nomalehdestä ei siis todennäköisesti poikkea merkittävästi muista kohderyhmistä, 

vaan peruskulmakivet ovat samat. Uutisoinnin toivotaan olevan luotettavaa ja asi-

oista pitää kertoa sellaisenaan kun ne ovat, ilman lehden tai toimittajan kannanot-

toa. Lehden pitää olla myös selkeä, jotta sitä on vaivatonta lukea.  

Laatu koostuu kahdesta ulottuvuudesta: teknisestä laadusta, eli tuotteesta sekä 

tuotteen ulkopuolelle ulottuvista asioista, eli toiminnallisesta laadusta (Grönroos 

2009; Ylikoski 2001; Kuusela 1998). Kun kohderyhmältä tiedustettiin mitä muuta 

lehden tilaajan tulisi saada yritykseltä varsinaisen tuotteen, eli sanomalehden li-
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säksi, ei mitään tekijöitä noussut juurikaan esille. Kolme haastateltavaa kymme-

nestä totesi kuitenkin odottavansa esimerkiksi ongelmatilanteissa hyvää asiakas-

palvelua – kuten kaikkien muidenkin tuotteiden suhteen. Tämän perusteella voi-

daan vetää johtopäätös, että laadukas asiakaspalvelu implisiittinen, eli niin sanottu 

hiljainen odotus (Grönroos 2009). Oikein toteutettua asiakaspalvelua pidetään it-

sestäänselvyytenä, jonka vuoksi sitä ei välttämättä osata ilmaista ääneen.  

Kun haastateltavilta tiedustettiin Pohjalaisen hyviä ja huonoja puolia, nousi suu-

rimpana hyvänä puolena esiin selkeys. Koska selkeys oli kohderyhmän aikaisem-

min mainitsemia hyvän sanomalehden tärkeimpiä edellytyksiä, koetaan Pohjalai-

nen ainakin sen suhteen laadukkaaksi. Pohjalaisen tuntemattomuuden takia arvi-

ointi keskittyi lähinnä ulkoisiin ominaisuuksiin, joten laadukkuus lehden sisällön 

kannalta jäi suurimmaksi osin arvioimatta. Yksi haastateltavista kuitenkin totesi, 

että Pohjalaisen huono puoli on se, että siinä on liian vähän uutisointia Vaasan 

asioista. Tulosten avulla voidaan kuitenkin vetää johtopäätös, että Pohjalainen 

koetaan kohderyhmän silmissä laadukkaaksi ulkoisiin ominaisuuksiin perustuen, 

sillä mitään huonoja puolia ei juurikaan noussut esille. On tärkeää muistaa, että 

ensivaikutelma luodaan tyypillisesti ulkoisten ominaisuuksien perusteella.   

10.4  Odotukset 

Kun haastateltavilta tiedusteltiin heidän odotuksiaan oman paikallisen sanomaleh-

den suhteen, nousi suurimpana odotuksena esiin paikallisuus. Lehden täytyy uuti-

soida paikkakunnan ajankohtaisista asioista ja siitä mitä kaupungissa tapahtuu. 

Paikallisuuden lisäksi muita esiin tulleita odotuksia olivat, että lehdessä pitäisi 

tuoda tasapuolisesti esille eri ikäryhmiä koskevia asioita. Yksi haastateltavista 

kertoi lisäksi odottavansa, että lehti ei ota kantaa poliittisesti, vaan uutisoi asioista 

rehellisesti sellaisenaan kuin ne ovat. Yhdessä haastattelussa nostettiin esille myös 

odotus siitä, että lehdessä kerrotaan paikallisten uutisten lisäksi muistakin asioista.  

Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaan mukaan Pohjalaisen sisällön pääpaino 

on paikallisuudessa: pohjalaisissa uutisissa, tarinoissa ja näkemyksissä. Koska 

paikallisuus oli selkeästi kohderyhmän tärkein odotus, voidaan Pohjalaisen katsoa 

vastaavan kohderyhmän odotuksia suurimmaksi osin. Viljanmaa kuvailee Pohja-
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laista myös itsenäiseksi kannanottajaksi, joka on riippumaton eri poliittisista tai 

taloudellisista eturyhmistä. Näin ollen Pohjalainen vastaa myös odotuksiin poliit-

tisesta sitoutumattomuudesta.  

Kun haastateltavilta tiedusteltiin tarkemmin, minkälaista sisältöä he toivoisivat 

lehdessä olevan, nousivat esille sellaiset aihepiirit, joita lehdissä normaalistikin 

on: urheilu, kulttuuri ja mielipidepalsta. Yhdessä haastattelussa tuli esille myös 

toivomus palstasta, jossa paikalliset yritykset saisivat kertoa itsestään. Lisäksi 

kahdessa haastattelussa toivottiin, että kaikenlaisista tapahtumista uutisoitaisiin 

näyttävämmin. Eniten sisällöltä odotettiin ulkomaanuutisia, jotta kotimaanuutisten 

lisäksi tiedettäisiin myös maailman tapahtumista. Vastausten perusteella voidaan 

vetää johtopäätös, että kohderyhmä odottaa sanomalehdeltä monipuolista uuti-

sointia, jotta kaikki tarvittava tieto saataisiin samojen kansien sisältä.  

Sanomalehden visuaalisuuden selkeästi tärkeimmäksi piirteeksi koettiin selkeys. 

Sen lisäksi sanomalehden toivottiin sisältävän laadukkaita ja värikkäitä kuvia, joi-

den avulla herätetään kiinnostus ja tehdään lehdestä sopusuhtaisemman näköinen. 

Koska Pohjalainen sai haastattelussa aikaisemmin kehuja selkeydestä ja kuvien 

käytöstä, voidaan sen katsoa vastaavan kohderyhmän odotuksiin visuaalisuuden 

puolesta. 

10.5  Ostokäyttäytyminen 

Haastateltavilta kysyttiin heidän mielipidettään siitä, tarvitaanko painettua sano-

malehteä enää nykypäivänä. Heistä ainoastaan yksi oli sitä mieltä, että painetun 

lehden aika on jo ohi, sillä kaikki löytyy nykyään internetistä. Loput yhdeksän 

haastateltavaa olivat painetun sanomalehden olemassaolon kannalla, mutta heistä 

kuitenkin kuusi olivat sitä mieltä, että he pärjäisivät itse hyvin ilman painettua sa-

nomalehteä. Voidaan siis katsoa, että seitsemän kymmenestä haastateltavista ei 

koe tarvetta painetulle sanomalehdelle. Koska tarve on ostopäätöksen perusedelly-

tys (Blackwell et al. 2006; Blythe & Martin 2016), voidaan nuoret aikuiset nähdä 

haastavana kohderyhmänä painetun sanomalehden myynnin kannalta.  
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Haastateltavilta tiedusteltiin myös, mistä he etsivät tietoa Vaasan alueen tapahtu-

mista. Suosituimmaksi tiedonhakuvälineeksi nousi odotetusti internet ja erityisesti 

Facebook. Muutama koki myös koulun ilmoitustaulun ja sähköpostin tärkeäksi 

tiedonhakukanavaksi. Haastateltavista kuusi koki kuitenkin, ettei löydä tarpeeksi 

tietoa tapahtumista heidän käyttämiensä kanavien kautta. Näin ollen kohderyh-

mällä voidaan katsoa olevan tarve tietää paremmin Vaasan alueen tapahtumista. 

Kohderyhmään voitaisiinkin pyrkiä vetoamaan tapahtumauutisoinnin avulla.  

Kun haastateltavia pyydettiin miettimään, valitsisivatko he mieluummin painetun 

lehden vai digilehden tilausta tehdessään, valitsi heistä seitsemän painetun lehden. 

Tulos on hieman yllättävä, koska aikaisemmin seitsemän haastateltavaa totesivat, 

etteivät he välttämättä koe tarvetta painetulle sanomalehdelle. Painetun lehden 

valintaa perusteltiin sen perinteikkyydellä ja vaihteluna ruutujen selailulle. Yksi 

haastateltavista, joka oli sitä mieltä, että painettu lehti on ehdottomasti mukavam-

pi, kertoi että tekisi päätöksen kuitenkin tuotteiden hintaeron perusteella. Tulok-

sista voidaan vetää johtopäätös, että nuoret aikuiset todennäköisesti valitsisivat 

mieluummin painetun lehden, mutta taloudellisten syiden siivittämänä näiden di-

gisukupolvea edustavien henkilöiden olisi kuitenkin helppo valita digilehti.    

Vaikuttajaryhmillä, kuten ystävillä tai perheenjäsenillä, voi olla suora tai epäsuora 

vaikutus kuluttajan ostopäätökseen (Nair 2006). Tämän takia haastateltavilta tie-

dusteltiin, millainen vaikutus haastateltavan omaan tilaushalukkuuteen olisi, mi-

käli hänen ystävänsä tai perheenjäsenensä tilaisivat Pohjalaista. Tulosten perus-

teella ystävät ovat vaikuttajaryhmänä merkittävä tekijä nuorten aikuisten ostomo-

tiiveja tarkasteltaessa. Seitsemän haastateltavaa olivat sitä mieltä, että jos heidän 

ystävänsä tilaisivat Pohjalaista ja keskustelisivat siitä paljon, haluaisivat he toden-

näköisesti itsekin alkaa tilaamaan lehteä. Näin ollen Pohjalaisen kannattaisi ehkä 

miettiä mahdollisia kampanjoita perustuen vaikuttajaryhmien voimaan. Tällainen 

voisi olla esimerkiksi kaveriporukoille tarjottava ”Porukka-Pohjalainen”. 

Kun haastateltavilta kysyttiin suoraan, voisivatko he kuvitella tilaavansa Pohjalai-

sen, jakaantuivat vastaukset tasan. Kuten aikaisemmin mainittiin, tarve on osto-

päätöksen perusedellytyksiä ja mikäli se puuttuu ei ostopäätöstä tehdä. Tarpeen 
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puuttuminen olikin yleisin syy sille, miksei lehden tilaamista voitu kuvitella. Ne 

henkilöt, jotka puolestaan vastasivat myöntävästi, perustelivat vastaustaan halulla 

tietää mitä Vaasassa tapahtuu. Heistä kuitenkin lähes jokainen totesi, että tällä 

hetkellä taloudellinen tilanne on syy sille, miksei tilausta pysty todellisuudessa 

tekemään. Nuorilla aikuisilla voidaan siis katsoa olevan halu tilata lehti, mutta 

heillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen.  

Viimeisenä haastateltavilta tiedusteltiin tekijöitä, jotka motivoisivat tilaamaan 

Pohjalaisen. Ainoastaan kaksi haastateltavista totesivat, ettei yksinkertaisesti ole 

mitään, joka saisi heidät tekemään tilauksen. Näin ollen voidaan olettaa, että vaik-

ka osa kokee, ettei voisi kuvitella tilaavansa lehteä, tarpeeksi hyvä motivaattori 

saattaisi muuttaa heidän mielensä.  

Enemmistö haastateltavista koki rahan kaikista suurimmaksi motivaattoriksi. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilauksen tekeminen vaatisi joko parempaa ta-

loustilannetta tai tarpeeksi hyvää tarjousta haastateltavien tämänhetkiseen talousti-

lanteeseen nähden. Yksi haastateltavista tiedusteli, saako Pohjalaisen tilauksesta 

opiskelija-alennusta ja myönteisen vastauksen kuultuaan totesi, ettei ole koskaan 

alennuksesta kuullut. Koska tulosten perusteella tarjoukset toimisivat motivoivana 

tekijänä, olisi opiskelija-alennusta ehkä syytä mainostaa opiskelijoille paremmin. 

Myös ilmainen tutustumisjakso lehteen mainittiin mahdollisena tilaukseen moti-

voivana tekijänä. 

Yksi haastateltavista kertoi, että yksinkertaisesti myös päätös siitä, että ottaisi sa-

nomalehden lukemisen tavaksi, voisi toimia motivoivana tekijänä. Koska aikai-

semmin tuli ilmi, että vaikuttajaryhmillä on positiivinen vaikutus nuorten aikuis-

ten ostomotiiveihin, voisi apuna hyödyntää tubetustyylistä markkinointikampan-

jaa. Pohjalainen voisi esimerkiksi tarjota pienelle joukolle nuoria aikuisia tietyn 

mittaisen ilmaistilauksen, sillä edellytyksellä, että nämä henkilöt ottaisivat lehden 

osaksi arkeaan ja kuvaisivat siitä lyhyitä noin puolen minuutin mittaisia videoita. 

Videoissa tuotaisiin ilmi muun muassa mitä lisäarvoa Pohjalainen tuo heidän ar-

keensa.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nuorten aikuisten määrää Pohjalaisen 

tilaajissa saataisiin lisättyä. Tutkimusongelman selvittämiseksi laadittiin kolme 

tutkimuskysymystä, joihin vastaamalla saataisiin mahdollisimman kattava, mutta 

selkeä kuva siitä, millainen suhde tutkimuksen kohderyhmällä on sanomalehteen 

sekä yleisellä tasolla että Pohjalaisen osalta. Tässä luvussa käydään läpi vastauk-

set asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi luvussa esitellään tulosten perus-

teella rakennettu nuorten aikuisten ihannesanomalehti sekä pohdinta siitä, missä 

määrin ihannekuva vastaa sanomalehti Pohjalaista.  

11.1  Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Millaisia mielikuvia nuorilla aikuisilla on Pohjalaisesta? 

Nuorten aikuisten mielikuva Pohjalaisesta on melko konservatiivinen, sillä sitä 

kuvailtiin pääsääntöisesti sanoilla paikallinen, perinteinen ja selkeä. Negatiivisia 

sanoja ei juurikaan tullut esiin, joten Pohjalaisen imagon voidaan nähdä olevan 

positiivinen kohderyhmän silmissä. Koska sanojen keksiminen oli haastateltaville 

vaikeaa, riippumatta heidän kotipaikkakunnastaan, ei nuorilla aikuisilla välttämät-

tä ole kovin selkeää yksilöllistä mielikuvaa Pohjalaisesta, vaan esiin tulleita sano-

ja voitaisiin todennäköisesti yleistää koskemaan monia muitakin sanomalehtiä.  

Mitä odotuksia nuorilla aikuisilla on oman paikallislehden suhteen ja missä mää-

rin Pohjalainen vastaa niitä odotuksia? 

Nuoret aikuiset odottavat paikalliselta lehdeltä ennen kaikkea paikallisuutta. Pai-

kallisten uutisten lisäksi lehden sisällöltä odotetaan ulkomaanuutisia, mielipide-

palstaa sekä uutisia muun muassa urheilusta ja kulttuurista. Sisällön odotetaan 

olevan monipuolista ja lisäksi toivotaan, että lehdessä käsiteltäisiin kaikkien ikä-

ryhmien asioita tasapuolisesti. Pohjalaisen pääpiste uutisoinnissa on juurikin pai-

kallisuus, jonka vuoksi se täyttää kohderyhmän tärkeimmät odotukset. Odotuksis-

sa nousi lisäksi esille sanomalehtien tavallisimmat palstat, jolloin perinteikäs Poh-

jalainen täyttää myös ainakin osan sisältöä koskevista odotuksia.  
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Mitkä tekijät motivoisivat nuoria aikuisia tilaamaan Pohjalaisen?  

Tulosten perusteella kohderyhmää eniten motivoivaksi tekijäksi nousi raha. Use-

ampi haastateltavista totesikin, että heidän taloudellinen tilanteensa on ainoa teki-

jä, joka tällä hetkellä on tilauksen tekemisen esteenä. Sisällöllisten uudistusten 

tekemisellä ei koettu olevan samanlaista vaikutusta kuin hyvällä tarjouksella. Kun 

haastateltavilta tiedusteltiin vaikuttajaryhmien merkitystä omaan tilaushalukkuu-

teen, totesivat lähes kaikki, että mikäli heidän ystävänsä tilaisivat Pohjalaista, nos-

taisi se myös heidän omaa halukkuuttaan tilana lehti. Rahan lisäksi toisena merkit-

tävänä motivaattorina voidaankin siis pitää myös ystäviä.  

11.2  Nuoren aikuisen ihannesanomalehti  

Nuoren aikuisen ihannesanomalehti on luotettava, objektiivinen ja selkeä. Lehti ei 

saa ottaa kantaa, eivätkä toimittajien omat mielipiteet saa näkyä uutisoinnissa. 

Käytettyjen lähteiden tulee myöskin olla luotettavia. Lehdestä löytyy paikallisten 

uutisten lisäksi myös kattavasti ulkomaanuutisia sekä uutisointia perinteisistä ai-

heista kuten urheilusta ja kulttuurista. Sanomalehdessä on lisäksi käytetty laaduk-

kaita ja värikkäitä kuvia mielenkiinnon herättämiseksi. Nuori aikuinen lukee leh-

tensä mieluiten perinteisenä painettuna versiona, koska se tuo mukavaa vaihtelua 

jatkuvalle ruutujen selaamiselle. Sanomalehden tulee olla tarpeeksi edullinen, jot-

ta sen tilaamisen vuoksi ei tarvitse tehdä kompromisseja.   

Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa kuvaa Pohjalaista perinteikkääksi ja en-

nen kaikkea paikalliseksi. Viljanmaa kuvailee luotettavuutta Pohjalaisen journa-

lismin ytimenä ja siksi käytetyt lähteet tarkistetaan useasta ja toisistaan riippumat-

tomista lähteistä. Pohjalainen uskaltaa rohkeasti kertoa omat mielipiteensä, mutta 

mielipiteellinen aineisto erotetaan kuitenkin selkeästi uutisista.  

Vertailemalla tuloksia ja Viljanmaan kuvausta keskenään, voidaan nähdä, että 

Pohjalainen vastaa kohderyhmän odotuksiin ja toiveisiin melko hyvin erityisesti 

sanomalehden kulmakivien eli luotettavuuden, objektiivisuuden ja perinteikkyy-

den osalta. Vaasassa on tuhansia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jotka ovat 

muuttaneet Vaasaan opiskelemaan ulkopaikkakunnalta. Pohjalaisen painottumi-
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nen vahvasti paikallisuuteen vähentää kiinnostusta lehteen erityisesti heidän osal-

taan. Nuori aikuinen haluaa lukea kaiken mahdollisimman kattavaksi samojen 

kansien sisältä, joten täytyy pohtia, onko Pohjalaisessa uutisointia tarpeeksi laa-

jasti kiinnostuksen herättämiseksi. Lehden hinta on myöskin suuri kynnyskysy-

mys, sillä kohderyhmän tulotaso ei yleensä ole kovin suuri. Tulosten perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, että Pohjalainen vastaa kohderyhmän toiveita suurim-

maksi osin, jolloin suurin muuri Pohjalaisen ja nuorten aikuisten välillä on lehden 

hinta. Näin ollen Pohjalaisen ei tarvitse juurikaan tehdä esimerkiksi sisällöllisiä 

uudistuksia kohderyhmän toiveisiin vastaamiseksi, jolloin mahdollisuus siitä, että 

nuorten aikuisten määrää Pohjalaisen tilaajissa saataisiin kasvatettua, on olemassa.  

11.3  Luotettavuusarviointi 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta on silti tavallista, 

että tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutki-

muksessa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 

231.) Luvuissa 11.3.1–11.3.3 arvioidaan tämän tutkimuksen sekä sen tuottamien 

tulosten luotettavuutta.  

11.3.1 Validiteetti 

Tutkimuksen validiteetti ilmaisee kuinka hyvin käytetyt mittaus- tai tutkimusme-

netelmät mittaavat ilmiötä, mitä tutkimuksen avulla on haluttu selvittää. Tutki-

mustulos on validi siis silloin, kun se vastaa tutkimuksen alussa määriteltyyn tut-

kimusongelmaan. Korkeaan validiteettiin pyritään tutkimusprosessin mahdolli-

simman tarkalla kuvailulla ja tehtyjen valintojen perustelemisella. (Hiltunen 2009; 

Hirsjärvi ym. 2009, 232; Mäntyneva ym. 2008, 34.)  

Tutkimukseen valittu tutkimusstrategia koettiin sopivaksi tutkittavan ilmiön kan-

nalta. Valitun tiedonkeruumenetelmän, eli haastatteluiden, koettiin tuottaneen 

hyödyllistä ja käyttökelpoista aineistoa, jonka avulla tutkimusta varten asetettui-

hin tutkimuskysymyksiin onnistuttiin löytämään vastauksia. Tutkimuksen validi-

teettia paransi haastattelurungon pilotointi sekä sen perusteleminen teoreettisen 
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viitekehyksen avulla. Niiden avulla voitiin varmistaa, että käytetty tutkimusmene-

telmä ja tiedonkeruutapa on valittu oikein tutkimuksen onnistumisen kannalta.  

Tutkimusprosessin eri vaiheet on kuvattu tarkasti, jolloin tutkimuksen uudelleen-

toteuttaminen toisen tutkijan toimesta olisi mahdollista. Tutkimuksessa on lisäksi 

tuotu ilmi kuinka tiedonkeruu on käytännössä toteutettu, missä haastattelut on teh-

ty ja kuinka kauan ne kestivät. Tutkimuksen koetaan tuottaneen arvokasta tietoa 

tutkimusongelman kannalta, jolloin tutkimuksen avulla saatiin selvitettyä mitä ha-

luttiinkin. Näin ollen tutkimuksen validiteetti voidaan nähdä hyvänä.  

11.3.2 Reliabiliteetti  

Reliabiliteetti ilmaisee kuinka luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- tai 

tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Reliaabeli tutkimus antaa siis lähes-

tulkoon samat tulokset silloin, kun se toistetaan. Tällöin voidaan olla varmoja sii-

tä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia. (Hiltunen 2009.) Toisinkuin määrälli-

sessä tutkimuksessa, laadullisessa tutkimuksessa tulokset eivät ole samalla tavalla 

yleistettävissä. Tämän takia reliabiliteettia arvioidaan laadullisessa tutkimuksessa 

toistettavuuden sijaan luotettavuutena. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa aineistosta ei tehdäkään päätelmiä yleistettä-

vyyden näkökulmasta, on tausta-ajatuksena kuitenkin, että tutkittavaan ilmiöön 

perustuen voidaan saada jonkinlaista osviittaa muita vastaavanlaisia tutkimuksia 

varten. Tutkittaessa yksittäistä ilmiötä tarpeeksi perusteellisesti, saadaan todennä-

köisesti esille se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä saattaisi toistua myös tar-

kasteltaessa samaa ilmiötä yleisemmällä tasolla. Laadullisen tutkimuksen tutki-

mustuloksien yleistämistä voidaan kuvata myös siirrettävyytenä, jolloin tutkimus-

tulokset voivat soveltua johonkin toiseen toimintaympäristöön. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Kun pohditaan laadullisen tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, on huomioitava, 

että tutkittavien kohteiden lukumäärä on rajallinen. Siksi onkin mietittävä tark-

kaan, voidaanko näiden muutaman havainnon perusteella tehdä isompaa koko 

kohderyhmää koskevia yleistyksiä. (Mäntyneva ym. 2008, 35.) Tähän tutkimuk-
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seen haastateltiin yhteensä kymmentä kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä 

jokainen oli opiskelija ja huolimatta siitä, että osa heistä kävi töissä opiskelujen 

ohella, oli yhtä henkilöä lukuun ottamatta jokaisen haastateltavan tulotaso sama. 

Tämä heikentää tulosten yleistettävyyttä, koska tuloksiin ei saatu enemmän tie-

naavien kohderyhmäläisen näkemystä. Voidaan myös pohtia, olisivatko vastauk-

set olleet erilaisia, mikäli suurempi osa haastateltavista olisi ollut vaasalaisia. Näin 

ollen saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, mutta tu-

lokset voidaan silti nähdä siirrettävinä, jolloin tutkimus olisi helppo toteuttaa uu-

delleen määrällisenä tutkimuksena, jolloin todennäköisesti saataisiin yleistettä-

vämpiä tuloksia. Tutkimuksen voidaan kuitenkin katsoa tuottaneen luotettavaa ja 

arvokasta tietoa toimeksiantajalle.  

11.3.3 Yhteenveto  

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimuksen avulla saatiin 

vastauksia esitettyihin kysymyksiin sekä niiden kautta tutkittavaan ongelmaan. 

Tutkimusprosessin kaikki vaiheet on kuvailtu selkeästi ja kaikki tutkimukseen 

vaikuttavat valinnat ja päätökset on perusteltu. Tutkimuksessa käytettävä aineis-

tonkeruumenetelmä pilotointiin ennen varsinaisen tiedonkeruun aloittamista, jol-

loin käytetyn mittarin soveltuvuus saatiin varmistettua.  

Tutkimuksen reliabiliteetin voidaan nähdä olevan osaksi puutteellinen, sillä saatu-

ja tuloksia ei voida yleistää luotettavasti koskemaan koko perusjoukkoa. Haastat-

teluiden avulla kerätty aineisto kuitenkin kyllääntyi nopeasti, eli haastattelut tuot-

tivat jo alusta alkaen hyvin samankaltaisia tuloksia. Näin ollen tutkimustulosten 

avulla voidaan kuitenkin tehdä varovaisia yleistyksiä, jolloin tuloksia voidaan pi-

tää toimeksiantajan näkökulmasta hyödyllisinä. Tutkimustuloksia voidaan myös 

halutessa hyödyntää apuna määrällisen tutkimuksen toteuttamisessa, jolloin saa-

taisiin paremmin yleistettävissä olevia tuloksia kohderyhmän mielipiteistä.  

11.4  Jatkotutkimusehdotukset  

Tämä tutkimus tarjoaa hyvän pohjan samaa aihetta tutkivalle määrälliselle tutki-

mukselle. Tämän tutkimuksen tuottamia tuloksia voitaisiin hyödyntää määrällisen 
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mittausvälineen, kuten esimerkiksi kyselylomakkeen laatimisessa. Tämä tutkimus 

toi esille monia tekijöitä, joita nuoret aikuiset toivovat sanomalehdeltä sekä ylei-

sesti, että Pohjalaisen osalta. Kun tämän tutkimuksen tuloksia käytettäisiin kysely-

lomakkeen vastausvaihtoehtoina, saataisiin suoraan lukuihin perustuvia tuloksia, 

jotka voitaisiin yleistää koskemaan koko kohderyhmää.  

Tutkimuksessa jäi selvittämättä se, kuinka paljon kohderyhmä olisi valmis mak-

samaan sanomalehdestä. Rahan ollessa yksi tärkein tekijä, joka pitää nuoret aikui-

set erossa sanomalehden tilauksesta, olisi mahdollisessa jatkotutkimuksessa hyvä 

selvittää vähintään kohderyhmän maksuvalmius. Voisi olla myös mielenkiintoista 

toteuttaa pelkästään taloudellisiin seikkoihin keskittyvä lyhyt tutkimus, jotta saa-

taisiin selville, onko kohderyhmälle mieluisaa hinnoittelua mahdollista toteuttaa.  

11.5  Loppusanat  

Tutkimus on toteutettu lopputyönä Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden 

koulutusohjelmalle syksyllä 2018. Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä nuoriin 

aikuisiin sanomalehden kohderyhmänä ja kartoittaa tekijöitä, joiden avulla heidän 

määräänsä sanomalehti Pohjalaisen tilaajissa saataisiin kasvatettua.  

Ensimmäiseksi haluan kiittää toimeksiantajayritys I-Mediat Oy:tä sekä sanoma-

lehti Pohjalaista tutkimuksen mahdollistamisesta. Lisäksi haluan kiittää Pauliina 

Sundqvistia, joka antoi minulle idean nuorista aikuisista tutkimuksen kohderyh-

mänä. Tutkimuksen toteuttaminen oli heti alusta alkaen mielenkiintoista, sillä 

toimeksiantajayrityksessä itsekin työskennelleenä ja kohderyhmään kuuluvana 

koin tutkimusaiheen olevan niin sanotusti sydäntä lähellä.   

Haluan lisäksi kiittää myös Dan Nygreniä, Tommi Peuraa sekä Toni Viljanmaata 

heidän tarjoamastaan avusta. Haluan osoittaa kiitokseni myös opinnäytetyöohjaa-

jalleni Timo Malinille sekä kaikille tutkimusta varten haastatelluille henkilöille. 

Lopputyön tekeminen oli pitkä ja opettavainen prosessi, mutta saamani tuen ja 

avun ansiosta kaikki sujui hyvin alusta loppuun.  

Kiitos!  
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LIITE 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

TEEMA 1: Perustiedot  

1. Sukupuoli?  

2. Kotipaikkakunta? 

3. Työllisyystilanne: työssäkäyvä, työtön, opiskelija?  

4. Tulotaso: 0-10k, 11-20k, 21-30k, yli 31k, en halua vastata? 

5. Oletko tilannut Pohjalaista aikaisemmin?  

TEEMA 2: Mielikuvat  

6. Kuvaile Pohjalaista kolmella ensimmäisenä mieleen tulevalla sanalla.  

7. Mitkä asiat erottavat Pohjalaisen muista sanomalehdistä?  

TEEMA 3: Laatukäsitys  

8. Mitkä ovat hyvän sanomalehden kolme edellytystä?  

9. Mitä muuta asiakkaan tulisi saada sanomalehden lisäksi? 

10. Mitä hyviä ja huonoja puolia Pohjalaisessa on?  

TEEMA 4: Odotukset 

11. Millaisia odotuksia teillä on oman paikallislehden suhteen?  

12. Millaista sisältöä lehdessä tulisi olla? 

13. Millainen lehden tulisi olla ulkoisesti?  

TEEMA 5: Kuluttajan ostokäyttäytyminen 

14. Tarvitaanko painettua sanomalehteä enää? Miksi? Miksi ei?  

15. Mistä etsit tietoa Vaasan alueen tapahtumista?  

16. Löydätkö riittävästi tietoa käyttämistäsi tiedonhakukanavista?  

17. Tilaisitko mieluummin painetun lehden vai digilehden? Miksi?  

18. Jos ystäväsi ja/tai perheenjäsenesi tilaisivat Pohjalaista, millä tavalla se vaikut-

taisi omaan halukkuuteenne tilata?   

19. Voisitko kuvitella tilaavasi Pohjalaisen? Miksi? Miksi et?  

20. Mitkä tekijät motivoisivat tilaamaan Pohjalaisen?   


