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Abstract  

The study examined the reasons behind consumer’s decision to purchase a self care 
device. The aim was to investigate which factors (for example prejudice against multi-
level marketing) slowed down the purchasing decision process. The study was con-
ducted for a company which is located in Lahti. The reason for the study was that the 
company’s CEO had noticed a lot of difficulties when selling the device. 
The theoretical background of the study is presented first. It includes theory about di-
rect sales and multi-level marketing. These are the key techniques used when selling 
the device. In addition, the theoretical part includes theory about prejudice and word 
of mouth. 
The empirical part of the Bachelor’s Thesis was conducted as a quantitative research. 
The data was obtained by a questionnaire survey sent to those whom had purchased 
the device. 41 people replied to the questionnaire survey. The purpose of the survey 
was to find out the reasons why the consumer had bought the device and which fac-
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The study results show that some of the consumers were prejudiced against the de-
vice and multi-level marketing. The main cause to slow down the purchasing was the 
high price of the device. Based on the results of the study, it occurs that info events 
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mouth and positive user experiences had the highest effect on the positive purcha-
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 

Verkostomarkkinointi on ollut Suomessa yleisesti käytetty myyntitapa jo 1990-luvulta asti. 

Sen historia on värikäs. Verkostomarkkinointiin on liitetty useita oikeustapauksia, huija-

riyrityksiä ja pakkomyyntiä. Nämä negatiiviset asiat ovat vaikuttaneet suomalaisten mieli-

kuvaan verkostomarkkinoinnista. Jotkut ovat saattaneet joutua huijariyrityksen kohteeksi 

ja tuomitsevat siksi useat alalla toimivat yritykset myyntitavan perusteella. (Rekola 2014, 

71.) 

Erästä itsehoitoon tarkoitettua laitetta on myyty Suomessa noin kymmenen vuoden ajan ja 

niitä on myyty noin 15 000 kappaletta (Maahantuoja 2018). Laitetta myyvän yrityksen Suo-

men pääkonttorin myyntitavoitteena on laite jokaisessa suomalaisessa kodissa. Laitetta 

myyvä yritys on verkostomarkkinointiyritys ja sen tuotteita myydään suoramyynnin kei-

noin.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on laitteen myyntiedustaja. Hän on kohdannut haasteita 

myydessään laitetta. Tästä syntyi idea lähteä tutkimaan laitteen myynnin esteitä opinnäy-

tetyönä. Toimeksiantaja keskusteli asiasta myös laitetta myyvän yrityksen Suomen pää-

konttorin kanssa. Pääkonttori toivoi, että opinnäytetyössä selvitetään ennakkoluulojen vai-

kutusta laitteen ostoon liittyen. Laite on suomalaisille suhteellisen uusi asia. Uusiin asioi-

hin suhtaudutaan usein ennakkoluuloisesti (Lumen 2018). Myös myyntitapa jakaa mielipi-

teitä. Nämä syyt oletettavasti vaikuttavat siihen, että laitteen myynti ei ole ollut niin help-

poa Suomessa. 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miksi asiakas on päätynyt ostamaan itsehoitoon 

tarkoitetun laitteen ja onko sen ostamiseen liittynyt hidastavia tekijöitä tai ennakkoluuloja 

sekä, mikä on kumonnut nämä tekijät. Tavoitteena on, että valmiista tutkimuksesta on 

apua laitetta myyville myyntiedustajille heidän myyntityöhönsä. Opinnäytetyön tulosten 

avulla myyntiedustajat pystyvät kehittämään jo olemassa olevia hyviä myynti- ja markki-

nointikeinoja, parantamaan niitä, jotka takkuavat ja ottamaan mahdollisesti myös uusia ta-

poja käyttöönsä.  

Opinnäytetyön tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

• Ovatko ennakkoluulot vaikuttaneet laitteen ostamiseen? 
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Päätutkimuskysymyksen alla on kolme apututkimuskysymystä, joiden avulla pyritään sel-

vittämään vastaus päätutkimuskysymykseen: 

• Miksi kuluttaja on ostanut laitteen? 

• Mitkä tekijät vaikuttivat ostopäätökseen positiivisesti? 

• Mitkä tekijät hidastivat ostopäätöstä? 

Tutkimuskysymysten pohjalta on koottu kvantitatiivinen kysely eli survey, joka lähetettiin 

laitteen ostaneille henkilölle.  

Kyselytutkimuksessa kerätään aineistoa standardoidusti. Kaikilta vastaajilta kysytään siis 

täsmälleen samat kysymykset. Kyselytutkimuksen hyvänä puolena on se, että sen avulla 

on mahdollista tavoittaa suurikin joukko. Vastaavasti sen huono puoli on yleensä pieni 

vastausprosentti. Etenkin verkko- tai postikyselyä tehdessä on vastaajien vastaamista 

haastavaa kontrolloida. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 188.) 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu (kuvio 1) johdannosta, teoriaosuudesta, empiirisestä osuudesta ja 

yhteenvedosta. Johdannon tarkoitus on kertoa, mistä opinnäytetyössä on kyse ja, miksi 

aihetta on lähdetty tutkimaan. Johdannossa esitellään tutkimusongelma ja tutkimuskysy-

mykset. 

 

 



3 
 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne. 

 

 

Johdannon jälkeen alkaa teoriaosuus. Teoriaosuus käsittelee suoramyyntiä, verkosto-

markkinointia ja ennakkoluuloja. Verkostomarkkinointi on suuressa osassa opinnäyte-

työssä, joten siksi sitä käsitellään laajasti. Verkostomarkkinoinnista on myös tehty SWOT-

analyysi. 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään opinnäytetyön toimeksiantaja sekä kerrotaan tutkimuk-

sen kohteena olevasta laitteesta. Tämän jälkeen on opinnäytetyön empiirinen osuus. Em-

piirisen osion alussa kerrotaan tutkimusmenetelmästä ja tutkimuskysymyksistä. Tätä 

osiota seuraa tutkimuksen tulosten analysointi ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Lo-

puksi opinnäytetyössä on yhteenveto. Yhteenvedossa käydään läpi opinnäytetyön keskei-

siä tuloksia ja tehdään niistä johtopäätöksiä. Yhteenvedossa esitellään myös jatkotutki-

musehdotukset.  

 

 

 

 

 

Johdanto

Teoriaosuus

Tutkimusmenetelmä, 
tulosten analysointi ja 

tutkimuksen 
luotettavuuden 

arviointi

Yhteenveto



4 
 

 



5 
 

2 SUORAMYYNTI 

Suoramyynti on yksi tapa tehdä kauppaa. Suoramyynti tarkoittaa sitä, että itsenäiset 

myyntiedustajat myyvät erilaisia tuotteita ”ihmiseltä ihmiselle” -periaatteella, jossain 

muussa paikassa kuin kiinteässä liiketilassa. Karkeasti sanottuna suoramyynti eroaa pe-

rinteisistä yritystoimista myynti- ja markkinointitapojen perusteella. Perinteisessä liiketoi-

mintamallissa asiakas menee tuotteen tai palvelun luokse. Suoramyynnissä myyjä pyrkii 

taas lähestymään asiakasta. Suoramyyntiyritysten mainokset eivät näy samalla tavalla ka-

tukuvassa kuin ”tavalliset” yritykset vaan ne toimivat ns. ruohonjuuritasolla. Suoramyyjä 

voi olla itsenäinen edustaja, sopimuskumppani, jälleenmyyjä tai jakelija. Se voi olla suo-

rassa työsuhteessa suoramyyntiyritykseen tai olla itsenäinen elinkeinonharjoittaja, fran-

chise-yrittäjä tai vastaava. (Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML) 2013, 1; Rekola 

2014, 13-15.) 

On yleinen uskomus, että suoramyyntiyritysten liiketoiminta olisi pienimuotoista ja myyjät 

lähinnä harrastelijoita. Näin ei kuitenkaan ole. Suoramyynnin myyntiluvut saattavat olla hy-

vinkin suuria. Esimerkiksi suoramyyntiyritys Tupperware myy vuosittain tuotteita miljardien 

eurojen arvosta ilman näkyviä mainoksia. (Salminen 2014.) 

Suoramyynnin sisällä on kehittynyt erilaisia tapoja myydä. Näitä ovat verkostomarkki-

nointi, kotikutsu- ja puhelinmyynti. Näissä hieman erilaisissa suoramyynnin muodoissa tär-

keimmät massasta erottumiskeinot ovat asiantuntevuus, henkilökohtainen myynti ja suo-

sittelu. Suoramyynti rakentuukin pääosin näiden kolmen myyntikeinon ympärille. (Rekola 

2014, 21-22.) 

2.1 Verkostomarkkinointi 

Verkostomarkkinointi on yksi suoramyynnin muodoista. Se on kauppatapa, jossa palveluja 

tai tuotteita valmistava tai valmistuttava pääyritys myy tuotteensa loppukäyttäjälle rekrytoi-

miensa myyntiedustajien avulla. Nämä myyntiedustajat myyvät yrityksen tuotteita suora-

myynnin keinoin ja heillä on oikeus rekrytoida uusia myyntiedustajia omaan myyntiverkos-

toonsa. Verkostomarkkinointi nimenä viittaa suoraan suoramyyjäorganisaation rakentee-

seen. Suomenkielinen nimitys on suorakäännös myyntitavan englanninkielisestä nimestä 

Network Marketing. Verkostomarkkinointia kutsutaan myös Multi-level-markkinoinniksi eli 

monitasomarkkinoinniksi sekä many-to-many -markkinoinniksi. Verkostomarkkinointi on 

kuitenkin yleisesti käytettävä nimitys, sillä muut nimitykset saattavat tuoda herkästi mie-

leen muun muassa laittomat ketjukirjekonseptit. (Johansson, Linden & Sarasvuo 1998, 

18.) 
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Verkostomarkkinointi myyntitapana perustuu pääosin verkostoihin ja verkostoitumiseen. 

Jokaisella verkostomarkkinointiyrityksellä on pääyritys, jonka alle yritysverkosto on lähte-

nyt muodostumaan. Pääyrityksellä ei ole hallinnon ja johdon lisäksi palkollisia vaan yrityk-

sen tuotteiden tai palvelujen myynnin hoitavat itsenäiset myyntiedustajat. Nämä edustajat 

voivat olla yksityisiä henkilöitä tai yrityksiä. (Johansson ym 1998, 33.) 

 

Kuvio 2. Verkostomarkkinoinnin verkoston rakenne. (Johansson ym. 1998, 38.) 

 

Itsenäiset myyntiedustajat luovat myyntityönsä ja henkilökohtaisen asiakashankinnan li-

säksi oman myynti- ja edustajaverkostonsa. Edustajat kouluttavat, motivoivat ja avustavat 

rekrytoimiaan uusia myyntiedustajia. Pääyrityksen (kuvio 2) alle jäävästä verkostosta voi 

tulla hyvinkin laaja. Onkin laskettu, jos yksi edustaja sponsoroi eli rekrytoi viittä uutta 

edustajaa ja jokainen näistä edustajista sponsoroi viittä uutta edustajaa, voi tällä tavoin 

laajentunut verkosto olla neljännellä edustajatasolla jo 625 verkostoijan verkosto. 

(Johansson ym. 1998, 38.)  

Edustajaverkostot voivat kasvaa kuinka suureksi vain, koska edustajien määrää ei ole 

yleensä rajoitettu. Palkkioihin vaikuttavan ryhmän syvyyttä (suoramyyjätasojen lukumää-

rää) tai leveyttä (henkilökohtaisesti sponsoroitujen suoramyyjien määrää) voidaan kuiten-

kin rajoittaa palkkioiden määräytymistä ohjaavalla palkkiojärjestelmällä. Jos suoramyyjiä 

on pienellä alueella liikaa, markkinat saturoituvat herkästi. (Suomen 

Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML) 2013, 2; Rekola 2014, 13-17.)  
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Verkostomarkkinoinnissa myyntiedustajan tulonsaanti muodostuu myyntikatteesta ja palk-

kiojärjestelmistä. Edustaja ostaa myymänsä tuotteen pääyritykseltä ja myy tuotteen eteen-

päin asiakkaalleen tai pitää sen itse.  Edustajan tulot koostuvat tuotteen osto- ja myynti-

hinnan erotuksesta. Edustajan on myös mahdollista tienata palkkiojärjestelmän mukaan. 

Tällöin edustaja saa tietyn, pääyrityksen kehittämän palkkiojärjestelmän mukaan määrite-

tyn prosenttiosuuden sponsoroimansa edustajan myynnistä. Verkostossa korkealla olevat 

myyntiedustajat tienaavat enemmän kuin heidän alapuolellaan olevat. Jotta verkostomark-

kinointia harjoittamalla pääsisi pisteeseen, jossa sitä voisi tehdä päivätyökseen, on oltava 

valmis työskentelemään 50-60 tuntisia työviikkoja. Kova työ palkitaan lopussa ja verkos-

ton kasvettua syvyyttään, voi verkostomarkkinoija keskittyä verkostonsa kouluttamiseen ja 

sparraamiseen. Tällöin myyntiedustajan tulot muodostuvat tämän verkoston myyntiprovisi-

oista. (Johansson ym. 1998, 36-38.) 

Pääyritykselle verkostomarkkinointi on myyntitapana kustannustehokas. Yritys säästää 

huomattavasti, kun tuotteiden mainonnan ja myynnin hoitaa heidän puolestaan itsenäiset 

myyntiedustajat. Pääyritys tarjoaa edustajilleen markkinointimateriaalin mutta muuten ver-

kosto hoitaa itsenäisesti tiedon levityksen tuotteista. Verkostomarkkinoinnissa pääyrityk-

sen tehtäväksi jääkin siis pääasiassa tuotteen tai palvelun kehittäminen ja valmistaminen 

sekä sen maahantuontiin ja kuljettamiseen liittyvät logistiset järjestelyt. Pääyritys hoitaa 

myös toimivat tilaus- ja palkkionjakosysteemit. (Johansson ym. 1998, 30.)  

2.1.1 Verkostomarkkinoinnin historia  

Verkostomarkkinointi on maailmalla nopeasti kasvava ilmiö. Maailmalla on jo pitkään vie-

hättänyt verkostomarkkinoinnin idea siitä, että ei tarvitse sitoa suurta pääomaa toimiak-

seen itsenäisenä jälleenmyyjänä ja ansaita lisätuloja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yli 70 % 

suoramyynnistä tapahtuu verkostomarkkinointiperiaatteella. Ympäri maailmaa verkosto-

markkinointia harjoittavia myyntiedustajia on nykyään yli 100 miljoonaa. (WFDSA 2017.)   

Verkostomarkkinoinnin sanotaan syntyneen 1940-luvulla, kun kalifornialaisen suoramyyn-

tiyritys Nutraliten perustaja Carl Rehnborg huomasi, että suuri osa heidän myyntiedusta-

jiensa asiakkaista ja tuotteiden myymisestä kiinnostuneista oli heidän myyntiedustajiensa 

tuttavia. Tuolloin ei ollut vielä olemassa minkäänlaista systeemiä, jolla palkita myyntiedus-

tajat uusien myyjien rekrytoinnista. Rehnborg kehitti bonussysteemin, jossa myyntiedus-

taja sai rekrytoimansa myyjän myynnistä kaksi prosenttia. Uuden bonusjärjestelmän ansi-

osta Nutraliten myynti sekä myyntiedustajaverkosto räjähti myös Yhdysvaltain ulkopuo-

lella. Itsenäisen myyntiedustajanverkoston avulla ulkomaille laajentuminen oli taloudelli-

sesti pieniriskistä. (Management study guide 2018.)  
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Niin sanottu verkostomarkkinoinnin pioneerivaihe kesti aina 1970-luvulle asti. Liiketoiminta 

haki muotoaan ja kehittyi omaan tahtiinsa. 1970-luvulla verkostomarkkinoinnista oli tullut 

varsin merkittävää liiketoimintaa. Suuri verkostomarkkinointiyritys Amway alkoi liiketoimin-

nallaan uhata kilpailijoitaan ja yritys haastettiin oikeuteen laittomasta pyramidimyynnistä. 

Pitkän oikeustaistelun jälkeen Amway todettiin syyttömäksi. Tämän tuomion sanotaan ol-

leen alku verkostomarkkinoinnin toiselle aallolle. 1980-luvulla verkostomarkkinoinnin kehit-

tyminen kiihtyi. Teknologia kehittyi, mikä mahdollisti uudet palkkio-, seuranta- ja tilausjär-

jestelmät. Huima kehitys toi liiketoimintaan mukaan myös huijarit ja onnenonkijat. Tämä 

vaurioitti alan mainetta, koska asiakkaat sekoittivat verkostomarkkinoinnin entisestään lait-

tomiin pyramidihuijauksiin ja ketjukirjeisiin. (Karviainen 1997, 7-12.) 

Nykyaikana verkostomarkkinointialalla menestyminen on myös sitä sivutyönään harjoitta-

ville helpompaa. Tätä on auttanut osin internetin ja sosiaalisen median käytön ja mahdolli-

suuksien kehittyminen. Sosiaalisen median avulla myyntiedustajien on ollut helpompi ja 

halvempi pitää yhteyttä asiakkaisiinsa, levittää tietoisuutta tuotteistaan ja tehdä kauppaa. 

Tämä on tuonut alalle entistä enemmän menestyviä myyjiä, jotka rakastavat myymiään 

tuotteita ja voivat todella suositella tuotteita oman positiivisen käyttökokemuksen perus-

teella. Onkin mahdollista, että harrastuksesta lähtenyt verkostomarkkinointi on tuonut 

edustajalle jopa taloudellisen riippumattomuuden. (Juntti 2014.)  

Nykyään verkostomarkkinointiyrityksiä on useita tuhansia ympäri maailmaa. Osa niistä on 

toiminut alalla jo pitkään, osa vasta aloittelee toimintaansa ja osa on kannattamattomana 

lopettanut jo toimintansa. Tunnettuja verkostomarkkinointiyrityksiä ovat Avon, Tupper-

ware®, Neolife (ent. GNLD) ja Oriflame. (Management study guide 2018.)  

2.1.2 Verkostomarkkinointi Suomessa 

Verkostomarkkinointi saapui Suomeen ensimmäisen kerran 1970-luvun lopussa. Sen en-

situleminen jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä kummatkin Suomeen rantautuneista yrityksistä 

haastettiin oikeuteen. Pidempään Suomessa pysynyt Bestline menestyi hyvin. Se niitti 

suosiota ja kokosi itselleen noin 10 000 hengen myyntiedustajaverkoston. Suurin osa tuol-

loin mukana olleista oli tyytyväinen yrityksen toimintaan, erityisesti sen tarjoamaan koulu-

tukseen. Yrityksen toiminta päättyi kuitenkin oikeusjuttuun, mikä jätti monelle suomalai-

selle negatiivisen maun verkostomarkkinoinnista. (Karviainen 1997, 17.) 

Seuraavan kerran verkostomarkkinointi tuli Suomeen 1990-luvun alkupuolella. Tällöinkin 

jaettiin muutamia uhkasakkoja mutta muuten toinen rantautuminen sujui paremmin. Rei-

lussa kymmenessä vuodessa Suomessa oli kehittynyt kuluttajaa suojaavia säännöksiä ja 

niitä valvovia instituutioita. Myös Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) (entinen 
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Suomen suoramarkkinointiliitto) on parantanut verkostomarkkinoinnin mainetta. Se on 

säätänyt eettisiä normeja, joita sen jäsenyritysten on noudatettava. Askel askeleelta ver-

kostomarkkinointi sai jalansijaa ja sen julkinen kuva tuli positiivisemmaksi. (Karviainen 

1997, 18-20.) 

Nykyään Suomessa toimii noin 80 000 verkostomarkkinoijaa myyden kymmenien eri yri-

tysten tuotteita ja palveluita. Muutama vuosi sitten kourallinen verkostomarkkinoijia perusti 

Suomen Verkostomarkkinoijat ry nimisen yrityksen. Heidän tavoitteenaan on tukea ver-

kostomarkkinointiyrittäjiä ja tuoda alaa positiivisella tavalla entistä tunnetummaksi. He pyr-

kivät saamaan alan arvostuksen samalle tasolle kuin, mitä se on Pohjois-Amerikassa ja 

Aasiassa. Heidän strategiansa tähän on luennoida verkostomarkkinoinnista ja suoramyyn-

nistä nuorille ja tuoda verkostomarkkinointia sitä kautta tunnetuksi kaikille suomalaisille. 

(Verko Ry 2015.) 

2.1.3 Pyramidimyynti  

Usein verkostomarkkinointiin sekoitetaan sitä muistuttava pyramidimyynti (Vriens & Groß 

2017). Tämä myyntitapa on useimmissa maissa, kuten myös Suomessa, laitonta. 

(Rahankeräyslaki 255/2006, 9§.) 

Olli Salminen (2014) kirjoittaa blogissaan, että ulospäin verkostomarkkinointi ja pyrami-

dimyynti näyttävät hyvinkin samanlaisilta. Ei ole siis mikään ihme, että monet alasta tietä-

mättömät sotkevat ne. Verkostomarkkinointi ja pyramidimyynti ovat kuitenkin suhteellisen 

helppo erottaa toisistaan. Pyramidimyyntiä harjoittaville yrityksille on tyypillistä, että niistä 

on hankala saada tietoa ja ne ovatkin usein rekisteröity veroparatiiseihin. Toinen niille tyy-

pillinen asia on, että pysyäkseen mukana järjestelmässä on maksettava kuukausimaksu, 

jota vastaan ei saa mitään. Pyramidimyynnissä keskitytäänkin tuotteen myymisen sijaan 

verkoston kasvattamiseen. Verkostoon liittyvät saavatkin provisiota jokaisesta heidän ver-

kostoon saamastaan uudesta jäsenestä ja lähes koko toiminnan tulo perustuu siihen.  

Suomen rahankeräyslaki (2006) määritteleekin laittoman pyramidimyynnin näin: 

Toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi 

tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhem-

min mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvais-

suorituksina. 

Pyramidimyynnille tyypillistä on myös se, että suositeltavia tuotteita ei ole juuri lainkaan. 

Emoyhtiöstä ei myöskään saa mitään palveluja tai tukea. Verkostomarkkinoinnille tyypil-
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listä taas on se, että tuotteet ovat korkealaatuisia ja emoyhtiö tarjoaa hyvän tuen, koulu-

tuksen ja muut palvelut. Lisäksi verkostomarkkinoinnissa on mahdollisuus tienata toisten 

myyntiedustajien myyntien kautta. Pyramidimyynnissä ainoa, joka tienaa ja rikastuu ver-

koston kasvatuksella ja tuotteiden myynnillä on emoyhtiö. (Johansson ym. 1998, 63; 

Rekola 2014, 56.) 

2.2 Koti- ja etämyynti 

Yksi suoramyynnin muodoista on koti- ja etämyynti. Osa verkostomarkkinointiyrityksistä 

soveltaa kotimyyntiä myyntitapanaan. Koti- ja etämyynnissä myyntiedustajien tulonsaanti 

muodostuu myytävän tuotteen tai palvelun katteesta. Myyntiedustajat lähestyvät asiakas-

taan suoraan jossain muualla kuin omissa toimitiloissaan. (Johansson ym. 1998, 26.) 

Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto (2014) määrittelee kotimyynnin olevan myyntiä, joka 

tapahtuu asiakkaan kotona, kadulla tai myyjän järjestämällä tuotteeseen tutustumisret-

kellä. Kotimyyntiä taas ei ole kauppa, jossa ostoksen yhteishinta on pienempi kuin 30 eu-

roa tai jos myyjä tulee asiakkaan kotiin ilman sopimista asiakkaan kanssa. Puolalaisen tut-

kimuksen mukaan kotimyynti on kaikista Euroopan maista suosituinta juuri Suomessa 

(Sypniewska 2013). Ei siis ole mitenkään tavatonta, että osana monien suomalaisten illan-

viettoa on jonkin suoramyynti- tai verkostomarkkinointiyrityksen kotikutsut. 

Etämyynnissä ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Kaupankäynti tapahtuu täy-

sin sähköpostin, puhelimen tai muiden viestintävälineiden kautta. Kuluttaja ei siis näe 

myyjää ollenkaan, ellei hae ostamaansa tuotetta henkilökohtaisesti. Yleisintä etämyyntiä 

ovat verkkokauppa, puhelin- ja postimyynti. Normaaliin kaupankäyntiin nähden etämyyn-

nissä on muutamia poikkeussääntöjä. Esimerkiksi suurinta osaa etämyyntituotteista kos-

kee kaupan peruuttamisoikeus. Kaupankäynnissä on kyse etämyynnistä ainoastaan sil-

loin, kun kauppa itse on sovittu etänä. Sitä ei siis ole kuluttajan puhelimitse tekemä kotiin-

kuljetustilaus lähikauppaan tai puhelimitse tehty ajanvaraus kampaajalle. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2014.) 

2.3 Suosittelumarkkinointi 

83 prosenttia kuluttajista luottaa tuntemansa henkilön suositteluihin (Nielsen 2015, 8). 

Tästä voikin päätellä, että suosittelulla on suuri vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja 

-päätökseen. Suoramyynnissä suosittelut ovat tehokkain tapa hankkia uusia asiakkaita 

(Sypniewska 2013). Perheen ja ystävien suosittelulla on todettu olevan enemmän vaiku-

tusta kuluttajan ostopäätökseen kuin kaupallisella mainonnalla. Kuluttajat kokevat, että 
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heidän tuttaviltaan saamat suosittelut ovat luotettavampia kuin maksetut mainokset. Esi-

merkiksi vain 63 prosenttia kuluttajista luottaa maksettuihin TV-mainoksiin (Nielsen 2015, 

8). Kuluttaja tietää, että tuotetta suositellut henkilö ei hyödy sen suosittelusta suuresti, jo-

ten suosittelun täytyy perustua tällöin positiiviseen käyttökokemukseen. Suosittelumarkki-

nointia kutsutaan myös arkikielellä ”puskaradioksi” tai ”Word of Mouth eli WOM:ksi”. 

(Fugetta 2012, 10; Kotler & Amstrong 2014, 176.) 

Tuotteita ja palveluita on suositeltu kautta kaupankäyntihistorian. Kuluttajat suosittelevat 

tuotteita ja palveluita omalla tyylillään ja hyvin monimuotisesti. Oman lisän suosittelumark-

kinointiin on tuonut sosiaalisen median kehittyminen. Suosittelumarkkinointi ei ole enää 

vain kasvokkain tai puhelimitse tapahtuvaa vaan se on enemmän ja enemmän keskittynyt 

verkkoon. Kuluttajan suosittelu eroaa sisällöltään perusmainonnasta ja markkinointivies-

tinnästä. Suosittelijat suosittelevat tuotetta omalle itselleen parhaiten sopivalla tavalla. 

(Murtomäki & Leskelä 2012, 159.) 

Suosittelumarkkinoinnin voima perustuu tyytyväiseen asiakaskokemukseen ja käyttäjäko-

kemukseen. Suositeltavalla tuotteella on yleensä jokin erityinen piirre, jonka pohjalta kulut-

taja lähtee tuotetta suosittelemaan. Näitä voivat esimerkiksi olla jo mainitut elämykset ja 

hyvä palvelu sekä uudet toimivat tuoteominaisuudet ja saatavuuden helppous. Suosituk-

sia jaetaan internetissä erilaisilla keskustelupalstoilla sekä kuva- ja videosuositteluina so-

siaalisessa mediassa. Voimakkaan internet ja sosiaalisen median käyttäytymisen vuoksi 

yksikin näkyvä suosittelu oikealta ihmiseltä voi tuoda yritykselle ja sen tuotteelle tai palve-

lulle paljon näkyvyyttä. (Murtomäki & Leskelä 2012, 160-161.) 

2.4 Suosittelumarkkinointi yritystoiminnassa 

Koska suosittelumarkkinointi voi olla nykyään eri kanavien yleistymisen ja normaalistumi-

sen myötä hyvinkin nopeatempoista, yrityksen on tiedettävä tarkasti, kuinka hyödyntää 

sitä. Paha sana kiirii aivan yhtä nopeasti kuin hyväkin. Yrityksen onkin erityisen tärkeä ym-

märtää suosittelujen ja suosittelijoiden motiivit. Useat markkinoijat eivät pyri vain kohtaa-

maan asiakkaiden odotuksia vaan ilahduttamaan heitä. He haluavat tällä tavoin varmistaa, 

että asiakas on heidän tuotteeseen ja palveluunsa erityisen tyytyväinen ja suosittelee sitä 

eteenpäin tai hankkii samaisen tuotteen heiltä uudestaan. Suositteluja haluavan yrityksen 

tulisi myös rohkaista asiakkaitaan valittamaan. Tätä kautta voidaan saada tieto siitä, mikä 

tuotteessa tai palvelussa ei asiakasta miellytä. Palautteiden pohjalta yritys voikin sitten ke-

hittää toimintaansa siten, että suurempi osa asiakkaista on tyytyväisiä ja suosittelisi tuot-

teita tuttavilleen. Näiden palautteiden perusteella yritykset voivat myös muokata muuta 

markkinointiaan siten, että se kohtaa asiakkaan, jos se ei ole sitä ennestään jo tehnyt. 

(Kotler & Amstrong 2014, 178.) 
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Monet suuret firmat, kuten Google, Facebook ja Amazon.com ovat menestyneet käyttä-

mättä suuria summia markkinointiin. He ovat tulleet tunnetuiksi brändin puolesta puhujien 

(Brand Advocate) avulla. Yritykset eivät ole maksaneet heille juuri mitään, vaan nämä 

brändin puolesta puhujat ovat suositelleet yrityksien palveluita lähipiirilleen ja tieto on läh-

tenyt leviämään. Sosiaalinen media ja internetin yleistyminen ovat mahdollistaneet tämän. 

Onkin arvioitu, että Yhdysvalloissa yksi neljästä netissä liikkuvasta aikuisesta on jonkin 

brändin puolestapuhuja. (Fugetta 2012, 8-9.) 
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3 SWOT-ANALYYSI VERKOSTOMARKKINOINNISTA 

Verkostomarkkinoinnista tehdyssä SWOT- analyysissä tulee esille alan mahdollisuudet, 

uhat, vahvuudet ja heikkoudet. Analyysissä (kuvio 3) pyritään nostamaan esiin ne tekijät, 

jotka ovat tutkimuksen kannalta tärkeimmät. Verkostomarkkinointi on liikemallina hyvin toi-

miva mutta siihen, kuten muihinkin liiketoimintamalleihin, liittyy omat heikkoutensa.  

SWOT-analyysi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) on yksi maailman käyte-

tyimmistä analyyseistä yritysmaailmassa. Siinä punnitaan yrityksen vahvuudet, heikkou-

det, mahdollisuudet ja uhat. Nämä kaikki osa-alueet kootaan yhteen ja niiden perusteella 

pystytään tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan tulee edetä tai onko jokin markkinoin-

titapa hyvä idea. Analyysissä heikkoudet ja vahvuudet keskittyvät yrityksen sisäiseen toi-

mintaan, kun taas uhat ja mahdollisuudet käsittelevät enemmän ulkoisia vaikutuksia. Ana-

lyysissä esille tulleita vahvuuksia tulee käyttää hyväksi sekä vahvistaa, heikkouksia vältet-

tävä, lievennettävä ja vahvistettava, mahdollisuuksien hyödyntäminen on varmistettava 

sekä uhat kierrettävä, lievennettävä tai poistettava. Näin toimiessa yritys hyötyy analyy-

sistä kaikkein parhaiten. (Oulun ammattikorkeakoulu 2018.) 

 

 

 

Kuvio 3. SWOT-analyysi verkostomarkkinoinnista.  

Vahvuudet

• Helppo lähteä mukaan liiketoimintaan
• Suosittelumarkkinoinnin voima & henkilökohtainen myynti
• Myyjät käyttävät tuotteita itse 
• Markkinoinnista "yli jäänyt" budjetti voidaan käyttää tuotekehittelyyn 

Heikkoudet

• Yritys yhtä vahva kuin sen myyntiedustajat
• Liikaa myyjiä -> markkinat saturoituvat

Uhat

• Huippumyyjä saattaa lähteä, tulot tippuvat
• Kaikki myyjät eivät aina noudata sääntöjä -> huono maine yritykselle
• Kilpailijat
• Suomalaisilla paljon ennakkoluuloja (huijarimyyjät ja pyramidimyynti)

Mahdollisuudet

• Yrityksen laajentuminen ei vaadi suurta pääomaa
• Verkoston sisäinen koulutus  
• Myynti perustuu suositteluun 
• Pystyy tarjoamaan urapolun (asiakas -> verkostoija -> kouluttaja -> taloudellinen riippumattomuus)
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3.1 Verkostomarkkinoinnin vahvuudet 

Verkostomarkkinoinnilla on useita vahvuuksia niin myyjän, yrityksen kuin kuluttajankin 

kannalta katsoen. Karviainen (1997, 35-36) kirjoittaa, että verkostomarkkinointiin on 

helppo lähteä mukaan. Oman verkostomarkkinointiyrityksen perustaminen ei vaadi suurta 

pääomaa. Suomalaisen verkostomarkkinointiyhdistys Verko ry:n puheenjohtaja Kari Sauru 

näkee jopa, että verkostomarkkinoinnissa olisi osittain vastaus Suomen työttömyyteen 

(Kupiainen 2015). Sen on todettu olevan myös suhteellisen helppo tapa päästä työelä-

mään kiinni esimerkiksi vanhempainvapaan aikana tai työttömäksi jäädessä. Kovalla työllä 

verkostomarkkinointiyrityksessä voi kerätä itselleen sponsoroimansa verkoston avulla ta-

loudellisen riippumattomuuden. Lisäksi suurin osa tällaisista yrityksistä tarjoaa verkostol-

leen kannustavan yhteisön koulutus-, virkistys- ja verkostoitumistilaisuuksineen. (Ranta, 

2015)  

Myyntiedustajilla on myös se etu, että he tuntevat tuotteet erinomaisesti ja voivat suosi-

tella niitä rehellisesti käyttäjäkokemuksensa perusteella. Useat myyntiedustajat ovat ensin 

vain käyttäneet tuotteita ja todettuaan ne erinomaisiksi päättäneet tienata ylimääräistä ra-

haa myymällä niitä. Näiden myyntiedustajien tärkein markkinointikeino on suosittelu. Ver-

kostomarkkinointiyritysten tuotteet ovat myös usein korkealaatuisempia kuin vastaavat 

markettituotteet. Tuotteiden kehittelyyn on pystytty käyttämään markkinoinnista ”yli jäänyt” 

budjetti. (Smyth 2008.) 

3.2 Verkostomarkkinoinnin mahdollisuudet 

Verkostomarkkinoinnin mahdollisuudet ovat rajattomat. Kun tuote, myyntiedustajat ja ku-

luttajat kohtaavat oikein, menestys voi olla suuri. Verkostomarkkinointi on erinomainen 

tapa aloittaa yrittäjyys. Verkostomarkkinointiyrityksen perustaminen ei sido suurta pää-

omaa. Ainoat kulut tulevat pääosin pääyrityksen useimmiten vaatimasta starttikoulutuk-

sesta ja oman yrityksen perustamiseen liittyvistä kuluista (Rekola 2014, 25). Toimintakulut 

voi myös pitää suhteellisen pieninä. Myyntiedustajan ei tarvitse pitää itsellään suurta va-

rastoa, hänen ei tarvitse maksaa tuotannosta eikä tehdä rahoitus- tai markkinatutkimusta 

suuressa mittakaavassa. Riittää, että hän keskittyy tuotteen myyntiin ja uusien asiakkai-

den hankintaan. Verkostomarkkinointiyrityksen toiminta-alueen laajentaminen on myös 

suhteellisen riskitöntä. Se voi kokeilla siipiään ulkomailla pienellä riskillä. Riittää, että yksi 

myyntiedustaja aloittaa toimintansa uudessa sijainnissa. Toimitiloihin tai varastoon ei tar-

vitse laittaa pääomaa kiinni. (Buss 1997, 47.) 
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Pääyritys tarjoaa myyntiedustajilleen ajankohtaisia koulutuksia, mikä varmistaa sen, että 

heillä on tuorein mahdollinen tieto ja osaaminen. Tämä toimii vahvuutena henkilökohtai-

sessa myyntityössä. Myyntiedustajat osaavat näin vastata asiakkaan ajankohtaisiinkin ky-

symyksiin ja tarjota heille luettavaksi uusinta tutkimustietoa aihealueesta. (Johansson ym. 

1998, 23.) 

Suoramyynti, jota verkostomarkkinointiyritykset käyttävät myyntikeinonaan, perustuu hen-

kilökohtaiseen myyntiin ja suositteluun. Tämä on suuri mahdollisuus, sillä suuri osa kulut-

tajista luottaa suositteluihin sekä arvostaa henkilökohtaista myyntityötä. Monen tuotteen 

käyttö vaatiikin opastusta. Henkilökohtaisen myynnin ansiosta myyjä voi opastaa asiak-

kaalle hyödykkeen oikeanlaisen käytön. Tämä ei välttämättä onnistu perinteisessä vähit-

täiskaupassa, koska ajanpuute tai tuotteen pakkaus estävät sen. (Rekola 2014, 59.) 

3.3 Verkostomarkkinoinnin uhat 

Myyntiedustajan on helppo lähteä pois verkostosta. Tällöin myös verkoston huippumyyjä 

ja -sponsori voi lähteä. Hänen lähdettyään verkoston myynti ja tulot saattavat laskea. Yh-

teen yritykseen mahtuu myös monenlaisia myyntiedustajia. Kaikki eivät aina noudata yri-

tyksen sääntöjä ja tuottavat näin ollen huonoa mainetta yritykselle. Joissain verkostomark-

kinointiyrityksissä verkoston sisäinen valvonta on heikkoa ja tällöin näiden niin sanottujen 

mätien myyntiedustajien toiminta jää huomaamatta ennen kuin vaurioita on jo sattunut. 

Näiden sääntöjen vastaisesti toimineiden myyntiedustajien johdosta usealla kuluttajalla on 

ennakkoluuloja ja epäilyksiä koko verkostomarkkinointialaa kohtaan. Monet sekoittavat 

verkostomarkkinoinnin laittomaan pyramidimyyntiin. Kuluttaja on saattanut kerran törmätä 

huijarimyyntiedustajaan ja sen kokemuksen perusteella tuomitsee sitten koko alan ja 

kaikki muutkin yritykset. (Rekola 2014, 69-72.) 

Monille verkostomarkkinointiyritysten tuotteille löytyy vastaavat, halvemmat tuotteet mar-

kettien hyllyiltä. Harva tuote tai palvelu on sellainen, millä ei ole kilpailua. Yritysten tulee-

kin pystyä kertomaan kuluttajalle, miksi juuri heidän tuotteensa kannattaa ostaa. Jos 

myyntiedustaja ei ole kykeneväinen kertomaan tätä asiakkaalleen, uhkana on, ettei kaup-

poja synny. (Rekola 2014, 59.) 
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3.4 Verkostomarkkinoinnin heikkoudet 

Verkostomarkkinointiyritys on yhtä vahva kuin sen myyntiedustajat. Tämä tarkoittaa sitä, 

jos edustajat eivät saa tuotteita myytyä, myöskään pääyritys ei saa tuloja. (Smyth 2008.) 

Onnistuneen rekrytoinnin ansiosta uusia myyntiedustajia voi liittyä myyjäverkostoon nope-

asti. Myyntiedustajien lukumäärä saattaakin nousta hyvin nopeasti liian suureksi. Tällöin 

markkinat saturoituvat ja harva myyntiedustaja saa myynnistään tuloja. Kuluttajat kärsivät 

myös samojen tuotteiden liikatarjonnasta. (Rekola 2014, 63.) 
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4 ENNAKKOLUULOT 

Asenteet ja ennakkoluulot vaikuttavat siihen, miten henkilö käyttäytyy päivittäin. Ne vaikut-

tavat henkilön käytökseen ihmisten seurassa ja myös tilanteissa, missä ostetaan jotakin. 

Usein ennakkoluulot vaikuttavat henkilön toimintaan ilman, että hän edes tietoisesti sitä 

huomaa. Ennakkoluuloja syntyy erilaisissa tilanteissa. Ne voivat olla itse opittuja tai ne 

voivat saada vaikutuksia joltain läheiseltä ihmiseltä. Media on myös suuri ennakkoluuloi-

hin vaikuttava tekijä. Media pyrkii lokeroimaan ihmiset tiettyihin lokeroihin muun muassa 

iän, sukupuolen tai kansallisuuden mukaan. (Bissell & Parrot 2013, 219-220.) 

Ennakkoluulot ovat yksi asenteen muodoista. Asenteita voi olla negatiivisia tai positiivisia. 

Ennakkoluulot ovat yleensä negatiivisia. Asenteet voivat olla piileviä, kognitiivisia, tunnepi-

toisia tai käyttäytymiseen perustuvia. Kognitiivisia asenteita ovat muun muassa uskomuk-

set. Ne perustuvat tietoon, joka henkilöllä on muista ihmisistä tai asioista. Stereotypiat 

ovat tietynlaisia uskomuksia. Ne perustuvat siihen, millaisessa sosiaalisessa ryhmässä 

henkilö on. Yleinen uskomus voi olla, että mieleltään epävakaa henkilö on kaikille vaa-

raksi. Tällainen tietty uskomus on myös ennakkoluulo. (Bissell & Parrot 2013, 221-222.)  

Ennakkoluulojen syntymiseen vaikuttavat erilaiset tekijät. Näitä ovat väestölliset tekijät, 

sosiaaliset tekijät ja ideologia. Tämän lisäksi myös edellä mainittu media vaikuttaa ennak-

koluuloihimme. Väestöllisiä tekijöitä ovat ikä, sukupuoli ja persoonallisuus. Sosiaalisia te-

kijöitä ovat koti, ikätoverien vaikutukset ja elämänkokemus. Ideologiaan kuuluu eri kulttuu-

rien säännöt. Media vaikuttaa hyvin suuresti. Se on joka puolella ja täynnä informaatiota, 

joka vaikuttaa asenteisiimme. (Bissell & Parrot 2013, 256.) 

Ennakkoluulot ovat yleisiä silloin, kun ei tiedetä asiasta tarpeeksi. Onkin yleistä, että uusia 

asioita kohtaan muodostuu herkästi ennakkoluuloja. Ennakkoluuloja pystyy hyvin muutta-

maan tiedottamalla ja kouluttamalla ihmisiä asioista, mistä heille on näitä ennakkoluuloja 

syntynyt. Ennakkoluulot johtavat myös usein syrjintään. Jos jollain henkilöllä tai ryhmällä 

on ennakkoluuloja jotain tuotemerkkiä, myyntitapaa tai henkilöä kohtaan, on yleistä, että 

niitä vältellään. Ei osteta jotain tiettyä merkkiä, ei mennä ystävän illanistujaisiin, koska 

siellä myydään verkostomarkkinointituotteita tai jätetään muista poikkeava henkilö kaveri-

piirin ulkopuolelle. (Lumen 2018.) 
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5 TOIMEKSIANTAJA 

5.1 Toimeksiantaja yritys  

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii lahtelainen hyvinvointi palveluita tarjoava yritys. Tä-

män yrityksen toimialueeseen kuuluu erilaisten ravinto- ja elämänmuutosvalmennuksien 

lisäksi tutkimuksen kohteena olevan itsehoitoon tarkoitetun laitteen myynti.  

Toimeksiantaja yritys on yhden naisen yritys. Yrityksen omistaja on jo jonkin aikaa myynyt 

laitetta, jota hän pitää erinomaisena. Hän on kuitenkin kohdannut paljon vastusta ja en-

nakkoluuloja kyseistä laitetta ja sen käyttöä kohtaan. Omistajalle tulikin idea lähteä selvit-

tämään, mitä myynninesteitä liittyy laitteen myyntiin ja mistä mahdolliset asiakkaalla olleet 

ennakkoluulot ovat johtuneet. (Verkkojulkaisu 3 2017.) 

5.2 Itsehoitoon tarkoitettu laite 

Laite on itsehoitoon tarkoitettu laite, jota myydään suoramyynnin avulla verkostomarkki-

nointiperiaatteella. Se on suunniteltu tehostamaan pienten verisuonien heikentynyttä ve-

renvirtausta, mikä parantaa elimistön omaa parantumiskykyä ja uusiutumisprosesseja. 

Laite käyttää elektromagneettisesti välitettyjä signaaleja stimuloidakseen pienimpien veri-

suonien pumppaavaa liikettä ja saadakseen mikroverenkierron normalisoitumaan.  

Laite ei itsessään paranna sairauksia vaan hoitaa terveyttä ja helpottaa sairauksien oi-

reita. Useat urheilijat käyttävät laitetta parantamaan ja nopeuttamaan palautumista ran-

koista urheilusuorituksista. Laitteen käytön on myös todettu vaikuttavan positiivisesti vas-

tustuskyvyn paranemiseen. Laite koostuu monitorista ja hieman joogamattoa muistutta-

vasta patjasta. Lisäksi laitteeseen on olemassa erilaisia lisäosia, kuten ”spotteja” ja laser-

valo. Laitetta on mahdollista käyttää eri voimakkuuksilla ja käyttäjä voi valita myös erilaisia 

ohjelmia. Laite ja siihen liittyvät oheistuotteet ovat virallisesti rekisteröity lääkinnällisiksi 

laitteiksi EU:n alueella. (Verkkojulkaisu 2 2018.) 

Laitteen käyttöön ja sen toimivuuteen liittyy paljon ennakkoluuloja. Laitetta myyvä yritys on 

saanut osakseen suhteellisen paljon negatiivista huomiota Suomen mediassa. Syksyllä 

2015 Aalto-yliopistossa suoritettiin pienimuotoinen koe. Laite avattiin ja sen sähkömag-

neettisuutta mitattiin. Tämän kokeen pohjalta laitteen avanneet henkilöt kertoivat medialle 

laitteen olevan huijausta. He kertoivat, että laitteesta lähtevä magneettikenttä on liian 

heikko vaikuttaakseen ihmiseen solutasolla. Heidän mittaustuloksensa oli kuitenkin sama, 

joka löytyy ilmoitettuna myös laitteen käyttöohjekirjasta, joten mittaustuloksessa ei ollut 

mitään yllättävää. Jos haluttaisiin tutkia laitteen toimivuutta, pitäisi tutkia sen vaikutusta ih-
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miseen. Yleisestikin monet ennakkoluulot ja epäilykset laitteen toimivuudesta liittyvät sii-

hen, että siitä ei ole monen mielestä tarpeeksi luotettavaa tieteellistä tutkimusnäyttöä. 

(Vainio 2015.) 

Ennakkoluuloja lietsoo myös se, että laitetta myydään verkostomarkkinointiperiaatteella. 

Verkostomarkkinoinnista tiedetään vähän ja siihen liitetään usein onnenonkijat ja pyrami-

dihuijaus (Rekola 2014, 69). Monet myyjät eivät myöskään ole terveysalan ammattilaisia, 

mikä saattaa viedä monien asiakkaitten mielestä uskottavuutta heidän myyntityöstään. 

Etsiessä tietoa laitteesta eri hakukoneista törmää myös hyvin paljon eri keskustelupalstoi-

hin, joissa puhutaan laitteesta hyvinkin skeptisesti. Voi vain kuvitella millaisen kuvan po-

tentiaalinen asiakas saa laitteesta, kun hakukoneen ensimmäisellä sivulta löytyy niin pal-

jon negatiivista sanottavaa siitä.  

5.3 Myyntiedustajan markkinointitavat 

Yleensä verkostomarkkinointiyrityksessä suurimmat markkinointitoimenpiteet tehdään 

pääkonttorilla ja jälleenmyyjille jää myyntityö sekä paikallinen mainonta (Johansson ym. 

1998, 33). Näin toimitaan myös itsehoitoon tarkoitettua laitetta myydessä. Pääkonttori 

huolehtii jälleenmyyjä eli kumppaniverkostolleen ajankohtaisen mainosmateriaalin. Jokai-

nen itsenäinen myyntiedustaja voi kohtuullista summaa vastaan ostaa markkinointimateri-

aalia, kuten esitteitä, roll up:ja ja t-paitoja. Lisäksi pääkonttori tarjoaa tarvittavat sopimus-

pohjat myyntisopimusta ja reklamaatiota varten.  

Pääkonttori ohjeistaa myös kumppaniverkostoaan eri tavoin. Koska laite on monille kulut-

tajille uusi, sitä myytäessä kohtaa usein ennakkoluuloja. Tämän vuoksi suositteluiden ja 

henkilökohtaisen myynnin voima onkin tärkeä. On myös tärkeää, että asiakkaalle jätetään 

kohtaamisesta hyvä ja asiantunteva kuva. Tällöin hekin saattavat suositella laitetta lähipii-

rilleen. Myyntityössä pääkonttori toivoo, että jälleenmyyjät käyttäisivät laitteeseen liittyvää 

yhteistä sanastoa, jotta myyntityö verkoston sisällä pysyisi yhtenäisenä.    

Laitetta myyvät itsenäiset myyntiedustajat. He myyvät laitteita muun muassa järjestämis-

sään hyvinvointi-illoissa, yrityksensä tiloissa tai pääyrityksen tarjoamassa verkkokau-

passa. Pääyritys kuitenkin toivoo, että pääosin myyntitapahtuma tapahtuisi kasvotusten. 

Tällöin myyjän on mahdollista ohjeistaa asiakastaan laitteen käytössä. Yrityksen yksi 

myyntistrategioista onkin henkilökohtainen palvelu. (Verkkojulkaisu 1 2018.)  
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6 KYSELYTUTKIMUS 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Kysely eli survey on yksi kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tutkimustavoista. Kyselyssä 

kerätään aineistoa standartoidusti eli kaikilta vastaajilta kysytään asiaa täsmälleen sa-

malla tavalla. Kyselyn kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjou-

kosta. Kyselyn hyvänä puolena pidetään sitä, että sen avulla on suhteellisen helppo ke-

rätä aineistoa laajemmaltakin alueelta. Huolellisesti suunniteltu lomake on myös helppo 

analysoida tietokoneen avulla. Tutkija voi käyttää analyysin apuna monia erialaisia ana-

lyysi- ja raportointitapoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 188.) 

Kyselyyn liittyy myös huonoja puolia. Kyselyn vastauksia saattaa olla välillä haastavaa 

analysoida. Vastaajat eivät ole ehkä vastanneet toivotulla tavalla tai kysely on alun perin-

kin koottu huonosti. Kaikki vastaajat eivät myöskään välttämättä vastaa huolellisesti ja to-

tuudenmukaisesti kyselyyn. Tämä saattaa aiheuttaa hajontaa tutkimuksen reliabiliteettiin 

eli luotettavuuteen. Kyselyille ominaista on myös vastaajakato. Etenkin verkkokyselyissä 

kato voi olla suuri. Parhaimmillaan vastausprosentti on näissä noin 30-40 prosenttia. Ky-

selytutkimusta tehdessä onkin hyvä lähettää 2-3 muistutusviestiä kohderyhmälle. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 189-190.) 

Kyselyt koostuvat avoimista kysymyksistä, strukturoiduista kysymyksistä sekä asteikkoihin 

eli skaaloihin perustuvista kysymyksistä. Avoimessa kysymyksessä on kysymys ja avoin 

vastauskenttä. Strukturoiduissa eli monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehdot on an-

nettu valmiiksi. Usein on myös annettu avoin vastausvaihtoehto ”muu”, jolloin vastaaja voi 

täydentää vastaustaan tekijällä, jota kyselyn laatija ei ole ajatellut. Kysely voi perustua 

myös erilaisiin asteikkoihin eli skaaloihin. Tällöin on laadittu erilaisia väittämiä ja vastaaja 

valitsee skaalalta (yleensä 5-7 -portainen) lähinnä itseään sopivan vastauksen. Se, käyte-

täänkö avoimia vai strukturoituja kysymyksiä, riippuu paljon kyselystä ja tutkijasta itses-

tään. Teknologian huiman kehityksen myötä strukturoidut kysymykset ovat kasvattaneet 

suosiotaan. Niihin on helppo vastata ja tuloksia on yksinkertaista analysoida. Avoimet ky-

symykset antavat vastaajille vapauden valita, mitä vastaavat. Strukturoidut kysymykset 

taas pakottavat vastaajan tiettyyn muottiin. Usein nähdään kyselyitä, joissa sovelletaan 

näitä kumpaakin kysymysvaihtoehtoa. Monet tutkijat sanovatkin, että näin pystytään hyö-

dyntämään molempien mallien hyviä puolia. (Hirsjärvi ym. 2007, 193-196.) 
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6.2 Kyselyn toteutus 

Kyselytutkimuksen tavoite oli selvittää, miksi kuluttaja on ostanut erään itsehoitolaitteen. 

Tutkimus pyrki selvittämään myös sitä, mistä kuluttaja on kuullut laitteesta ja millainen 

kuva hänelle on laitteesta jäänyt. Kysely selvitti myös mahdollisia laitteen hankkimista hi-

dastavia tekijöitä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselynä eli surveyna. Kysymykset 

asetettiin siten, että ne vastaavat asetettua tutkimusongelmaa. Kvantitatiivinen tutkimus-

tapa valittiin, koska tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja kuva siitä, miksi laitteen 

omistajat ovat ostaneet laitteen. Tekemällä kvantitatiivisen tutkimuksen saadaan vastauk-

sia laajalta alueelta useilta vastaajilta. Näin ollen pystytään saamaan mahdollisimman 

laaja kuva siitä, mitkä seikat johtavat ostopäätökseen. (Kananen 2011, 17-18.) 

Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä. Alustana käytettiin Webropol survey -alustaa. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat laitteen ostaneet henkilöt. Kysely jaettiin linkkinä Liike-

kumppanit - Facebook - ryhmässä, jossa jäseniä on noin 350. Tavoitteena oli saada noin 

10 prosentin vastausprosentti. Tämä toteutuikin, kun kyselyyn vastasi 41 henkilöä. Kyse-

lyn vastausprosentti oli näin ollen 11,7 prosenttia. 

Kysely (Liite 1) koostui 12 kysymyksestä, joista osa oli avoimia kysymyksiä ja osa struktu-

roituja. Kysely sisälsi myös yhden kysymyksen, jossa vastaukset annettiin viisiportaisen 

asteikon mukaan.  

Kyselyn kysymyksissä 1, 2, 3, 10 ja 12 kysyttiin yleisiä taustatietoja vastaajasta. Kysymyk-

sessä neljä selvitettiin, mistä vastaaja on saanut kuulla laitteesta. Kysymykset 5, 6, 7 ja 9 

käsittelevät ensivaikutelmaa ja mielikuvaa, jonka vastaaja on saanut laitteesta ja pääyri-

tyksestä. Kysymyksessä 8 kysyttiin, miksi vastaaja on ostanut laitteen ja kauanko ostopro-

sessi kesti. Kysymys numero 11 käsittelee asiakkaan tyytyväisyyttä laitteeseen.  

Koska kysely toteutettiin verkossa, kyselyyn vastaamista on hankala kontrolloida. Vas-

tausten saamisessa olikin alussa ongelmia, kun suunniteltu kyselyn välityskanava ei avau-

tunutkaan heti. Kyselyn levittämiseen käytettiin vaihtoehtoisia kanavia mutta vastauksia ei 

tullut. Kuitenkin lopulta kyselyn levittäminen onnistui suunnitellusti ja vastauksia saatiin so-

pivasti.  

6.3 Kyselyn tulosten analyysi  

6.3.1 Taustatietoja vastaajista 

Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 41 (n=41), jotka antoivat kyselyn vastausprosentiksi 

11,7 %. Kyselyyn vastanneista 80 % (n=33) oli naisia ja 20 % (n=8) oli miehiä. Vastaajista 
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suurin osa eli 66 % (n=27) oli yli 50-vuotiaita. Vastaajista vain 7 % (n=3) oli alle 35-vuoti-

aita. Vastaajista 68 % asuu Etelä-Suomessa. Loput 32 % vastaajista Itä-Suomessa (8 %), 

Länsi-Suomessa (12 %) ja Pohjois-Suomessa (12 %). 

Vastaajista 85 % toimii myös laitteen myyntiedustajana. 5 % vastaajista on harkinnut läh-

tevänsä laitteen myyntiedustajaksi ja vastaajista 10 % ei ole tällä hetkellä lähtemässä 

myymään laitetta.  

Melkein kaikki (98 %) kyselyyn vastanneet käyttävät laitetta säännöllisesti. 44 % on käyt-

tänyt laitetta yli viisi vuotta ja 32 % vastanneista 1-3 vuotta. Alle vuoden laitetta on käyttä-

neet 12 % vastanneista ja 4-5 vuotta 10 % vastanneista. (Kuvio 4.) 

 
 

 

Kuvio 4. Kuinka kauan vastaaja on käyttänyt laitetta. 

 

6.3.2 Mistä vastaaja on kuullut laitteesta? 

Osana tutkimusta selvitin, mistä kuluttaja on saanut tietää ensimmäisenä laitteesta. Suurin 

osa eli 63 % vastaajista oli kuullut laitteesta ystävältä. 5 % vastaajista oli kuullut laitteesta 

fysioterapeutilta ja 2 % Googlesta. Loput 30 % oli saanut tietää laitteesta muualta. Näistä 

suurin osa oli saanut kuulla laitteesta tuttavalta, kuten tyttäreltä, golf-kaverilta tai sisarelta. 

Eräs vastaajista oli kuullut laitteesta Keski-Suomen keskussairaalasta, yksi lukenut lait-

teesta artikkelin ja yksi käynyt kahvilassa, jossa oli kyseessä oleva laite. Laitteesta oli 

myös kuultu messuilta ja hevostapahtumasta. Ainoastaan kaksi vastaajista oli kuullut lait-

teesta ensimmäisenä myyntiedustajalta. (kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Mistä vastaaja oli ensimmäisenä kuullut laitteesta tai yrityksestä? 

 

Kaiken kaikkiaan 78 % vastaajista oli kuullut laitteesta ”puskaradion” eli tuttavan suositte-

lujen kautta. Tämä oli odotettavissa, sillä laitetta myydään suoramyynnin keinon verkosto-

markkinointiperiaatetta käyttäen. Suoramyynnille tyypillisiä myynti- ja tiedonlevitystapoja 

ovat henkilökohtainen myyntityö ja suosittelumarkkinointi (Sypniewska 2013). Yllätyksenä 

tuli, että vain kaksi vastaajista oli saanut tietää laitteesta ensimmäisenä myyntiedustajalta.  

Yksikään vastaajista ei ollut kuullut laitteesta lääkäriltä, terveyden- tai sairaudenhoitajalta. 

Tämä on mielenkiintoista, sillä laite on yksinomaan suunniteltu terveyden ylläpitämiseen ja 

sairauksien oireiden hoitoon. Tästä voi osittain päätellä, etteivät terveydenhoidon ammatti-

laiset ole vielä täysin hyväksyneet laitetta osaksi sairauksien hoitoja.  

Kukaan vastanneista ei ollut myöskään kuullut laitteesta mainoksesta. Koska laitetta myy-

dään suoramyynnin keinoin, ei se näy katukuvassa samalla tavalla kuin monet muut tuot-

teet. Kuluttajat eivät siis altistu jokapäiväisessä elämässään laitteen tai yrityksen brändin 

mainostukselle. Suoramyynnille ei ole ominaista minkäänlainen julkinen mainonta katujen 

varsilla, televisiossa tai aikakausilehdissä.  

6.3.3 Vaikutelma tilaisuudesta, jossa esitellään laitetta 

Yksi keinoista myydä laitetta ja kertoa siitä on järjestää erilaisia laitteen esittely -tilaisuuk-

sia ja hyvinvointi-iltoja. Nämä tilaisuudet koostuvat yleensä luento-osuudesta, jossa luen-
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non pitää joko itse illan järjestäjä tai hänen sponsorinsa. Luennon aikana kerrotaan ylei-

sesti mikroverenkierrosta, laitteen vaikutuksesta siihen ja itse laitteesta. Usein myyn-

tiedustajat kertovat myös oman positiivisen tarinansa laitteen käytöstä. Luento-osuuden 

jälkeen tilaisuuksissa on mahdollista kokeilla laitetta ja saada opastusta sen käyttöön.  

Kyselyyn vastanneista kaikki olivat osallistuneet tällaiseen tilaisuuteen. Kaikki vastaajat 

olivat myös saaneet tilaisuudesta positiivisen kuvan sekä laitteesta että pääyrityksestä. 

Kolme vastaajista oli ensin epäillyt voiko tämä olla totta. Kaksi vastaajista oli saanut myös 

vakuuttavan kuvan itse yrityksestä ja siitä, että se panostaa tuotekehittelyyn ja tuotteiden 

laatuun. 27 prosenttia vastaajista luonnehti saamaansa vaikutelmaa hyväksi. 20 prosent-

tia vastanneista sai tilaisuudesta asiantuntevan ja luotettavan vaikutelman sekä laitteesta 

että yrityksestä. 15 prosenttia vastanneista sai tilaisuudesta käsityksen, että laitteesta on 

todella apua sairauksien oireiden hoitoon. Muutama vastaajista oli saanut myös kuvan, 

että kaikki tarvitsevat tämän laitteen kotiinsa. 

6.3.4 Ensivaikutelma pääyrityksestä ja laitteesta 

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli saanut positiivisen ensivaikutelman laitteesta ja 

myös pääyrityksestä. Enemmän negatiivisia vastauksia tuli liittyen yritykseen. Suurin osa 

ajatteli heti ensikosketuksella laitteesta positiivisesti tai oli avoimin mielin tämän suhteen. 

Osa myös otti yrityksestä itsestään selvää vasta myöhemmin.  

Vastaajat luonnehtivat yritystä positiivisesti ensivaikutelmansa perusteella seuraavasti:  

Ihan huippu yritys. 

Ammattimainen, asiallinen, asiantunteva ja virallinen.  

Hyvin organisoitu ja kehittyy koko ajan. 

Hyvin toimiva ja paljon ammattitaitoisia ihmisiä. 

Yritys vaikutti luotettavalta. Suomen maahantuoja vaikutti pätevältä. 

Mukavan tuntuinen perheyritys, joka haluaa panostaa liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan ajatelleet yrityksestä ja sen liiketoimintamallista näin po-

sitiivisesti ensivaikutelmansa pohjalta. Nämä vastaajat vastasivat seuraavasti:  

Yritys aika jyrkkä/tiukka. Lisäksi se, että kalliin laitteen/laitteiden lisäksi aika iso vuo-

simaksu pysyä mukana... (Mukana pysymisellä vastaaja tarkoittaa ilmeisesti myyn-

tiedustajana mukana pysymisestä) 

Epäluuloinen laitteesta ja verkostomarkkinoinnista. 
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Yritysbrändi ei vastannut todellisuutta. Markkinointi surkeaa. 

Kohtalaisen hyvä mielikuva mutta verkostomarkkinointimalli vaikutti uskottavuutta 

vähentäen. 

Ensivaikutelma laitteesta taas oli lähes kaikilla vastaajilla positiivinen tai vähintäänkin 

neutraali. Osa vastaajista kertoi, kuinka he tunsivat laitteella annetun hoidon positiiviset 

vaikutukset saman tien: 

Tunsin vaikutuksen ensimmäisellä kokeilukerralla. 

Laitteen vaikutukset tuntuivat heti. Paraneminen leikkauksesta oli nopeaa ja kipu-

lääkkeitä ei juuri tarvittu. 

Ennen ensimmäistä kokeilua laitteella olin hieman varautunut sen käytön auttavasta 

vaikutuksesta. Hoidot aloitettuani tunsin heti alusta alkaen, kuinka nuorena vam-

mautuneen jalkani säryt helpottivat. Myös ajoittaiset selkäsärkyni ovat loppuneet. 

Ainoa laatuaan. Tunsin heti hoidon vaikutuksia! Ihmettelin ja hämmästyin. 

Usea vastaajista kertoi ensivaikutelman olevan saman tyyppinen kuin saatu vaikutelma 

infotilaisuudesta. 24 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän ensivaikutelmansa laitteesta 

oli luotettava, uskomaton ja erittäin hyvä. Tästä voikin päätellä, että usean vastaajista sy-

vempi ensivaikutelma on syntynyt juurikin infotilaisuudessa. 

Yhden vastaajan ensivaikutelma laitteesta ei ollut erityisen erikoinen. Hän kuitenkin päätyi 

vuosien jälkeen jopa myymään kyseistä laitetta:  

Olen saanut ensiesittelyn jo vuosia sitten. Minulla ei ollut mitään vaivoja eikä kiin-

nostusta laitetta kohtaan. Menin vain uteliaisuudesta kuuntelemaan, kun kutsuttiin. 

Jossain vaiheessa testasinkin laitetta, mutten havainnut mitään. En uskonut kos-

kaan ryhtyväni jälleenmyyjäksi. 

6.3.5 Laitteen ostaminen 

Aika, joka vastaajalla kului positiivista ostopäätöstä tehdessä, vaihteli varsin tasaisesti 

vastanneiden keskuudessa. Vastaajista 35 % oli harkinnut laitteen ostamista 1-3 kk. 16 % 

vastaajista oli tehnyt ostopäätöksen heti. 8% vastaajista oli harkinnut laitteen ostoa alle 

viikon ja 14 % alle kuukauden. Yli vuoden laitteen ostamista oli harkinnut 14 % vastaajista 

ja yli puoli vuotta mutta alle vuoden 5 %. 3 % vastaajista oli harkinnut laitteen ostoa 4-6 kk 

ja 3 % ei muista kauanko hänelle kesti tehdä ostopäätös. 5 % vastaajista ei ole vielä voi-

nut ostaa laitetta, koska heillä ei ole tällä hetkellä varaa siihen. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Kauanko vastaaja harkitsi laitteen ostoa? 

 

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin myös, mikä pitkitti heidän ostopäätöksen tekemistä. Useim-

miten nousi esiin raha. Kyseessä oleva laite on kallis ja siihen ei ole ollut heti varaa.  

En ole vielä hankkinut, koska on niin kallis. Ostopäätös on kyllä tehty mutta rahat sii-

hen eivät ole vielä käsissä. 

Harkitsin laitteen ostoa muutaman kuukauden. Halusin laitteen ennaltaehkäisemään 

vaivoja, edistämään palautumista ja varmistamaan ehjät yöunet, mutta hinta on kor-

kea. 

Muita ostopäätöstä pitkittäviä syitä olivat laitteen luotettavuutta epäilevä puoliso, ajan-

puute perehtyä tuotteeseen paremmin sekä omat epäilykset. 

Yön yli nukuttuani tiesin, että haluan ostaa laitteen, mutta ilmoitin päätöksestä vasta 

viikon kuluttua, kun myös puoliso oli vakuuttunut asiasta. Hän ei ollut luennolla. 

Vastaajat kertoivat myös, miksi he ostivat laitteen. Päällimmäiseksi syyksi tähän nousi 

omasta terveydestä huolehtiminen tai sairauden oireiden hoitaminen. 

Halusin laitteen ennaltaehkäisemään vaivoja, edistämään palautumista ja varmista-

maan ehjät yöunet. 
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Muutama viikko hoidossa käyntiä. Kuukauden vuokra. Päätös oli tehty. Päätös tuli 

itsestään, kun liikuntakyvytön käsivarteni alkoi taas liikkua! 

Osa vastaajista kertoi myös, että oli ostanut laitteen jonkun muun kuin omien tarpeidensa 

vuoksi.  

Tarve parantaa vanhempieni verenkiertoa johti ostopäätökseen. 

Asiakkaiden tyytyväiset kommentit kokeilujakson jälkeen. 

Muita ostopäätökseen positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat ryhtyminen myyntiedusta-

jaksi, positiivinen tutkimustieto laitteesta ja positiiviset omakohtaiset kokemukset laitteen 

käytöstä. 

Liikekumppaniksi ryhtyminen "pakotti" ostamaan laitteen nopeasti. 

Harkitsin pari kuukautta, jonka aikana luin laitteeseen liittyvää tutkimusta ja artikke-

leita asiakaskokemuksista. Pohdin myös liiketoimintamallin valintaperusteita. Lisäksi 

seurasin omia reaktioitani hoitoon laitteen kokeilujakson aikana. 

Kyselyssä kysyttiin myös muutamien tekijöiden vaikutuksia ostopäätökseen. Näitä kysyt-

tiin viisi portaisen skaalan avulla. Vastausvaihtoehdot jokaiseen väittämään olivat ”Ei ol-

lenkaan”, ”Hyvin vähän”, ”En osaa sanoa”, ”Paljon” ja ”Hyvin paljon”. Väittämiä kysymyk-

sessä oli yhteensä kahdeksan.  

Ensimmäinen väittämä oli ”Laitteen myynti verkostomarkkinointia käyttäen”. Vastaajista 

47,5 % vastasi, ettei myyntitavalla ollut mitään merkitystä laitteen ostoon. 12,5 % vastasi, 

että sillä oli väliä hyvin vähän ja 12,5 % vastasi, ettei osaa sanoa. Vastaajista 22,5 % vas-

tasi, että sillä oli merkitystä ”paljon” ja 5 %, että myyntitavalla oli merkitystä hyvin paljon. 

32,5 % vastaajista kertoi, että osallistumisella infotilaisuuteen oli hyvin paljon merkitystä 

ostopäätökseen. 47,5 % vastasi, että ”paljon”. 12,5 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei tilai-

suuteen osallistumisella ollut merkitystä ja 7,5 % vastaajista kertoi, että sillä oli hyvin vä-

hän merkitystä.  

Melkein puolet (47,5 %) vastaajista kertoi, että heidän kuulemat positiiviset käyttökoke-

mukset ovat vaikuttaneet heidän ostopäätökseensä hyvin paljon. 40 % vastaajista kertoi, 

että ne olivat vaikuttaneet paljon. 2,5 % vastaajista kertoi, että positiiviset käyttökokemuk-

set olivat vaikuttaneet hyvin vähän ja 5 %, että ei ollenkaan. 

Vastaajien kuulemilla negatiivisilla käyttökokemuksilla laitteesta ei ollut 50 % vastaajista 

merkitystä ostopäätökseen. 30 % vastaajista sillä oli hyvin vähän merkitystä ja 5 % paljon. 

15 % vastaajista ei osannut sanoa oliko sillä merkitystä. 
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Laitteen hinnalla oli 14 % vastaajista hyvin paljon merkitystä ostopäätöksen tekemiseen. 

30 % vastaajista kertoi, että sillä oli paljon merkitystä, 32 % vastaajista hyvin vähän merki-

tystä ja 14 % ei ollenkaan. 10 % vastaajista ei osannut sanoa, oliko hinnalla merkitystä. 

Vastaajista 7,5 prosentille ei heidän lukemallaan tutkimustiedolla laitteesta ollut ollenkaan 

merkitystä. 35 % vastaajista sillä oli hyvin vähän merkitystä. 32 % vastaajista sillä oli mer-

kitystä paljon ja 15 % vastaajista hyvin paljon. 10 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, 

oliko sillä jotain merkitystä. 

45 % kyselyyn vastanneista heidän lukemillaan nettikeskusteluilla ei ollut mitään merki-

tystä. 32,5 % vastaajista vastasi, että niillä oli merkitystä hyvin vähän. 10 % vastanneista 

nettikeskusteluilla oli merkitystä paljon. 12,5 % vastanneista ei osannut vastata tähän väit-

tämään. 

Viimeinen väittämä oli ” Laitteeseen liittyvät ennakkoluulot sen vaikutuksista”. Vastaajista 

45 % oli sitä mieltä, ettei niillä ollut ollenkaan merkitystä. 40 % sanoi, että niillä oli hyvin 

vähän merkitystä. Vastanneista 10 % ennakkoluuloilla oli paljon merkitystä. Väittämään ei 

osannut vastata 5 % vastanneista. 

6.3.6 Tyytyväisyys laitteeseen 

Vastaajilta kysyttiin myös, suosittelisivatko he laitteen ostoa tuttavilleen. Kaikki vastasivat 

kysymykseen kyllä. Kysymystä seurasi avoin kenttä, johon vastaajat saivat kertoa, miksi 

he ovat näin tyytyväisiä laitteeseen. Suurin osa vastaajista kertoo laitteen auttaneen heitä 

voimaan paremmin ja he haluavat taata läheistensäkin hyvinvoinnin. Vastaajat mainitsivat 

syiksi myös dokumentoidut tulokset, mielialan ja jaksamisen parantuminen sekä sen, että 

on hyvä kokeilla myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja lääketieteellisten ohelle. 

Se on tehokas, turvallinen ja sillä voi merkittävästi vaikuttaa terveyteen. 

Auttanut saamaan sairauden oireita pois, elämänlaatu parempi ja mieliala ja jaksa-

minen ihan eri tasolla kuin aiemmin. 

Verenkierto heikkenee jokaisella iän myötä, sitä kannattaa tukea niin sairauksia voi 

ennaltaehkäistä. 

Dokumentoituja tuloksia. 

Toimii käytännössä ja on kustannustehokas hoitomuoto. 

Liikuntakyvyn palautuminen, sen ylläpito ja kivuttomuus. 
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6.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti ja validiteetti tutkimuksessa tarkoittavat luotettavuutta. Validiteetti tarkoittaa 

sitä, että tutkitaan oikeita asioita tutkimuksen kannalta. Mittauksen kohde on oikea ja käy-

tettävä mittari soveltuu tutkimukseen. Reliabiliteetti määritetään mittauksesta ja mittaustu-

loksista. (Kananen 2011, 118.) 

Reliabiliteetti tarkoittaa pysyvyyttä. Eli, jos tutkimus toistettaisiin uudelleen, saataisiin sa-

mat tulokset käytetyllä mittarilla eri mittauskerroilla. Saadut tulokset eivät siis johdu sattu-

masta. Tutkimuksen reliabiliteetti voi olla korkea, vaikka käytetty mittaustapa on väärä. 

Korkea reliabiliteetti ei siis takaa tutkimuksen luotettavuutta eli validiteettia. Reliabilitee-

tissa on kaksi osa aluetta; stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiliteetti mittaa mittaustavan py-

syvyyttä ajassa. Uusintamittauksia tehdessä tulokset voivat siis erota aikaisimmista ajan 

mukana. Tällöin tutkimuksen reliabiliteetti laskee. Konsistenssilla mitataan sitä, kuinka mit-

taustavan osatekijät mittaavat samaa. Esimerkiksi, jos samaa asiaa kysyttäisiin kahdella 

eri tavalla, mittaustulosten tulisi silti olla samat, jotta reliabiliteetti pysyy korkeana. 

(Kananen 2011, 119-120.) 

Tutkimuksen teoriaosuuden reliabiliteetti on hyvä. Siinä on käytetty monipuolisesti erilaisia 

lähteitä. Empiirisen osuuden reliabiliteetti on myös hyvä. Jos kysely toteutettaisiin 

uudelleen, tutkimustulokset olisivat samantyyppiset. Tutkimuskyselyä kehiteltäessä otettiin 

huomioon jo reliabiliteetti. Näin varmistettiin tutkimuksen pysyvyys. Toki reliabiliteetti voisi 

laskea uusintamittauksessa ajan kuluessa tutkimuskohteiden omatessa erilaista tietoa. 

Validiteetti mittaa tutkimuksen pätevyyttä. Se mittaa sitä, että mittaako tutkimus oikeaa 

asiaa. Validiteetti voi olla korkea ainoastaan, jos tutkimuksen reliabiliteetti on kunnossa. 

Tutkimuksen tekijän on siis täytynyt valita tutkimuksen mittarit oikein. Jos tutkimuskohde 

ei ole validiteetin kannalta oikea mutta tutkimuksen reliabiliteetti on kunnossa, tutkimus ei 

ole validi. Se ei tällöin mittaa sitä, mitä halutaan tietää. (Kananen 2011, 121.) 

Validiteettia tutkiessa voi tarkastella tutkimuksen sisäistä ja ulkoista validiteettia. Sisäinen 

validiteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta erotuksena reliabiliteetistä. Ulkoinen 

validiteetti taas sitä, miten hyvin tutkimustulokset vastaavat perusjoukkoa. Ulkoinen 

validiteetti määrittelee sen kuinka hyvin tutkimustulokset voidaan yleistää. Tutkimuksen 

yleistettävyys koskee kuitenkin vain tutkimuksen kohdejoukkoa (Kananen 2011, 119). 

Sisäistä validiteettia on hyvin hankala määritellä täysin. Sitä madaltavia tekijöitä voidaan 

kuitenkin poistaa dokumentoimalla tutkimusprosessi tarkasti. (Kananen 2011, 124.)  

Tutkimuksen validiteetti on hyvä. Sen teoriaosuuden lähteet ovat luotettavia. Myös 

tutkimuksen empiirisen osuuden validiteetti on hyvä. Kyselyä luodessa kysely testattiin, 



30 
 

mikä poisluki sen, että vastaajat eivät olisi ymmärtäneet kysymyksiä oikein. Kaikkiin 

kyselyn kysymyksiin myös vastattiin ja saatiin vastaus tutkimusongelmaan. Kysely olisi 

kuitenkin voitu rakentaa myös toisella tavalla. Kyselyn vastaukset eivät olleet aina niin 

selkeitä tulkita johtuen hieman epäselvistä kysymyksistä. Monissa kysymyksissä 

esimerkiksi kysyttiin useampaa asiaa jolloin vastaukset eivät aina kattaneet kumpaakin. 

Paremman validiteetin saamiseksi kysymykset olisi voinut jakaa, jotta olisi saatu 

täydellisemmät ja enemmän tutkimusongelmaa vastaavat vastaukset. 

Kyselyn validiteettia voi kyseenalaistaa myös vastaajien perusteella. Kyselyn 

kohderyhmänä olivat kaikki laitteen ostaneet, sekä myyntiedustajat että pelkät omistajat. 

Kuitenkin suurin osa kyselyyn vastanneista oli myyntiedustajia. Tämä voi vaikuttaa myös 

kyselyn reliabiliteettiin. Jos vastaajista suurempi osa ei myös myisi laitetta, tulokset eivät 

välttämättä olisi niin positiivisia. Tutkimusongelman kannalta olisi ollut tärkeää tavoittaa 

enemmän myös pelkkiä laitteen ostaneita henkilöitä.  
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7 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää syitä siihen, miksi vastaaja on ostanut erään 

itsehoitoon tarkoitetun laitteen sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän ostopäätökseen. 

Tutkimusta tehdessä ja tutkimuskysymyksiä muodostaessa käsityksenä oli se, että osto-

päätökseen vaikuttavia tekijöitä olisi ennakkoluulot laitteen myyntitapana olevaa verkosto-

markkinointia kohtaan sekä ennakkoluulot ja huhut olisivat suuressa roolissa, kun osto-

päätöstä tehdään. Tutkimukseen liittyvä kysely lähetettiin noin 350 henkilölle ja vastauksia 

siihen saatiin 41. Vastausprosentti kyselyyn oli näin 11,7 prosenttia. 

Tekemäni kyselyn tulokset antoivat kuitenkin toisenlaisen kuvan kuin ennakkokäsitykseni. 

Vaikka verkostomarkkinointi myyntitapana häiritsikin osaa vastaajista, se ei ollut kuiten-

kaan vallitseva trendi. Vastaajista 27,5 prosenttia oli sitä mieltä, että verkostomarkkinointi 

myyntitapana oli vaikuttanut heidän ostopäätökseensä. 7 prosenttia vastaajista mainitsi 

avoimissa vastauksissa sen vaikuttaneen heidän mielikuvaansa laitteesta ja pääyrityk-

sestä. Myöskin laitteeseen liittyvillä ennakkoluuloilla oli merkitystä vain 10 prosentille vas-

taajista.  

Verkostomarkkinointiin liittyy yleisesti jonkin verran ennakkoluuloja ja kielteisiä käsityksiä. 

Useat sekoittavat sen pyramidimyyntiin. Pyramidimyynnissä verkostonjäsenen tulot tule-

vat uusien jäsenten rekrytoinnista (Salminen 2014). Verkostomarkkinoinnissa tulot taas 

muodostuvat myyntiprovisioista (Management study guide 2018). Näiden ero on pieni 

mutta juridisesti suuri. Koska näitä ennakkoluuloja myyntitavasta kuitenkin on, niin laitetta 

myydessä ei kannata korostaa sen myyntitapaa. Ainoastaan myydä laitetta asiantunte-

vasti. 

Suurimpana positiivisena vaikuttajana positiivisen ostopäätöksen tekemiseen ovat olleet 

suositukset tuttavilta sekä omakohtaiset positiiviset käyttökokemukset laitteesta. Jopa 80 

% vastanneista oli kuullut laitteesta suosittelujen tai puskaradion kautta. Monet vastaajista 

olivat myös tehneet positiivisen ostopäätöksen vuokrattuaan ja kokeiltuaan laitetta ensin 

hetken ajan. Myös infotilaisuudet ovat olleet tehokas tapa vaikuttaa positiivisesti ostopää-

tökseen. 80 prosenttia vastaajista kertoikin, että näillä illoilla oli paljon tai hyvin paljon mer-

kitystä ostopäätökseen. Myös infotilaisuudesta saatu mielikuva sekä yrityksestä että lait-

teesta on ollut varsin positiivinen. Vastaajat kertoivat, että heille jäi asiantunteva, ammatti-

mainen ja luotettava kuva. 

Niiden vastaajien, joilla oli laitteesta jotain epäilyksiä, epäilykset pienenivät siinä vai-

heessa, kun he saivat lisää tietoa laitteesta infotilaisuudesta tai viimeistään, kun he itse 

kokeilivat laitetta. Usea vastaajista oli ensin vuokrannut laitteen, kokenut sen hyväksi ja 
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toimivaksi ja sitten ostanut laitteen itselleen. Osa vastaajista oli myös ryhtynyt myyntiedus-

tajiksi, koska he halusivat jakaa hyväksi kokemaansa tapaa hoitaa terveyttään myös 

omille tuttavilleen. 

Suosittelut ovat hyvin tehokas tapa saada tuotteesta leviämään positiivinen (tai negatiivi-

nen) kuva kuluttajalle. Yli 80 prosenttia kuluttajista on sanonut luottavansa tuttavansa suo-

sitteluihin (Nielsen 2015, 8). Suosittelua tapahtuu perinteisen face-to-face kommunikaa-

tion lisäksi myös enemmän ja enemmän internetissä (Murtomäki & Leskelä 2012, 159). 

Tämän takia olisikin hyvä, jos pääyritys tarjoaisi enemmän yleistä materiaalia, jota laitteen 

ostaneet voisivat jakaa omien laitteen käyttö -tarinoidensa tueksi sosiaalisessa mediassa. 

Näitä voisivat olla luentotallenteet tai huippu-urheilijoiden haastattelut. 

Verkostomarkkinoinnissa suosittelut ovat yksi toimivimmista myyntitavoista (Rekola 2014, 

21). Ei siis ole ollenkaan ihme, että useat vastaajista ovat lähteneet kokeilemaan laitetta 

kuultuaan siitä positiivisia kokemuksia tuttaviltaan. Tutkimus osoitti myös sen, että usei-

den ennakkoluulot olivat hälvenneet heidän osallistuttua infotilaisuuksiin. Infotilaisuuksissa 

he olivat saaneet tietoa laitteesta ja sen toimintatavoista sekä pystyneet konkreettisesti 

kokeilemaan laitetta. Ennakkoluuloja syntyykin usein uusia asioita kohtaan. Niitä syntyy, 

kun ei tiedetä tarpeeksi jostain asiasta. Niitä pystyy kuitenkin pienentämään ja kumoa-

maan tarvittavalla opetuksella ja tiedottamisella. Tämän vuoksi infotilaisuudet ovat loista-

via tapoja levittää tietoa laitteesta ja yrityksestä kuluttajille. (Lumen 2018.) 

Ostopäätökseen liittyviä hidastavia tekijöitä tuli esiin (pienien ennakkoluulojen lisäksi) var-

sinaisesti vain yksi, laitteen hinta. Useat vastaajista kertoivat, että olisivat halunneet ostaa 

laitteen jo aikaisemmin, mutta laitteen kallis hinta tuli vastaan. Eräs vastaajista kertoi kui-

tenkin voineensa ostaa laitteen tiukasta rahatilanteesta huolimatta, koska tarjolla oli rahoi-

tus. Laitteen koko hintaa ei siis tarvinnut maksaa heti. 

Verkostomarkkinoinnin yksi vahvuuksista ja mahdollisuuksista on henkilökohtainen myyn-

tityö (Rekola 2014, 59). Laitteen käyttöä on hyvä opastaa henkilökohtaisesti, koska se on 

suuri investointi. Jos kuluttaja ei osaa käyttää laitetta oikein, rahat menevät hukkaan. 

Tämä taas vaikuttaa kuluttajan asiakastyytyväisyyteen. Infotilaisuudet ovat erinomainen 

tapa opastaa kuluttajia käyttämään laitetta.  

Verkostomarkkinointituotteet ovat usein vastaavia markettituotteita kalliimpia ja parempi-

laatuisia. Kuluttajan tulee kuitenkin muistaa, että verkostomarkkinointituotetta ostaessa 

maksetaan myös henkilökohtaisesta palvelusta ja käyttöön opastuksesta. Esimerkiksi su-

permarketissa jonkin laitteen käyttöön opastaminen voi olla hankalaa ajanpuutteen tai 

pakkauksen vuoksi. (Rekola 2014, 59.) 
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Tutkimuksesta tuli selville, että osa jo olemassa olevista myynti- ja markkinointikeinoista 

toimii hyvin. Tärkeimpänä pidän infotilaisuuksia ja positiivisten käyttökokemusten levittä-

mistä puskaradion kautta.  

Koska hinta nousi suurimpana ostopäätökseen hidastavasti vaikuttavana tekijänä esiin, 

suosittelen myyntiedustajia kertomaan vielä kattavammin laitteen vuokrausmahdollisuu-

desta sekä mahdollisuudesta hankkia laite rahoituksen avulla. Lisäksi suosittelen kerto-

maan potentiaalisille asiakkaille, että vaikka investointi on sillä hetkellä suuri, se on kuiten-

kin pitkällä tähtäimellä kustannustehokas satsaus omaan terveyteen. 

Tutkimuksesta tuli esiin myös se, että kukaan vastaajista ei ollut kuullut laitteesta mainok-

sesta. Toki laitetta myydään suoramyynnin keinoin. Suoramyynti hoituu yleensä ruohon-

juuritasolla eikä se näy katukuvassa (Rekola 2014, 13). Pääyrityksen tavoitteena on kui-

tenkin saada tämä laite jokaiseen suomalaiseen kotiin. Tällä hetkellä laite on vielä monelle 

uusi asia. Sitä voisi tuoda tunnetummaksi tavalliselle kuluttajalle esimerkiksi mainosta-

malla sitä aikakausilehdissä tai bussipysäkeillä. Tällöin kuluttajalle voi jäädä muistijälki 

laitteesta ja yrityksestä brändinä. 

Pääyritys voisi luoda myös tarkemman kotimyyntikonseptin. Yksi suoramyynnin muodoista 

on kotimyynti, joka on myyntiä, joka tapahtuu kutsuttuna asiakkaan kotona (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2014). Tällöin myyntiedustaja voisi esitellä laitetta esimerkiksi osana ystä-

väporukan illanviettoa. Tällöin kynnys kuulla laitteesta ja kokeilla sitä voisi olla pienempi. 

Toki joillekin kuluttajille se fakta, että illanvietossa esitellään jotain tuotetta, saattaa estää 

häntä osallistumasta koko iltaan. Tässä päästään taas siihen, että monilla on ennakkoluu-

loja verkostomarkkinointiin, verkostomarkkinointituotteisiin ja kotikutsuihin liittyen. Suu-

reksi osaksi siksi, että he luulevat, että kutsuilta on pakko ostaa jotain. 

Tutkimukseen vastanneista suurin osa (85 %) oli myyntiedustajia. Uskon, että se fakta 

omalta osaltaan vaikutti vastausten positiivisuuteen. Lisäksi kyselyyn vastasi kuitenkin 

vain 11,7 % henkilöistä, joille kysely oli lähetetty. Varmasti, jos joukko, jolle kysely lähetet-

tiin, olisi sisältänyt enemmän ei-myyntiedustajia, tulos olisi saattanut olla toinen. Silloin 

voisi tulla esiin vielä enemmän ennakkoluuloisia asenteita laitetta kohtaan ja myöskin 

seikkoja, jotka ovat näitä ennakkoluuloja kumonneet.  

Kaiken kaikkiaan tutkimus onnistui mielestäni kuitenkin kohtuullisen hyvin. Kyselyyn saa-

tiin vastauksia ja tutkimusongelmiin ratkaisuja. Tutkimusta analysoidessani huomasin, 

kuinka tärkeää oikea kysymysten asettaminen kyselyssä on analyysin kannalta. On tär-

keää, että kysymykset ovat tarpeeksi yksinkertaisia ja, että vastaaja pystyy ymmärtämään 

kysymyksen oikein. 
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Tutkimuksesta tuli selville vastaukset kaikkiin tutkimusongelmiin. Kuluttaja oli ostanut lait-

teen, koska halusi hoitaa sairauden oireitaan sekä panostaa oman terveyden hoitami-

seensa. Ostopäätökseen olivat positiivisesti vaikuttaneet infotilaisuudet, tutkimustieto, 

muiden positiiviset kokemukset laitteen käytöstä sekä omat positiiviset kokemukset lait-

teen käytöstä. Ostopäätöstä oli useimmiten hidastanut laitteen korkea hinta. Senkin osa 

oli jo ratkaissut joko vuokraamalla laitetta tai solmimalla rahoitussopimuksen. 

Tutkimusta tehdessäni huomasin, että laitteen myynti- ja markkinointikeinoissa on paran-

tamisen varaa. Useiden myyntiedustajien internetsivut ovat heikosti hakukoneoptimoituja. 

Verkostomarkkinointi ja suoramyynti myyntitapana on hyvä laitteelle, mutta tietoisuutta 

laitteesta pitäisi saada lisättyä suomalaisten joukossa laajemmin. Kuten tutkimuksessakin 

selvisi, muutamilla vastanneilla oli ollut epäilyksiä ja ennakkoluuloja laitteesta mutta ne oli-

vat kumoutuneet, kun he olivat saaneet tietää laitteesta enemmän. Esitänkin, että joku 

voisi omassa opinnäytetyössään tutkia laitteen nykyisiä myynti- ja markkinointikeinoja ja 

niiden toimivuutta sekä ehdottaa tämän pohjalta aivan uusia tapoja markkinoida laitetta. 

Tätä voisi tutkia haastattelemalla nykyisiä myyntiedustajia siitä, millä keinoin he ovat myy-

neet ja markkinoineet laitetta ja mitkä he ovat todenneet toimiviksi ja toimimattomiksi. Ku-

luttajan tyytyväisyyttä laitteeseen voisi myös tutkia. Tutkimuksessa nousi esiin se, kuinka 

tyytyväisiä vastaajat olivat laitteeseen. Olisikin mielenkiintoista tutkia, ovatko kaikki lait-

teen ostaneet näin tyytyväisiä.  
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LIITTEET 

Liite 1 

Kysely laitteen x ostoon liittyen 

Hei, tämä kysely on osa Liiketalouden opinnäytetyötäni Lahden ammattikorkeakoulussa.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Vastauksesi ovat täysin anonyymejä ja  

luottamuksellisia. Tulokset julkistetaan opinnäytetyössäni. Luethan kysymykset huolellisesti ja  

vastaat niihin ohjeiden mukaan. Kysely on avoinna 4.11.2018 asti. Kiitos ajastasi jo etukäteen! 

 

1. Sukupuoli  

    Nainen 

 

   Mies 

 

   En halua kertoa 

 

 

 

 

 

2. Minkä ikäinen olet?  

   alle 25 

 

   26-35 

 

   36-50 

 

   51-60 

 

   yli 65 
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3. Missä asut?  

   Etelä-Suomi 

 

   Itä-Suomi 

 

   Länsi-Suomi 

 

   Pohjois-Suomi 

 

   Ulkomaat 

 

 

 

 

 

4. Mistä kuulit laitteesta/yrityksestä?  

 Ystävältä 

 

 Lääkäriltä 

 

 Terveyden-/sairaanhoitajalta 

 

 Fysioterapeutilta 

 

 Googlesta 

 

 Mainoksesta 

 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

5. Oletko osallistunut infotilaisuuksiin?  

   Kyllä 

 

   En 
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6. Jos vastasit kyllä, millaisen kuvan laitteesta ja yrityksestä sait sieltä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Mikä oli ensivaikutelmasi laitteesta ja yrityksestä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Miten kauan harkitsit laitteen ostoa? Mikä sai sinut tekemään positiivisen ostopäätöksen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

9. Vaikuttivatko seuraavat seikat laitteen ostopäätöksen tekemiseen?  

 Ei ollenkaan Hyvin vähän En osaa sanoa Paljon Hyvin paljon 

Laitteen myynti verkostomarkkinointia käyttäen  

 

               

Osallistuminen infotilaisuuteen-/ksiin  

 

               

Kuulemasi positiiviset käyttökokemukset laitteesta  

 

               

Kuulemasi negatiiviset käyttökokemukset laitteesta  

 

               

Laitteen hinta  

 

               



41 
 

Lukemasi tutkimustieto laitteesta  

 

               

Lukemasi nettikeskustelut laitteesta  

 

               

Laitteeseen liittyvät ennakkoluulot sen vaikutuksista  

 

               

 

 

 

 

10. Kuinka kauan olet käyttänyt laitetta säännöllisesti?  

   alle vuosi 

 

   1-3 vuotta 

 

   4-5 vuotta 

 

   yli 5 vuotta 

 

   En käytä laitetta 

 

 

 

 

 

11. Suosittelisitko laitetta ystävällesi?  

   
Kyllä, miksi? 

________________________________ 

 

   
En, miksi? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

12. Oletko harkinnut lähteväsi jälleenmyyjäksi?  

   Kyllä 

 

   En 

 

   Olen jo jälleenmyyjä 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 


