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Sosiaalisella medialla on tänä päivänä merkittävä rooli kuluttajien ostokäyttäyty-
misessä sekä ostopäätöksien tekemisessä. Sosiaalinen media on luonut yrityk-
sille täysin uuden kanavan mainostaa sekä kohdentaa tuotteita ja palveluita ku-
luttajille. Koko maailmaan vaikuttanut koronaviruspandemia on asettanut kulutta-
jat ja yritykset täysin uudenlaiseen tilanteeseen, jota ei ennen olla nähty. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, onko X- ja Z-sukupolvien ostokäyt-
täytymisessä eroavaisuuksia sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena oli lisäksi selvittää, miten sosiaalisessa mediassa nähtävä mainonta vaikut-
taa näiden kahden eri elämäntilanteessa olevan sukupolven ostopäätöksiin. Nol-
lahypoteesina H0 oli, että X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa 
mediassa on eroavaisuuksia. Vastahypoteesina H1 oli, että X- ja Z-sukupolvien 
ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa ei ole eroavaisuuksia. Tutkimus 
toteutettiin kyselytutkimuksella, johon osallistui yhteensä 263 henkilöä. Kysely jul-
kaistiin toukokuussa 2020 koronatilanteen aikana. Kyselytutkimuksen tilastolli-
sena testinä käytettiin Khiin neliö -testiä. 
 
Tämän tutkimusaineiston osalta nollahypoteesi pitää paikkansa ja eroavaisuudet 
ovat selkeät. Sosiaalisessa mediassa nähtävä mainonta on lisännyt Z-sukupol-
ven ostotarpeita X-sukupolvea enemmän. Z-sukupolvi kokee X-sukupolvea hyö-
dyllisemmäksi kohdennetun mainonnan sosiaalisessa mediassa. Z-sukupolvi te-
kee X-sukupolvea herkemmin ostopäätöksen sosiaalisessa mediassa nähdyn 
mainoksen perusteella. Muut kuluttajat ja sosiaalisen median vaikuttajat vaikut-
tavat enemmän Z-sukupolven ostopäätöksiin kuin X-sukupolven. Koronatilanne 
on lisännyt enemmän Z-sukupolven ostotarpeita. Molemmat sukupolvet tekevät 
sosiaalisessa mediassa ostopäätöksiä ja koronatilanteen aikana X-sukupolvelle 
verkosta ostamisen merkitys on lisääntynyt. Tämän tutkimusaineiston perusteella 
sukupolvien eroavaisuudet ostokäyttäytymisessä ovat selkeät ja yritysten on 
syytä ottaa ne huomioon suunniteltaessa markkinointitoimenpiteitä sosiaalisessa 
mediassa. 
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Today, social media plays a significant role in consumer buying behavior as well 
as in making purchasing decisions. Social media has created a whole new chan-
nel for businesses to advertise and target products and services to consumers. 
Also, the global Covid-19 pandemic has put consumers and businesses in a com-
pletely new situation that has never been seen before.  
 
The aim of this thesis was to determine whether there are differences between 
Generation X and Z in purchasing behavior in social media setting. Furthermore, 
the aim was to find out how social media marketing and advertising affect these 
two generations’ purchase decisions. The hypothesis H0 was that there are dif-
ferences between Generation X and Z in purchasing behavior in social media 
setting. The hypothesis H1 was that there are no differences between Generation 
X and Z in purchasing behavior in social media setting. The survey was con-
ducted in May 2020 during the Covid-19 restrictions with a questionnaire and the 
sample size was 263 persons. The Chi-square test was used as the statistical 
test of the survey.  
 
The results show that there clearly are differences between the X- and Z-gener-
ations’ purchasing behavior and therefore the hypothesis H0 is supported. In ad-
dition to that, the survey shows that the marketing and advertising in social media 
has increased the purchase needs of Generation Z more than that of Generation 
X. Generation Z also finds targeted advertising on social media more useful and 
appealing than Generation X. Generation Z is more prone to make a purchase 
decision based on an advertisement seen on social media than Generation X. 
Other consumers and social media influencers have more influence on Genera-
tion Z purchasing decisions than on Generation X. The Covid-19 has affected 
consumer habits by increasing the purchasing needs of especially Generation Z. 
Both generations, however, make purchasing decisions on social media and due 
to the Covid-19 restrictions the importance of online shopping has especially in-
creased for Generation X. As a conclusion, based on this research data, the dif-
ferences in purchasing behavior between generations are clear and companies 
should take them into account when planning marketing measures on social me-
dia. 

Key words: purchasing behavior, social media, Generation X, Generation Z 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  
 
Sosiaalisella medialla on tänä päivänä merkittävä rooli kuluttajien ostokäyttäyty-

misessä sekä ostopäätöksien syntymisessä. Kuluttajat etsivät jatkuvasti uusia 

mielenkiintoisia tuotteita sosiaalisesta mediasta, jonka myötä sosiaalisesta shop-

pailusta on tullut uudenlainen ilmiö. Kotimaisten kielten keskus (2010) määrittelee 

sosiaalisen shoppailun yhdessä vietetyksi vapaa-ajaksi, jolloin kierretään ostos-

keskuksen kauppoja yhdessä ystävien, kumppanin tai perheen kanssa. Tuotteita 

katsellaan kiertelemisen lomassa, mutta pääasiallinen tarkoitus ei ole ostaminen. 

Viimeisimpien vuosien aikana sosiaalinen shoppailu on saanut uuden merkityk-

sen, kun ostaminen on siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen shoppailu 2.0 

tarkoittaa sähköistä kaupankäyntiä, jossa kuluttajat hyödyntävät sosiaalista me-

diaa kiertämällä ostoskeskuksien sijaan verkkokauppoja. Kuluttajilla on mahdol-

lisuus hyödyntää muiden kuluttajien tuotearvioita sekä suosittelua ennen osto-

päätöksen tekemistä. (Kotimaisten kielten keskus 2010.) 

 

Sosiaalinen media on muokannut yritysten markkinointitoimenpiteitä, sillä se on 

luonut uuden kanavan markkinoida tuotteita ja palveluita kuluttajille. Yritysten on 

mahdollista kohdentaa mainokset tietylle kohderyhmälle ja näin tavoittaa poten-

tiaaliset asiakkaat tehokkaasti. Mainostaminen sosiaalisessa mediassa on edul-

lista ja sen hyötyjen mittaaminen on helppoa. (Isohookana, 2007, 140.) Sosiaali-

nen media on muokannut myös kuluttajien roolia merkittävästi. Kuluttajat eivät 

ole enää mainosten passiivisia vastaanottajia, vaan heillä on mahdollisuus toimia 

yritysten kanssa vuorovaikutuksessa ympärivuorokautisesti. Kuluttajat pystyvät 

jakamaan sosiaalisen median myötä rajattomasti tietoa, kokemuksia ja arvoste-

luja yritysten tuotteista ja palveluista. (Next Media 2011.) 

 

Koko maailmaan vaikuttanut koronaviruspandemia on muuttanut kevään aikana 

kuluttajien ostokäyttäytymistä. Verkko-ostaminen ja mainonta ovat saaneet en-

nätysmäärän kuluttajien huomiota, kun kivijalkakaupoissa ja ostoskeskuksissa 

käyminen on jäänyt huomattavasti vähemmälle. Koronatilanne on asettanut ky-

synnän ja tarjonnan shokkitilaan, jonka myötä palveluiden sekä tuotteiden kulutus 

on siirtynyt verkkoon kaiken ikäisille kuluttajille. (Öhman, 2020.) 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, onko X- ja Z-sukupolvien ostokäyt-

täytymisessä eroavaisuuksia sosiaalisessa mediassa ja millaisia mahdolliset 

eroavuudet ovat. X-sukupolvi syntyi 1960-1980 -lukujen välisenä aikana ja Z-su-

kupolven katsotaan syntyneen 1995 – ja 2010 -luvun välisenä aikana (Vesterinen 

& Suutarinen 2011, 19; Järvensivu 2014a, 39). Tutkimus on rajattu X-sukupolven 

henkilöihin ja Z-sukupolven henkilöihin, sillä molemmat sukupolvet käyttävät so-

siaalista mediaa säännöllisesti ja tekevät siellä ostoksia. X- ja Z-sukupolvet ovat 

kuitenkin eri elämäntilanteissa. Lisäksi heillä on erilaiset sukupolvea yhdistävät 

kokemukset, joita kutsutaan avainkokemukseksi. Avainkokemus voi olla esimer-

kiksi lama, sota tai muu merkittäväksi koettu tapahtuma, jonka ihmisryhmä kokee 

herkässä iässä. (Virtanen, 2001, 20-35; Hoikka & Paju 2008, 270-271.)   

 

X-sukupolven henkilöt ovat tällä hetkellä 60-40 vuotiaita ja Z-sukupolven henkilöt 

25-10 vuotiaita. Sosiaalisen median kanavien ikäraja on kuitenkin 13-vuotta, jo-

ten tässä opinnäytetyössä tutkitaan Z-sukupolvesta 25-13 vuotiaita (Hurskainen 

2017). 

 

Tämä opinnäytetyö on rajattu X- ja Z-sukupolviin, sillä tuntemattomaksi jäänyttä 

X-sukupolvea on tutkittu vähän ja se on usein koettu epäkiinnostavaksi. Z-suku-

polvi on puolestaan vielä kovin uusi, eikä heistä tiedetä kaikkea. X- ja Z-sukupol-

ven väliin jäävää Y-sukupolvea on tutkittu verrattain paljon, sillä se on koettu mie-

lenkiintoiseksi. Tämän vuoksi Y-sukupolvi on tästä opinnäytetyöstä rajattu pois. 

 

 

1.2 Tutkimusongelma  
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia X- ja Z-sukupolven henkilöiden osto-

käyttäytymisen eroavaisuuksia sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on tutkia ja 

vertailla, onko näiden kahden eri sukupolven välillä eroja. Tutkimus toteutetaan 

teoriatiedon pohjalta sekä kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus on 

rajattu alaongelmiin, joiden avulla pääongelma saadaan ratkaistua (taulukko 1).  

 

Tutkimuksen pääongelma on: 
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- Onko X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä eroavaisuuksia sosiaali-

sessa mediassa? 

 

Nollahypoteesina H0 on, että X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaali-

sessa mediassa on eroavaisuuksia. Vastahypoteesina H1 on, että X- ja Z-suku-

polvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa ei ole eroavaisuuksia. 

 

Tutkimuksen alaongelmat ovat: 

- Miten sosiaalisessa mediassa nähtävä mainonta vaikuttaa X- ja Z-suku-

polvien ostopäätöksiin? 

- Kuinka paljon X- ja Z-sukupolvet kokevat muiden kuluttajien, julkisuuden 

henkilöiden ja sosiaalisen median vaikuttajien vaikuttavan ostopäätöksiin?  

- Miten koronatilanne on vaikuttanut X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymi-

seen? 

 

TAULUKKO 1. Peittomatriisi 

 

Alaongelmat 

Teoreettinen  

viitekehys  

(luku) 

Kyselylomak-

keen 

kysymys 

Tulok-

set 

(luku) 

Miten sosiaalisessa mediassa näh-

tävä mainonta vaikuttaa X- ja Z-su-

kupolvien ostopäätöksiin? 

2.4, 2.6, 

3.2,3.5, 4.1, 

4.2, 4.3 

 

7, 11 

 

6.2, 7.1 

Kuinka paljon X- ja Z-sukupolvi koke-

vat muiden kuluttajien, julkisuuden 

henkilöiden ja sosiaalisen median 

vaikuttajien vaikuttavan ostopäätök-

siin?  

 

2.4, 2.6, 3.3, 

4.3 
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6.2, 7.1 

Miten koronatilanne on vaikuttanut 

X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymi-

seen? 

 

4.3 

 

9,10,11 

 

6.2, 7,1 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla kyselytutkimuk-

sena toukokuussa 2020. Kyselyä välitettiin kuluttajille, jotka käyttävät sosiaalista 

mediaa aktiivisesti. Kyselyä jaettiin eteenpäin sosiaalisen median kanavissa, ku-
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ten Facebookissa ja Instagramissa sekä Whatsapp -pikaviestintäpalvelun välityk-

sellä kohderyhmille. Hypoteesien tilastollinen testaus toteutettiin ristiintaulukoin-

nilla ja Khiin neliö -testillä. Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää suomalaiset 

yritykset, jotka tavoittelevat kohderyhmänä markkinoinnissa X- ja Z-sukupolvea. 

Mainonnan ja markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää selvittää, miten nämä os-

tovoimaiset sukupolvet tavoitetaan tehokkaimmin. 
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2 SUKUPOLVET 
 

 

2.1 Sukupolviajattelun tausta 
 

Keskeisimmät sukupolvikäsitteen käyttötavat ovat yhteiskunnallinen sukupolvi ja 

sukulaisuusjärjestelmän sukupolvi. Perheeseen ja sukulaissuhteisiin liittyvä su-

kupolvi kuvaa sukulaisuusjärjestelmää, jonka avulla voidaan tutkia isovanhem-

pien, vanhempien ja lasten välisiä sukulaissuhteita. Sukulaisuusjärjestelmän 

avulla voidaan lisäksi tarkastella ja kuvata ilmiöitä historian näkökulmasta, esi-

merkiksi nais- tai miessukupolvia. Yhden sukupolven ajaksi on laskennallisesti 

esitetty kolmekymmentä vuotta tai vaihtoehtoisesti, että sadan vuoden aikana on 

vaikuttanut kolme eri sukupolvea. (Virtanen 2001, 19-33; Purhonen 2007, 15-16; 

Järvensivu, 2014b, 19-25.) 

 

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikön Juho Rahkosen (2012) mukaan sukupolvi 

on vain yksi tapa liittää ihmisryhmä yhteisen nimittäjän alle. Sukupolvet eivät leik-

kaudu terävästi toisistaan, vaan niiden välissä on liukumatilaa. On kuitenkin huo-

mattu, että tutkimustesteissä sukupolvet auttavat ilmiöiden tarkastelua. (Puttonen 

2012.) 

 

 

2.2 Yhteiskunnallinen sukupolvi 
 

Yhteiskunnallinen sukupolvi tarkoittaa rajattuna aikana syntynyttä ihmisryhmää. 

Tiettynä aikana syntyminen ei kuitenkaan vielä riitä luokittelemaan ihmisryhmää 

yhteiskunnalliseksi sukupolveksi. Iän lisäksi tätä ihmisryhmää täytyy yhdistää jo-

kin yhteinen kokemus nuoruudessa, joka koetaan erityiseksi. Tätä yhdistävää ko-

kemusta kutsutaan avainkokemukseksi. Avainkokemus voi olla esimerkiksi lama, 

sota tai muu merkittäväksi koettu tapahtuma, jonka ihmisryhmä kokee herkässä 

iässä. (Virtanen, 2001, 20-35; Hoikka & Paju 2008, 270-271.) Maailmanlaajuiset 

ilmiöt, historialliset kokemukset sekä niiden vaikutukset eivät ole kaikkialla maa-

ilmassa samanlaisia. Tämän vuoksi eri maiden sukupolvitutkimuksien ikäluokat 

vaihtelevat. (Järvensivu 2014a, 35-39.)  
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Sosiologi Karl Mannheim on yhteiskunnallisen sukupolven idean taustalla. Mann-

heim julkaisi vuonna 1928 esseen, jonka pohjalta yhteiskunnallisen sukupolven 

teoriaa on kehitetty ja täydennetty. (Virtanen 2001, 19-33; Purhonen 2007, 15-

16; Järvensivu, 2014b, 19-25.) Mannheimin mukaan ihmisen herkkä ikä on noin 

17-vuotiaana. Tällöin erityiseksi koettu yhteiskunnallinen tapahtuma vaikuttaa toi-

mintaan sekä ajattelutapaan myös tulevaisuudessa. Kokemus ei kuitenkaan ole 

täysin yhtenäinen sukupolven keskuudessa, sillä sama tapahtuma voi sukupol-

ven sisällä aiheuttaa eri toiminta- sekä ajattelutapoja. (Virtanen, 2001, 20-35; 

Hoikka & Paju 2008, 270-271.) Rahkonen (2012) on myös sitä mieltä, että ihmi-

nen on herkimmillään ulkoisille vaikutteille 17-20 vuoden iässä. Tässä iässä ih-

misille syntyy ikäluokkia yhdistävä sukupolvikokemus, kun he sosiaalistuvat yh-

tenäisiin taloudellisiin reunaehtoihin sekä yhteiskunnan sääntöihin. (Puttonen 

2012.)  

 

Yhteiskunnalliset sukupolvet on nimetty BB-, X-, Y- ja Z-sukupolviksi (Järvensivu 

2014a, 35-39). Baby Boomers, toiselta nimeltään BB-sukupolvi, tarkoittaa suuria 

ikäluokkia. Amerikkalaisissa tutkimuksissa BB-sukupolvi ulottuu 1940-luvulla 

syntyneisiin, mutta suomalaisissa tutkimuksissa katsotaan, että suuret ikäluokat 

ovat 1950-luvun alussa syntyneitä. (Järvensivu 2014a, 35-39.) Suurten ikäluok-

kien syntymävuosista ei ole Suomessa täydellistä yksimielisyyttä (Järvensivu, 

Nikkanen & Syrjä 2014, 53). X -sukupolvi syntyi 1960-1980 -lukujen välisenä ai-

kana. X -sukupolvi viittaa tuntemattomaan sukupolveen, joka on koettu usein 

epäkiinnostavaksi. Tutkimukset keskittyvät suuriin ikäluokkiin sekä Y-sukupol-

veen, joka usein nähdään erityisenä. (Järvensivu 2014a, 39.) Y-sukupolvi, joita 

kutsutaan myös milleniaaleiksi syntyivät 1980- luvun ja 1990 -luvun puolen välin 

välisenä aikana. Z-sukupolven katsotaan syntyneen 1995- ja 2010 -lukujen väli-

senä aikana. Rahkosen mukaan Z-sukupolvi on syntynyt vasta 2000 -luvulla. 

(Puttonen 2012.) Tässä opinnäytetyössä Z-sukupolvi määritellään vuosina 1995-

2010 syntyneisiin (kuvio 1).  
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KUVIO 1. Yhteiskunnalliset sukupolvet 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään ilmaisua sukupolvi viittaamaan yhteiskunnalli-

sen sukupolven määritelmään, sillä se sopii sukulaisuusjärjestelmää paremmin 

X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisen eroavaisuuksien tarkasteluun sosiaali-

sessa mediassa. Tässä opinnäytetyössä käytetään termiä X-sukupolvi ja Z-su-

kupolvi viittaamaan ihmisiin, jotka ovat syntyneet sukupolvikäsitteen määrittele-

mänä aikana. 

 

 

2.3 X-sukupolvi 
 

X-sukupolven avainkokemuksiin liitetään suuret maailmanpoliittiset tapahtumat, 

kuten Neuvostoliiton hajoaminen, globalisaatio ja Yhdysvaltojen nousu maailman 

ainoaksi supervallaksi. X-sukupolven avainkokemuksiin liittyvät myös yhteiskun-

nalliset murrokset kuten lama, peruskoulu ja kansantalous. (Hoikkala & Paju, 

2008, 287-292.)  

 

Tilastokeskuksen julkaiseman tilaston mukaan Suomessa sukupolvista X-suku-

polvi on parhaiten koulutettu (Tilastokeskus 2012). X-sukupolven taloudellisen 

vaurastumisen on mahdollistanut lisääntynyt hyvinvointi, jonka myötä he ovat val-

miimpia panostamaan myös perhe-elämään.  X-sukupolvella on aineellisesti mu-

kavammat oltavat verrattuna vanhempiinsa, BB-sukupolveen. (Puttonen 2012.) 
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Toni Viljamaa (2014) kuvaa kolumnissaan X-sukupolvea pullamössösukupol-

veksi. Termi kuvastaa tämän nuoremman sukupolven uusavuttomuutta, sillä X-

sukupolven ei ole tarvinnut ponnistella BB-sukupolven tavoin saavutuksiensa 

eteen. (Viljamaa 2014.) 

 

X-sukupolven vakaa vaurastuminen loppui 1990-luvun lamaan, josta seurasi 

massatyöttömyys (Puttonen 2012). X-sukupolvi koki kansantalouden taantuman, 

eikä työpaikkoja ollut enää yhtä helposti saatavilla. X-sukupolven edustajille la-

man henki on jäänyt mieleen ja se on muokannut heidän käsitystään yhteiskun-

nasta sekä työstä. (Viljamaa 2014.) Kolumnissaan Heikki Kärki (2015) kuvaa X-

sukupolvea pessimistiseksi, eikä X-sukupolvi pidä tulevaisuutta luotettavana 

(Kärki 2015).  X-sukupolvi luottaa koulutuksen takaavan työpaikan. Lama vahvisti 

tätä käsitystä ja johti X-sukupolvessa vakituisen työpaikan tuoman turvallisuuden 

tunteen arvostamiseen entistä voimakkaammin. (Leppälahti, 2017, 12.) X-suku-

polven edustajat haluavat nauttia työnteosta, mutta heille on tärkeää perhe-elä-

män ja työn tasapainoisen suhteen luominen (Järvensivu, 2014a, 36). 

 

 

2.4 X-sukupolvi kuluttajina 
 

X-sukupolvi on tänä päivänä yksi suurimpia kuluttajaryhmiä. He eivät tee ostoksia 

vain itselleen, vaan elävät kotitalouksissa, joissa vaikuttavat myös vanhempien 

BB-sukupolven sekä lasten Y- ja Z-sukupolven ostopäätöksiin. (SJC Insights 

2018.) 

 

Mark Dolliverin kirjoittamassa eMarketer-raportissa (2019) käy ilmi, että työ- ja 

perhe-elämässä kiinni oleva X-sukupolvi arvostaa ostamisen helppoutta (Dolliver 

2019). X-sukupolven arvostava yrityksiltä yksinkertaista viestintää, asiakaspalve-

lua sekä rehellisiä tuotearvioita (Koch (2019). X-sukupolvi arvostaa enemmän 

mainonnan informatiivista sisältöä kuin visuaalisuutta. X-sukupolvi etsii korkea-

laatuisia tuotteita parhaalla mahdollisella hinnalla ja on valmis käyttämään siihen 

rahaa. X-sukupolvelle ylellisyystuotteet, kuten matkat, ruuat ja viinit ovat erityisen 

suosittuja. (SJC Insights 2018.) 
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X-sukupolvi on äärimmäisen uskollinen hyväksi kokemilleen brändeille ja haluaa 

osallistua kanta-asiakasohjelmiin (Dolliver 2019). Vaikuttajamarkkinointitoimisto 

Indieplacen sisällöntuotantoon erikoistunut Vanessa Weckström (2019) kertoo, 

että X-sukupolvi ei ole yhtä kiinnostunut kokeilemaan uusia tuotemerkkejä nuo-

rempiin kuluttajiin verrattuna (Weckström 2019). 

 

X-sukupolvi on ennen sosiaalista mediaa tottunut ostamaan tarvitsemansa tuot-

teet ja palvelut kivijalkakaupoista (Jörg 2017). Nyt X-sukupolvi kuitenkin nauttii 

siitä, että ostoksia voi tehdä myös kotoa käsin verkkokaupoista (Koch 2019). 

 

 

2.5 Z-sukupolvi 
 

Z-sukupolven katsotaan syntyneen 1995- ja 2010- luvun välisenä aikana. Rah-

kosen mukaan Z-sukupolvi on syntynyt vasta 2000-luvulla. (Putkonen 2012.) 

Tässä opinnäytetyössä Z-sukupolvi määritellään vuosina 1995-2010 syntyneiksi 

henkilöiksi. 

 

Z-sukupolvea kuvaillaan rohkeaksi, muutosvoimaiseksi ja muita sukupolvia en-

nakkoluulottomammaksi. (Rahkonen 2015). Rasismi ja epäoikeudenmukaisuus 

ovat asioita, joista Z-sukupolvi kantaa huolta. Z-sukupolvella on positiivinen käsi-

tys tulevaisuudesta, mutta edeltäjäänsä Y-sukupolveen nähden Z-sukupolvi on 

skeptisempi. (Roivainen 2018.) Nordic-yhtiön varatoimitusjohtaja Thomas Ådén 

(2017) kertoo, että tämän vuoksi Z-sukupolvelle ovat tärkeiksi asioiksi muodos-

tuneet ympäristöasiat, tasa-arvo sekä kohtuus. Z-sukupolvelle henkiset arvot 

ovat tärkeitä. (Åden 2017.) Edeltäjäänsä Y-sukupolveen verrattuna Z-sukupolvi 

on konservatiivisempi (Puttonen 2012). 

 

Z-sukupolvi on joukko ihmisiä, jotka eivät tunne maailmaa ilman sosiaalista me-

diaa (Roivainen 2018).  Z-sukupolvi on ensimmäinen sukupolvi, joka syntyi tek-

nologian keskelle (Ådén 2017). Z-sukupolvi on kyseenalaistava, sillä se osaa ja 

pystyy hankkimaan tietoa sujuvammin, kuin aikaisemmat sukupolvet. Z-sukupolvi 

on saanut kasvaa maailmassa, jossa on rajattomasti tietoa. (Pihlas 2015.) Z-su-

kupolvi ei pidä kyseenalaistamattomina työnantajaa, opettajia tai muita auktori-

teetteja (Rahkonen, 2015).  
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Epävakaa taloustilanne sekä epävarmat työmarkkinat huolestuttavat Z-sukupol-

vea, sillä he tiedostavat, että töiden saaminen voi olla haasteellista. He tiedosta-

vat, ettei jatkuvaa taloudellista kasvua voida pitää itsestään selvyytenä. Z-suku-

polvi paheksuu talouden ylivaltaa, eikä pidä normaalina jatkuvaa aineellista ku-

luttamista. Z-sukupolven esitetään olevan taloudellisesti varovaisempi, eikä yhtä 

materialistinen kuin edeltäjänsä Y-sukupolvi. (Rahkonen 2015; Roivainen 2018.) 

 

Ricoh Europen (2015) tekemässä tutkimuksessa käy ilmi, että Z-sukupolvella on 

kaikista sukupolvista korkeimmat odotukset työpaikkaan nähden. Z-sukupolven 

edustajat haluavat olla työpaikassa, jossa he kokevat voivansa muuttaa maail-

maa. Z-sukupolvelle työ- ja yksityiselämän tasapaino ovat tärkeä asia. Z-suku-

polven suurena haasteena on nopea turhautuminen. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että turhautumiseen vaikuttivat merkittävästi yrityksen innovaatioiden, tiedon 

sekä viestinnän puute. (Ricoh Europe 2015.) 

 

 

2.6 Z-sukupolvi kuluttajina 
 
Suomen johtava vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys PING Helsinki (2019) 

kertoo, että markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää ottaa uusi sukupolvi huomi-

oon. Z-sukupolvi on pian työelämässä ja siten kasvattamassa ostovoimaansa. 

(PING Helsinki 2019.) Z-sukupolvi on kasvanut internetin parissa ja tuotteiden 

sekä palveluiden hankkiminen verkkokaupoista on ollut lapsuudesta asti heille 

luontevaa (Sweenley 2018). 

 

Marketing Divelle (2018) toimitetun Criteo-raportin mukaan Z-sukupolven edus-

tajista 80 prosenttia kyselyyn vastanneista nauttivat myymäläkokemuksista, 

mutta 75 prosenttia heistä haluaa tehdä suurimman osa hankinnoista verkkokau-

poista. Tutkimuksen mukaa 80 prosenttia Z-sukupolvesta valitsee verkkokau-

passa ostoksien tekemisen sen mukavuuden vuoksi. (Sweenley 2018.) 

 

Kulutustutkimuksen professori Visa Heinonen (2019) kertoo Kauppalehden artik-

kelissa kuluttajakäyttäytymiseltään Z-sukupolven olevan tiedostavampi verrat-

tuna Y-sukupolveen. Hyvä hinta-laatusuhde ei tuotteen tai palvelun kohdalla 
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enää riitä Z-sukupolvelle ostopäätöksen tekemiseen. Z-sukupolvea kiinnostaa 

tuotteiden ja palveluiden taustalla oleva yrityksen brändi. Z-sukupolvi on ympä-

ristötietoista ja vaatii avoimempaa ja vastuullisempaa toimintaa yrityksiltä. Tämän 

hetken kuumimpia trendejä, jotka heijastuvat Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen, 

ovat muovijätteen vähentäminen ja eläinten oikeudet. Z-sukupolven kuluttaja-

käyttäytymisessä on kuitenkin havaittu ristiriita. sillä vaikka vastuullisuus ja ym-

päristöasiat kiinnostavat, Z-sukupolvelle on hankalaa tinkiä omasta elintasosta 

ympäristöasioiden vuoksi. (Kauppalehti 2019.)  

 

Z-sukupolvi on vaikuttajia fanittavia diginatiiveja (Weckström 2019). Z-sukupol-

ven ostokäyttäytymiseen vaikuttaa sosiaalinen media enemmän, kuin aikaisem-

pien sukupolvien ostokäyttäytymiseen. Sosiaalisen median ja internetin avulla 

tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien tarkentaminen ja vertailu on tehty hel-

poksi ennen ostopäätöstä ja Z-sukupolvi hyödyntää tätä ominaisuutta. (Sween-

ley, 2018.) 

 

Z-sukupolven ostokäyttäytyminen on sosiaalista (Accenture, 2017). Z-sukupolvi 

haluaa ystäviltään reaaliaikaista palautetta sosiaalisen median välityksellä, en-

nen ostopäätöksen tekemistä. Sosiaalisessa mediassa markkinoinnissa Z-suku-

polvi pitää tärkeänä suosituksia. (Jörg, 2017.) Z-sukupolvi etsii luontevasti inspi-

raatiota tuotteista ja palveluista sosiaalisen median kanavista, kuten Instagra-

mista ja Youtubesta. Inspiraation löytämisen jälkeen Z-sukupolvi tekee ostoksia 

suoraan sosiaalisen median sovelluksien kautta. (Accenture, 2017.)  
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3 SOSIAALINEN MEDIA  
 

 

3.1 Yhteisöllinen media  
 

Sanastokeskus TSK (2017) määrittelee sosiaalisen median tietoverkkoja ja tieto-

tekniikkaa hyödyntäväksi viestinnän muodoksi. Sosiaalisessa mediassa käsitel-

lään käyttäjien jakamaa ja tuottamaa sisältöä vuorovaikutteisesti. Lisäksi siellä 

ylläpidetään ja luodaan ihmissuhteita. Tyypillisiä sosiaalisen median kanavia ovat 

erilaiset keskustelupalstat sekä sisällönjakopalvelut, kuten Facebook, Instagram 

ja Youtube. (Sanastokeskus TSK 2017.) 

 

Sosiaalinen media on yksi nopeimmin muuttuvista ja kasvavista median osa-alu-

eista (Next Media 2011). Sosiaalisen median käyttäjät voivat jakaa kuvia, vide-

oita, artikkeleja ja kirjoituksia sosiaalisen median eri alustoilla. Sosiaalinen media 

määritellään viestintävälineeksi, joka perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja vuorovai-

kuttamiseen. (Sanastokeskus TSK 2017.) Perinteisessä joukkoviestinnässä alan 

ammattilaiset, kuten journalistit, valokuvaajat ja mainostajat ovat tuottaneet sisäl-

töä mediaan. Sosiaalisessa mediassa kaikki sen käyttäjät ovat sisällöntuottajia. 

Kaikki sosiaalisen mediassa käyttäjät voivat julkaista omia ajatuksiaan, kuvia, vi-

deoita tai tekstejä kaikkien nähtäville tai halutulle rajatulle ryhmälle. (Juslén, 

2013, 37.) 

 

Sosiaalisen median sovelluksien ja palveluiden kehittämistä tapahtuu jatkuvasti. 

Uudet sovellukset ja palvelut leviävät aikaisempien sovelluksien välityksellä. Uu-

den mielenkiintoisen sosiaalisen median kanavan tullessa markkinoille, kuluttajat 

kuulevat siitä todennäköisesti muiden sosiaalisen median palveluiden kautta. So-

siaalisen median palveluiden ja alustojen kulttuuri muovautuu tekemisen kautta. 

Käyttökokemukset ja henkilökohtainen tarve muokkaavat jokaiselle käyttäjälle 

omanlaisensa palvelukokonaisuuden. (Forsgråd & Frey, 2010, 37.) 

 

Monista sosiaalisen median palveluista, kuten Youtubesta, Instagramista ja Fa-

cebookista on tullut arkipäivää, mikä on mahdollistanut yrityksille uuden mainos- 

ja liiketoiminnankonseptin. (Next Media, 2011.) Tilastokeskuksen (2019) tehdyn 
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tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista 16-89 vuotiaista käyttää inter-

netiä useamman kerran päivän aikana. Internetiä käytetään yleisimmin matkapu-

helimen avulla yksityisiin tarkoituksiin, mutta myös opiskeluun ja työhön. Tutki-

muksen mukaan X-sukupolvesta 82-97 prosenttia käyttää internetiä useasti päi-

vän aikana ja Z-sukupolvesta 96-97 prosenttia käyttää internetiä useasti päivän 

aikana. (Tilastokeskus 2019.) 

 

Tässä opinnäyteyössä sosiaalista mediaa käytetään terminä yhteisölliselle medi-

alle, johon kuuluvat suositut alustat, kuten Facebook, Instagram  

ja Youtube. 

 

 

3.2 Mainonta sosiaalisessa mediassa  
 

Mainonta määritellään maksetuksi joukkoviestinnäksi, jonka tarkoituksena on an-

taa tavoitteellista tietoa tuotteista ja palveluista kuluttajille. Markkinointiviestinnän 

osa-alueista mainonta näkyy selkeimmin suurelle yleisölle. (Isohookana, 2007, 

139.) Mainonnan tavoitteena on muokata ja luoda mielikuvia. Mainonnalla halu-

taan saada aikaan kuluttajissa toiminta, kuten ostaminen. (Graafinen 2015.)  

 

Mainonnan lähettäjänä voi toimia kaupallinen yritys, järjestö, julkinen valta tai yk-

sityishenkilö. Kuluttajatavaroiden kohdalla mediamainonta on suosittua. Erottu-

akseen kilpailijoista yritysten täytyy pystyä mainonnalla herättämään kuluttajien 

mielenkiinto. (Isohookana, 2007, 140.) Tämän vuoksi mainostajat etsivät jatku-

vasti uusia tehokkaita keinoja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Tietokoneisiin ja 

älypuhelimiin suunnatulla mainonnalla pyritään vaikuttamaan entistä voimak-

kaammin kuluttajan ostopäätöksen syntymiseen. (Yle, 2011.) Erilaisten alustojen 

ja uusien palveluiden määrä on kasvanut nopeasti, joka aiheuttaa kilpailua kulut-

tajien ajankäytöstä (Next Media, 2011).  

 

Sosiaalisen median käyttäjät hyötyvät mainonnan interaktiivisista ominaisuuk-

sista. Kuluttajien on mahdollista kysyä tuotteista tai palveluista sekä kommen-

toida mainoksia. Tämän myötä mainosten vastaanottajina kuluttajien suhde on 

muuttunut aktiivisemmaksi. Kuluttajat haluavat näkemiensä mainosten sisältävän 
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juuri heille hyödyllistä informaatiota. Kuluttajat haluavat myös vaikuttaa ja vali-

koida itse, mitkä mainokset kiinnostavat heitä. (Next Media, 2011.) Socialnomic-

sin (2011) tekemässä tutkimuksesta käy ilmi, että sosiaalisen median verkko-

kauppa perustuu verkostoitumiseen ja suositteluun. Tutkimuksessa käy ilmi, että 

78 prosenttia ihmisistä uskovat verkostojensa suositteluun koskien yrityksen pal-

veluita tai tuotteita. (Försström, 2011.) 

 

Verrattuna muihin markkinointiviestinnän osa-alueisiin mediamainonnalla pysty-

tään saavuttamaan edullisesti, nopeasti ja helposti suuri ennalta valittu kohde-

ryhmä. Kohderyhmä on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti, vaikka he olisivat 

maantieteellisesti hajallaan. Mediamainontaa on mahdollista käyttää myös osto-

prosessin eri vaiheisiin. (Isohookana, 2007, 140; Next Media, 2011.) Tammi-ke-

säkuussa 2019 mediamainontaan käytettiin Suomessa 584,9 miljoonaa euroa. 

Mediamainonnasta digimainonnan osuus oli 39 prosenttia. (IAB Finland 2019.) 

Vaikka sosiaalisessa mediassa mainonta on helppoa, nopeaa ja edullista, sitä 

koskevat samat säännökset ja rajaukset, kuin muitakin mainonnan välineitä ja 

toimenpiteitä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014). 

 

Kantarin kaupallinen johtaja Anne Porvari (2020) kertoo tuoreessa Covid-19-tut-

kimuksessa, että kuluttajat suhtautuvat positiivisesti mainontaan myös koronati-

lanteen aikana. Selvityksen mukaan vain 6 % mielestä koronatilanteen aikana 

yritysten ei pitäisi mainostaa tuotteita tai palveluita. Maailmanlaajuisesti Kantar 

on testannut yli 200 000 mainosta. Testauksissa kävi ilmi, ettei kuluttajien reaktio 

mainoksia kohtaan ei ole muuttunut koronatilanteen aikana. (Porvari 2020.) 

 

 

3.3 Vaikuttajamarkkinointi 
 

Vaikuttajamarkkinointi toimii suosittelumarkkinointina yrityksen ja sosiaalisen me-

dian vaikuttajan välillä. Sosiaalisen median vaikuttaja on henkilö, jolla on valtaa 

vaikuttaa seuraajiensa ostopäätöksiin. Vaikutusvaltaisia sosiaalisen median vai-

kuttajista tekee se, että heillä on olemassa oleva laaja seuraajakunta sosiaali-

sessa mediassa. (Influencer Marketing Hub 2020.)  
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PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti (2020) kertoo, että vaikuttajamarkki-

nointia voidaan käyttää brändin tunnettavuuden lisäämiseen ja myynnilliseen tar-

koitukseen. Sosiaalisen median vaikuttajat luovat laadukasta sisältöä aktiivisesti 

omilla sosiaalisen median kanavillaan seuraajillensa. Vaikuttajat voivat olla artis-

teja, urheilijoita, blogin kirjoittajia, Youtubeen videontuottajia tai Instagram-vaikut-

tajia. Vaikuttajamarkkinointi on tuloksellista, ennalta suunniteltua ja helposti mi-

tattavissa. (Lahti 2020.) 

 

Strategisen markkinointiviestinnän Kuplin toinen perustaja Suvi Asikainen (2017) 

kirjoittaa, että sosiaalisen median vaikuttajat tekevät yritysten kanssa yhteistyötä 

tuote- ja rahapalkkiota vastaan. Vaikuttajat julkaisevat sisältöä omalle sosiaalisen 

median kanavalleen, kuten Youtubeen tai Instagramiin. (Asikainen 2017.) Yritys 

voi tehdä yhteistyötä kertaluontoisesti vaikuttajan kanssa tai sopia pidempiaikai-

sen yhteistyön. Vaikuttajamarkkinoinnissa keskeisintä on löytää yrityksen arvojen 

ja kohderyhmän kannalta sopivat vaikuttajat, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yri-

tyksen tuotteista tai palveluista. (Lahti, 2020.) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut vakiintunut verkkomarkkinoinnin muoto. Se on 

muodostunut vanhojen ja uusien markkinointityökalujen hybridin. Vaikuttajamark-

kinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista siten, että vaikuttajamarkkinoinnin tu-

lokset ovat yrityksen ja vaikuttajan välistä yhteistyötä. (Influencer Marketing Hub 

2020.) PING Metricsin julkaiseman Mainostajien Liiton (2018) tekemän Vaikutta-

jamarkkinoinnin pulssikyselyn tulosten mukaan 72 prosenttia mainostajista on ko-

keillut Suomessa vaikuttajamarkkinointia. 68 prosenttia vaikuttajamarkkinointia 

kokeilleista on kokenut sen tulokselliseksi. Mainostajat uskovat vaikuttajamarkki-

nointiin, sillä se tuo uskottavuutta tuotteen markkinointiin, sen avulla saavutetaan 

yhteinen hyöty, oikean kohderyhmän tavoittaminen helpottuu sekä se tuottaa li-

säarvoa tuottavaa sisältöä. (PING Metrics 2018.) 

 

 

3.4 Analytiikka 
 

Analytiikan avulla yritys voi hyödyntää saamaansa informaatiota ja ohjata yrityk-

sen toimintaa oikeaan suuntaan. Hakukonemainonnan avulla yritys voi ohjata 
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verkon käyttäjät ja potentiaaliset asiakkaat yrityksen sivulle. Hakukonemainon-

nan mittaamisella yritys näkee, mitkä mainokset ovat olleet tehokkaita ja mitkä 

johtavat sivulla kävijän ostopäätökseen. Nämä digitaaliset välineet voivat toimia 

itsenäisesti, reaaliajassa sekä niiden avulla voidaan ohjata kuluttajien käyttäyty-

mistä. (Grönroos 2018.) 

 

Data, web-analytiikka ja niiden mittaaminen ovat digimarkkinoinnin parhaat apu-

välineet. Datatapahtumat muodostuvat sivuilla kävijän klikkauksista. Web-analy-

tiikka antaa yritykselle korvaamatonta informaatiota siitä, millaisesta sisällöstä 

asiakkaat pitävät. (Koskinen 2017.) Lisäksi Web-analytiikan avulla yritys saa kat-

tavan kuvan verkkosivujen vierailijoista. Analytiikka kertoo kanavat, joista käyttä-

jät tulevat yrityksen sivulle, mitä käyttäjät tekevät sivulla, kuinka kauan sisällön 

parissa aikaa vietetään sekä sivujen suosituimmat sisällöt. (Grönroos, 2018.) 

 

Kuluttajien profilointi on analytiikan avulla tuotu helpommaksi yrityksille. Profilointi 

auttaa saamaan käsityksen kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja arvoista. Yrityksen 

näkökulmasta profilointi on tärkeää, sillä se helpottaa kohdentamista oikeaan ai-

kaan oikealle kuluttajalle. Profiloinnin avulla markkinoinnin osuvuutta voidaan pa-

rantaa ja näin ollen kasvattaa myyntiä. (Kauppalehti 2017.) Analytiikka kertoo 

löytävätkö potentiaaliset asiakkaat yrityksen sivulle, sijainnin, iän, sukupuolen, lii-

kenteen lähteen sekä poistumisprosentin. Poistumisprosentti tarkoittaa kävijöitä, 

jotka poistuvat tekemättä sivuilla mitään. Verkkokaupassa analytiikka kertoo, 

mitä tuotetta potentiaaliset asiakkaat katsovat eniten, mitä lisätään ostoskoriin, 

mitä tuotteita ostoskorista poistetaan ja kuinka moni etenee tekemään ostopää-

töksen. Analytiikan tutkiminen auttaa kehittämään asiakkaan viihtyvyyttä verkko-

sivuilla ja ohjaamaan ostopäätöksen tekemiseen. (Grönroos, 2018.) 

 

 

3.5 Kohdennettu mainonta sosiaalisen median kanavissa 
 

Kohdennettu mainonta määritellään verkkomainonnaksi, jonka sisältö valikoituu 

automaattisesti mainoksen esittämisympäristön perusteella. Kohdennettu mai-

nonta valikoituu sen perusteella, mitä tietoja käyttäjä tietoverkkoonsa syöttää ja 

miten hän niiden perusteella toimii. (Sanastokeskus 2019.) Sosiaalisen median 
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käyttäjät eivät pääse mainoksista eroon, sillä ne linkittyvät iän, kiinnostuksen koh-

teiden ja asuinpaikan perusteella (Yle Uutiset, 2011).   

 

Kohdennettua markkinointia on haastava tehdä sosiaalisessa mediassa kaikille. 

Mainostajan on määriteltävä ja tunnistettava oma kohderyhmänsä ennen mai-

nosten kohdentamista. Kohderyhmän määrittäminen on tärkeää, jotta viesti ja 

mainos herättävät yleisön kiinnostuksen ja vuorovaikutuksen. Mainostajan täytyy 

ennalta määritellä kohderyhmänsä perusteella sosiaalisen median kanavat, 

joissa kohdennettua mainontaa haluaa tehdä. (Riserbato 2020.) 

 

Sosiaalisessa mediassa markkinoivan yrityksen läsnäolo on suuri etu muihin me-

dioihin verrattuna. Läsnäololla tarkoitetaan asiakkaiden kanssa kommunikointia 

sekä sisällön tuottamista yrityksen omille sosiaalisen median kanaville. Sosiaali-

nen media mahdollistaa yrityksille uuden tavan skaalata palveluita, tuottaa sisäl-

töä ajasta ja paikasta riippumatta sekä palvella asiakkaita kustannustehokkaasti. 

(Next media, 2011.)  

 

STT Viestintäpalvelut Oy, ProCom ry ja Retriever Suomi Oy (2017) tekemän tut-

kimuksen mukaan seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa, viestintäbudjetti 

sekä omien verkkosivujen ja -sisältöjen kävijädata ovat mitatuimpia asioita yrityk-

sessä. Yrityksessä viestinnän mittaustuloksia hyödynnetään viestinnän suunnit-

teluun, viestinnän arviointiin sekä brändin rakentamiseen. (STT Viestintäpalvelut 

ym. 2017.) 

 

 

Facebook 
Sosiaalisen median asiantuntijan Harto Pöngän (2020) julkaisemassa somekat-

sauksessa käy ilmi, että Facebookissa on 2,62 miljoonaa suomalaista käyttäjää. 

Heistä 80 prosenttia käyttää Facebookia yhteydenpitoon ystävien ja perheen 

kanssa. Facebook tavoittaa ostovoimaisen yleisön Suomessa vuonna 2020, sillä 

suurin osa Facebookin käyttäjistä on 25-64-vuotiaita. Heistä 19 prosenttia klikkaa 

Facebook-mainosta vähintään kerran viikossa. (Pönkä 2020.) 
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Facebook-mainonta tarjoaa yrityksille kattavat mahdollisuudet markkinointivies-

tintään. Facebookissa mainonnan muotoja ovat diaesitykset, lomakkeet, tapah-

tumajulkaisut sekä video- ja kuvamainokset. Mainontaan Facebook tarjoaa koh-

dennusmahdollisuuksia, kuten rajausmahdollisuuden demograafisesti, kohde-

ryhmätyökalun ja asiakasrekisterin hyödyntämisen. (Kuuki 2020.)  

 

Facebook on yrityksen kannalta yksi parhaista alustoista asiakkaan sitouttami-

seen. Facebook on monimuotoisuutensa takia asiakkaan ja yrityksen näkökul-

masta hyvä asiakaspalvelukanava. (Teleperformance Group 2016.) Yritykset voi-

vat rakentaa koko myymälänsä Facebookissa. Facebookissa yritysten on mah-

dollista lisätä ja päivittää tuotteita, hallita tilauksia ja toimituskuluja. Lisäksi yrityk-

set voivat kohdentaa Facebook-mainoksia myymälän mainostamiseksi. Face-

bookin keskustelupaneeli Messenger avaa yritykselle kanavan olla reaaliajassa 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. (Hurtwitz 2020.)  

 
Instagram 
Pöngän (2020) julkaisussa käy ilmi, että Instagramissa on 1,8 miljoonaa suoma-

laista käyttäjää. Heistä 62 prosenttia käyttää Instagramia viihteeseen. Instagra-

min käyttäjistä 18 prosenttia klikkaa Instagram-mainosta vähintään kerran vii-

kossa. (Pönkä 2020.) Yrityksille Instagram tarjoaa mahdollisuuden kuvallisen 

viestinnän markkinointiin uudella tavalla. Instagram toimii suosittelijana yrityksen 

tuotteille tai palveluille. (Johnson, 2017.) 

 

Caitlin Huges (2017) kertoo Instagramin olevan mainonnan näkökulmasta poten-

tiaalinen, sillä siellä on mahdollista tavoittaa valtavan yleisö. Instagramissa yritys 

voi hyödyntää markkinointiviestinnän eri keinoja samalla alustalla, kuten makset-

tuja mainoksia, vaikuttajamarkkinointia ja asiakaspalvelua. Instagramin käyttä-

jistä maailmanlaajuisesti 70 prosenttia käyttää Instagramia ostoksien tekemiseen 

sekä uusien mielenkiintoisten tuotteiden löytämiseen (Instagram 2020). Visuaali-

nen sisältö Instagramissa on todistetusti paras tapa kertoa omalle kohderyh-

mälle, millaisia arvoja yritys edustaa sekä kasvattaa asiakkaisiin suhdetta. Visu-

aalisuuden myötä kuluttajille on mahdollista luoda tuntemus sekä positiivinen 

kuva brändistä. (Huges 2017.) 
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Annalect tutkimusyrityksen tekemän vaikuttajamarkkinoinnin tutkimuksesta 

(2017) käy ilmi, että joka neljäs kyselyyn vastannut suomalainen koki saaneensa 

Instagramista hyödyllisiä tuotevinkkejä ja suosituksia vaikuttajamarkkinoinnin 

avulla. Mikäli kyselyn tulokset yleistetään väestötasolle, voidaan tulkita, että 110 

000 suomalaista on ostanut tuotteen tai palvelun Instagram vaikuttajamarkkinoin-

nin perusteella. (Somppi 2017.) 

 
Youtube  
Emoyhtiön Googlen alla oleva Youtube on vuonna 2020 koko internetin toiseksi 

suurin hakukone. Youtube on loistava alusta tavoittaa kohderyhmä ja tarjota asi-

antuntemusta lyhyiden videoiden muodossa. (Vlog Nation 2019.) Pöngän (2020) 

julkaisussa käy ilmi, että Youtubessa on 3,0 miljoonaa suomalaista käyttäjää ja 

1 155 000 suomalaista katsojaa päivässä. Käyttäjistä 91 prosenttia käyttää You-

tubea viihteeseen. Käyttäjistä 8 prosenttia klikkaa Youtube-mainosta vähintään 

kerran viikossa. (Pönkä 2020.) 

 

Youtube on maailman suosituin videoiden suoratoistopalvelu. Käyttäjät voivat 

katsoa videoita ilmaiseksi tai ladata omaa sisältöä muiden katsottavaksi. Youtu-

ben käyttäjät voivat tilata heitä kiinnostavia kanavia, tykätä sekä kommentoida 

videoita. Videomainoksia näytetään käyttäjille ennen videon alkamista tai sen 

keskellä. Youtube on käyttäjäystävällinen mainosalusta, sillä käyttäjä voi ohittaa 

mainokset, mikäli ne eivät sisällä heitä kiinnostavaa sisältöä. (Yrjölä 2018.) 

 

Yritykset hallinnoivat, seuraavat ja luovat itse Youtube-mainoskampanjoita. You-

tube tarjoaa Googlen luoman laajan valikoiman valmiita yleisöryhmiä, joille mai-

noksen voi kohdentaa. Yrityksen on myös mahdollista määritellä esimerkiksi iän 

ja asuinpaikan mukaan täysin oma kohderyhmä, joille mainoksia näytetään. (Yr-

jölä, 2018.) 

 

Käyttäjät voivat etsiä muiden kuluttajien arvosteluja videoiden muodossa ja You-

tube toimii yrityksen suosittelijana. Suosittelut helpottavat ostopäätöksen teke-

mistä ja varmistavat muiden positiivisen kokemuksen yrityksen tuotteista tai pal-

veluista. Youtubessa suosittelussa yrityksiä auttaa vaikuttajamarkkinointi. (Vlog 

Nation 2019). 
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4 OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 
 

 

4.1 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 
 

Markkinoilla ostokäyttäytyminen ohjaa yrityksen toimintaa sekä yksittäisiä kulut-

tajia valintojen teossa. Ostokäyttäytyminen on kokonaisuus, joka ohjaa asiakkaita 

siihen, mitä, miten ja mistä tuotteita tai palveluita ostetaan. Kuluttajan ostopää-

töksiä ohjaavat ulkopuoliset ärsykkeet. Ulkoisia ärsykkeitä ovat kulttuuri, talou-

dellinen tilanne ja yrityksen markkinointitoimenpiteet. Sisäisillä ärsykkeillä tarkoi-

tetaan yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja mieltymyksiä, jotka vaikuttavat 

ostopäätöksien tekemiseen. (Bergström & Leppänen, 2015, 92.)  

 

Ostohalun sekä -prosessin laukaisevat yksilön tarpeet, joita ohjaavat motiivit. Yri-

tyksen näkökulmasta menestymisen edellytys markkinoilla on pystyä vastaa-

maan asiakkaiden tarpeisiin. Yksilön ostokäyttäytymiseen vaikuttaa myös henki-

lökohtainen ostokyky, jolla tarkoitetaan kuluttajan mahdollisuutta ostaa sekä ku-

luttajan käytettävissä olevia varoja. Kuluttajan ostokykyyn vaikuttaa myös aika. 

Mikäli asiakkaalla ei ole aikaa etsiä esimerkiksi edullisinta tuotetta, hänen on käy-

tettävä hankintaan enemmän rahaa (Kuvio 2). Asiakkaat ovat usein valmiita mak-

samaan enemmän säästääkseen aikaa esimerkiksi verkkokaupoista ostamalla. 

(Bergström & Leppänen, 2015, 93.) 

 

 
KUVIO 2. Ostajan ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät (Bergström & Leppänen, 

2015, muokattu) 
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Kuluttajan demografiset tekijät ovat ominaisuuksia, jotka ovat helposti selvitettä-

vissä, analysoitavissa sekä mitattavissa. Demografisiin tekijöihin kuuluvat ikä, 

sukupuoli, asuinpaikka, ammatti, asumismuoto, perheen koko, siviilisääty, tulot, 

koulutus, kulutus, kieli, liikkuvuus maan sisällä, maahan- ja maastamuutto. De-

mografiset tekijät ovat tärkeitä tietoja yrityksen näkökulmasta. Näillä tekijöillä 

selittyy usein kuluttajien erilaiset tarpeet sekä motiivit hankkia tuotteita ja palve-

luita. (Bergström & Leppänen, 2015, 94.)  

 
Kuluttajan psykologiset tekijät, eli sisäiset tekijät, pitävät sisällään yksilön persoo-

nallisia tarpeita, tapoja, toimintamuotoja ja kykyjä, jotka heijastuvat ostamiseen. 

Yrityksen haasteena markkinoilla on tarjota tuotteita tai palveluita, jotka tyydyttä-

vät kuluttajien tarpeita. Yksilöiden käyttäytyminen muodostuu vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. Psykologiset tekijät vaikuttavat yksilön ostohaluun, joihin 

pyritään vaikuttamaan markkinointitoimenpiteillä. Psykologiset tekijät, jotka vai-

kuttavat yksilön ostokäyttäytymiseen, voidaan jakaa viiteen ryhmään; arvoihin, 

asenteisiin, innovatiivisuuteen, oppimiseen, motiiveihin ja tarpeisiin. (Bergström 

& Leppänen, 2015, 96). 

 

 

4.2 Ostoprosessin vaiheet  
 

Demografisilla ja psykologisilla ominaisuuksia on vaikutus siihen, miten kuluttajat 

tekevät ostopäätöksiä. Pääkaupunkiseudulla asuvan 20-vuotiaan opiskelijan ja 

maaseudulla asuvan 50-vuotiaan perheenisän elämäntyylit, tarpeet ja asiakas-

käyttäytyminen voivat olla hyvin erilaisia. Tämän lisäksi otettava huomioon yksit-

täiset ostotilanteet, joissa voidaan tarkastella ostajan aktiivisuutta, tuotteiden eri-

laisuutta ja sitoutuneisuutta. Kuviossa 3 on esitetty ostoprosessin viisi eri vai-

hetta, jotka ovat ongelman tunnistaminen, tiedon kerääminen, vaihtoehtojen ar-

viointi, ostopäätös ja oston jälkeinen käyttäytyminen. (Bergström & Leppänen, 

2015, 120.)  

 

Taustatekijöiden ymmärtäminen asiakaskäyttäytymisessä auttaa yritystä tuote- 

ja markkinointipäätöksien tekemisessä. Ostoprosessin ymmärtäminen auttaa yri-

tystä kehittämään prosessin tehokkaaksi, jolloin se kuljettaa asiakaan läpi osto-

prosessin sekä takaa oston jälkeisen tyytyväisyyden. Ostoprosessi voi olla hyvin 
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erilainen riippuen ostajasta, tuotteesta ja tilanteesta. Ostaja käy monimutkaisissa 

ostotilanteissa prosessin kaikki vaiheet läpi. Rutiiniostoissa joitain vaiheita jää vä-

listä tai ne lyhenevät. Verkkokaupoista ostaminen on tullut entistä tärkeämmäksi 

välineeksi ostoprosessin eri vaiheissa. Verkosta haetaan tietoa, vertaillaan tuot-

teita ja palveluita, vahvistetaan ostopäätöstä, haetaan kokemuksia sekä tehdään 

lopulta ostopäätöksiä. (Bergström & Leppänen, 2015, 121.) 

 

Ostoprosessi käynnistyy, kun ostaja havaitsee ongelman, joka täytyy ratkaista. 

Uusintaoston tarpeesta kuluttaja tulee tietoiseksi tavaran loppuessa, palvelun 

päättyessä tai rikkoutuessa. Täysin uusi täyttämätön tarve voi herätä kuluttajalle, 

kun hän tiedostaa, että jokin hankinta voi parantaa elintasoa, elinpiiriä tai statusta. 

Ostaja epäröi hankintaa enemmän silloin, kun se on täysin uusi. Uuteen hankin-

taan sisältyy suurempi riski. (Bergström & Leppänen, 2015, 122.) 

 

Ärsykkeellä tarkoitetaan herätettä, joka ohjaa ostajaa havaitsemaan tarpeen. Är-

syke voi olla fysiologinen, kuten kylmyys, jano tai nälkä. Ärsyke voi olla myös 

sosiaalinen tai kaupallinen. Sosiaalisia ärsykkeitä ovat esimerkiksi perheenjäsen-

ten tai ystävien puolelta tuleva suositus uutta hankintaa kohtaan. Kaupallisia är-

sykkeitä ovat mainokset, joiden tarkoituksena on herättää kuluttajan kiinnostus 

hyödykettä kohtaan. Ostoprosessissa ostaja siirtyy seuraavaan vaiheeseen 

vasta ollessaan riittävän motivoitunut, sillä ostajalla on oltava tunne siitä, että on-

gelma on kannattava ratkaista. (Bergström & Leppänen, 2015, 122.) 

 

Kun ostaja on kokenut ongelman ratkaisemisen arvoiseksi, alkaa tiedon kerää-

minen markkinoilla olevista eri vaihtoehdoista. Tiedonkeruuprosessiin vaikuttavat 

vaihtoehtojen määrä sekä ostajan persoonalliset ominaisuudet. Tiedonkeruupro-

sessissa ostaja pyrkii vähentämään ostoon liittyviä riskejä. Ostaja kerää tietoa 

omien kokemuksien pohjalta, kaupallisista tietolähteistä, kuten myymälähenkilö-

kunnalta sekä sosiaalisista tietolähteistä, kuten ystäviltä ja perheeltä. Markkinoi-

jan on saatava viesti kanaviin, jotka tavoittavat oikeat kohderyhmät. (Bergström 

& Leppänen, 2015, 123.) Kuluttaja haluaa välttää kognitiivisen dissonanssin, eli 

tiedollisen ristiriidan. Eliminoimalla kognitiivisen dissonanssin jo ennen ostoa ver-

tailemalla eri vaihtoehtoja tarkkaan, ostaja välttää oston jälkeisen katumuksen 

hankintaa kohtaan. (Bergström & Leppänen, 2015, 125.) 
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Ostopäätös syntyy, kun ostajalla on riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista. Valinta-

vaiheessa tuotteet asetetaan paremmuusjärjestykseen tai todetaan, ettei sopivaa 

vaihtoehtoa löydy. Valintakriteereinä ovat ominaisuudet, joita kuluttaja pitää tär-

keänä ja jotka tuottavat ongelmaan ratkaisun. Kriteereitä voivat olla hinta, kestä-

vyys, kotimaisuus tai väri. Kriteerit vaihtelevat kuluttajasta ja tilanteesta riippuen, 

sillä painoarvo valintakriteereissä voi vaihdella. Ostoon liittyvät riskit vaikuttavat 

myös valintatilanteessa, sillä ostaja haluaa tehdä hyviä päätöksiä. Ostoon sisäl-

tyä riskejä ovat laaturiski, turvallisuusriski, terveydellinen riski, sosiaalinen riski, 

taloudellinen riski ja ajankäyttöön liittyvä riski. (Bergström & Leppänen, 2015, 

123.) 

 

Taloudellinen riski liittyy siihen, saako ostaja rahoilleen hankinnasta vastinetta. 

Terveydellisiä vaikutuksia kuluttajat pohtivat entistä enemmän. Esimerkiksi ruuan 

sisältämät lisäaineet ja matkakohteet saavat kuluttajia vertailemaan vaihtoehtoja 

entistä enemmän. Mitä näkyvämpi ostos, sitä enemmän sosiaalista epävar-

muutta se herättää kuluttajassa, sillä kuluttaja pohtii, miten muut suhtautuvat os-

tokseen. Internetin myötä ajankäyttöön liittyvä riski on pienentynyt, sillä eri verk-

kosivuilla tuotteita ja palveluita on helppoa vertailla, ilman eri liikkeissä fyysisesti 

käymistä. Tuotteiden tiedot, muiden kokemukset ja ehdotukset löytyvät myös so-

siaalisesta mediasta, ja siellä kuluttajat pääsevät keskustelemaan hankinnoista. 

(Bergström & Leppänen, 2015, 124.) 

 

Ostopäätös tapahtuu, kun kuluttaja on löytänyt itselleen sopivan vaihtoehdon ja 

on valmis sitoutumaan hankintaan. Ostoprosessi voi tässä vaiheessa vielä kat-

keta, mikäli ostajan haluamaa tuotetta ei ole saatavilla. Ostotapahtumassa kulut-

taja päättää ostopaikan ja tekee maksutapahtuman. (Bergström & Leppänen, 

2015, 124.) 

 

Ostoprosessi ostajan näkökulmasta ei pääty ostamiseen, vaan ostosta seuraa 

palvelun tai tavaran käyttö ja ratkaisun punnitseminen. Kuluttajan ostokäyttäyty-

miseen vaikuttaa tyytyväisyys tai tyytymättömyys. Hankintaan tyytyväinen kulut-

taja todennäköisemmin tekee uusintaoston, antaa hankinnasta hyvää palautetta 

tai suosittelee hankintaa myös eteenpäin. Tyytymätön kuluttaja todennäköisesti 

palauttaa hankinnan, jakaa huonon kokemuksen muille tai antaa huonoa pa-
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lautetta yritykselle. Hankinnasta johtuvaa tyytymättömyyttä kohdistetaan useim-

miten yritykseen silloin, kun hankinta ei ole vastannut odotuksia. (Bergström & 

Leppänen, 2015, 124.) 

 

 
KUVIO 3. Ostoprosessin vaiheet (Bergström & Leppänen, 2015, muokattu) 

 

4.3 Sosiaalinen shoppailu  
 

Sosiaalinen shoppailu 2.0 on sähköistä kaupankäyntiä, jossa kuluttajat hyödyn-

tävät sosiaalista mediaa kiertämällä ostoskeskuksien sijaan verkkokaupoissa 

(Kotimaisten kielten keskus 2010). Sosiaalisen shoppailun koko ostokokemus ta-

pahtuu sosiaalisen median alustalla (Hurtwiz 2020). Sosiaalisen median avulla 

kuluttajat voivat keskustella tulevista hankinnoista, tuotteista tai palveluista hyö-

dyntämällä keskustelupalstoja ja verkkoyhteisöjä. Verkkoyhteisöiden sisältä ku-

luttajat saavat tietoa siitä, mitä kannattaa tai ei kannata ostaa. Tuotteiden käyttä-

jien kommentit ja kokemukset koetaan ostajien keskuudessa olevan luotettavam-

pia kuin yrityksien omat mainokset. Hintavertailut ja alennukset ovat myös suo-

sittuja sosiaalisessa shoppailussa. (Kotimaisten kielten keskus 2010).  

 

Sosiaalinen shoppailu on kuluttajalle helpompaa ja virtaviivaisempaa, sillä osta-

minen vaatii vähemmän klikkauksia, kuin useimmat verkkosivustot. Instagram on 

suosituin alusta sosiaalisen median ostoksille sen kuvaystävällisen konseptin ta-

kia. Instagram tunnisti sosiaalisen shoppailun mahdollisuudet ja lanseerasi In-
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stagram Checkoutin. Tämän uuden ominaisuuden avulla ostot tapahtuvat suo-

raan Instgaram –sovelluksessa, joka laajenee Instagram Shopping –ominaisuu-

teen. (Hurtwitz 2020). 

 

Matkaratkaisuiden liiketoiminnanjohtaja Benny Öhman (2020) kirjoittaa, että ko-

ronaviruspandemia nosti verkko-ostojen suosiota kuluttajien keskuudessa, kun 

monet yritykset ottivat digiloikan ja avasivat verkkokauppoja myynnin ylläpitä-

miseksi. IRO Researchin (2020) toteuttaman tutkimuksen mukaan verkko-osta-

minen on ollut Suomessa kasvussa ja vahvistanut asemaansa keväällä 2020 ikä-

ryhmästä tai asuinpaikasta riippumatta. Ostokäyttäytymisessä muutos on toden-

näköisesti pysyvä, sillä täysin uudet kohderyhmät ovat löytäneet verkko-ostami-

sen. (Öhman 2020.)   

 

Pohjoismaiden johtavan digitaaliseen myyntiin erikoistunut konsulttiyhtiö Colum-

bia Road (2020) toteutti markkinatutkimuksen, johon osallistui 1051 suomalaista 

16-64 -vuotiasta henkilöä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 55 prosenttia suomalai-

sista on ostanut koronan johdosta verkosta sellaisia tuotteita, joita ei ennen ole 

ostanut. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että ensi kertaa ostaneista 73 prosenttia 

aikoo jatkaa tuotteiden ostamista jatkossakin verkon kautta. (Columbia Road 

2020.) 

 

Vuonna 2019 verkkokaupan osuus koko maailman vähittäismyynnistä oli 14,1 

prosenttia. Vuonna 2023 tämän luvun odotetaan olevan 22 prosenttia. Maailman-

laajuisesti verkkokaupat ovat yksiä suosituimpia verkkotoiminnoista. (Clement 

2019.) 
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5 TUTKIMUS  
 

5.1 Kvantitatiivinen tutkimus  
 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, koska 

tarkoituksena on selvittää, onko X- ja Z-sukupolvien välillä eroa ostokäyttäytymi-

sessä sosiaalisessa mediassa. Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus on me-

netelmäsuuntaus tieteellisessä tutkimuksessa. Se perustuu kohteen tulkitsemi-

seen ja kuvaamiseen numeroiden sekä tilastojen avulla. (Jyväskylän Yliopisto 

2015.) Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla pystytään kuvaamaan vas-

tauksien keskinäisiä riippuvuuksia tai niiden eroavaisuuksia. (Vilkka, 2007,14). 

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu vastauksien määrään, joita pystytään yleistä-

mään. Luotettavien tulosten saamiseksi kvantitatiivinen tutkimus tarvitsee riittä-

vän suuren määrän havaintoyksiköitä, jotta koko perusjoukkoa voidaan yleistää. 

Kvantitatiivisella kyselytutkimuksella pyritään tuottamaan luotettavaa, yleistettä-

vää ja perusteltavaa tietoa riittävän monien havaintoyksikköjen kautta. (Kananen, 

2008, 10.) 

 

Tutkimusprosessi alkaa tutkimusongelmasta, johon pyritään hakemaan jokin rat-

kaisu tai vastaus. Kvantitatiivisen analyysin menetelmät perustuvat tilastollisten 

hypoteesien testaukseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelmaan 

saadaan ratkaisu tarvittavalla määrällä tietoa. (Kananen, 2008, 11.) Lähtökoh-

tana kyselylle on tutkimusongelma, jonka tueksi laaditaan kysymyksiä, joiden 

avulla pyritään selvittämään tutkimuksen pääongelma sekä alaongelmat. (Kana-

nen, 2008, 14). Aineisto kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä kerätään val-

miiksi muotoiltujen kysymysten avulla, jotta saavutetaan vastaukset, jotka ovat 

tarkkoja, helposti mitattavia sekä verrattavissa keskenään (Heikkilä, 2014, 8). 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruumenetelmänä on käytetty kyselylomaketta.  

Kysymykset, jotka toimivat tutkimuksessa mittareina, laaditaan tarvittavan tiedon 

perusteella. Kyselylomakkeen täytyy olla kohderyhmälle yksinkertainen ja vas-

taajaystävällinen. (Kananen, 2008, 12.) Haluttujen laadukkaiden vastauksien 

kannalta kyselylomakkeen tulee olla tiivis ja selkeä. Liian suppea kysely ei kui-

tenkaan tarjoa tarpeeksi kattavasti tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi, 
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jonka vuoksi tärkeät kysymykset on mietittävä huolella, jotta ne palvelevat tutki-

musongelmaa. (Kananen, 2008, 14.)  

 

Onnistunut tutkimus on tarkoituksenmukainen sekä ajoitettu oikein. Perusvaati-

muksia tutkimukselle ovat validiteetti, reliabiliteetti, objektiivisuus ja relevanssi. 

Validiteetilla tarkoitetaan vastaavuutta, eli että mitattavat asiat ovat tutkimuk-

sessa niitä, joita on suunniteltu mitattavan. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen 

luotettavuutta, johon vaikuttaa tutkimuksen ajoitus sekä tutkimusotoksen koko. 

Luotettavassa tutkimuksessa tulokset eivät muutu, mikäli tutkimus tehtäisiin uu-

destaan. Objektiivisuudella tarkoitetaan puolueettomuutta tutkijan puolelta. Tut-

kija ei saa ohjailla vastauksia tai vaikuttaa tutkittavien vastauksiin. Relevanssi 

tarkoittaa oleellisuutta. Tutkimuksessa on oleellista hakea ja saada tietoa tutki-

musongelmaan sekä rajata aihe tarpeeksi tarkaksi. (Raatikainen, 2005, 16.) 

 

 

5.2 Kyselylomakkeen toteutus 
 

Tämän opinnäytetyön kyselylomake luotiin Google Forms -palvelulla. Kyselylo-

makkeen kysymykset laadittiin opinnäytetyön teoriaosuuden sekä tutkimusosuu-

den pohjalta. Kyselylomakkeesta tehtiin tiivis sekä nopeasti ja helposti vastat-

tava, mikä mahdollisti suuren vastaajamäärän. Kyselylomakkeessa käytettiin 

vaihtelevasti monivalintaa sekä Likert-asteikkoa. Kyselylomakkeen viimeisessä 

kysymyksessä käytettiin avointa vastausta, johon vastaajan oli vapaaehtoista 

vastata. Kyselylomakkeesta haluttiin tehdä ytimekäs sekä vastaajaystävällinen.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, koska se 

mahdollisti hypoteesien testaamisen, kyselylomakkeen levittämisen laajalle ih-

misjoukolle sekä tuloksien vertailun keskenään. Vastauksia ristiintaulukoitiin ja 

tulkittiin Khiin neliö -testin avulla (taulukko 2). Tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

kerättiin vastauksia X- ja Z-sukupolvien henkilöiltä, jotka käyttävät sosiaalista me-

diaa aktiivisesti. Kysely toteutettiin 5.5-30.5.2020 välisenä aikana ja siihen vas-

tasi 263 henkilöä (Liite 1). Kyselylomaketta jaettiin käytetyimmissä sosiaalisen 

median kanavissa Facebookissa, Instagramissa sekä pikaviestintäpalvelussa 

Whatsapp. Kyselylomake sisälsi yhteensä yksitoista kysymystä liittyen sosiaali-

seen mediaan ja ostokäyttäytymiseen.  
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Kyselylomakkeen vastaukset ristiintaulukointiin ja vastauksia analysoitiin Khiin 

neliö -testillä. Khiin neliö -testissä määritetään Khiin neliö todennäköisyysja-

kaumasta p-arvo. P-arvo selvittää, kuinka todennäköistä on saada havaitun suu-

ruinen Khiin neliön -muuttujan arvo ilman eroa tai riippuvuutta perusjoukossa.  

Nollahypoteesin oletetaan pitävän paikkaansa tilastollisessa testauksessa niin 

kauan, kunnes toisin osoitetaan. Mitä pienempi p-arvo on, sitä enemmän se osoit-

taa nollahypoteesia vastaan. Alle 0,05 suuruista p-arvoa pidetään vakiintuneen 

tavan mukaan riittävänä näyttönä perusjoukossa olevan eron tai riippuvuuden 

puolesta. (Taanila, 2019.) 

  

TAULUKKO 2. Tutkimuksen rakenne  

Päätutkimusongelma: Onko X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä eroavai-

suuksia sosiaalisessa mediassa? 

H0 = X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa on 

eroavaisuuksia. 

H1 = X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa ei ole 

eroavaisuuksia. 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jossa  

X- sukupolvea ja Z-sukupolvea edusti N-määrä vastauksia. 

Vastauksia analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö -testillä. 

Tutkimuksen lopputulos on, että tällä otannalla tuli todistetuksi, että H0 pitää 

paikkaansa. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksista voitiin selvittää, millaisissa asioissa erovaisuuk-

sia sukupolvien välillä on, missä erityisen paljon ja missä vähemmän. 

 

 

5.3 Tutkimuksen tulokset  
 
Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat X-sukupolvi ja Z-sukupolvi. Tutkimuk-

seen osallistui yhteensä 263 henkilöä. Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysy-

myksessä vastaajia pyydettiin vastaamaan, kumpaa sukupolvea hän edustaa 

(kuvio 4). Vastaajille annettiin valmiiksi vaihtoehdot sukupolvista, jotka olivat X-

sukupolvi, syntynyt vuosina 1960-1980 ja Z-sukupolvi, syntynyt vuosina 1995-
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2010.  Kyselyyn vastasi 149 X-sukupolven henkilöä ja 114 Z-sukupolven henki-

löä. 

 

 
KUVIO 4. Vastaajien sukupolvijakauma 

 

Kyselyyn vastanneista X-sukupolven henkilöistä 73 prosenttia (n=109) oli naisia 

ja 27 prosenttia (n=40) oli miehiä. Kyselyyn vastanneista Z-sukupolven henki-

löistä 64 prosenttia (n=74) oli naisia, 35 prosenttia (n=40) oli miehiä ja 1 prosentti 

(n=2) valitsi vaihtoehdon ”En halua vastata”. Yksikään kyselyyn vastannut ei va-

linnut vaihtoehto ”Muu” (kuvio 5). 
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KUVIO 5. Vastaajien sukupuolijakauma 

 

Kuvio 6 kertoo X- ja Z-sukupolvien käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan listalta 1-5 heidän eniten käyttämäänsä sosiaa-

lisen median kanavaa. Vastaajien oli mahdollista joko valita 12 valmiiksi asete-

tuista vaihtoehdoista käytetyimmät sosiaalisen median kanavat tai kirjoittaa va-

paa sana -kenttään sosiaalisen median kanavan nimi, mitä listasta ei löytynyt. 

 

X-sukupolven käytetyimmäksi sosiaalisen median kanavaksi osoittautui Face-

book, jota yhteensä 97 prosenttia (n=144) vastaajista vastasi käyttävänsä. Face-

book osoittautui Z-sukupolven toiseksi käytetyimmäksi sosiaalisen median kana-

vaksi, jota vastaajista 81 prosenttia (n=92) vastasi käyttävänsä. Z-sukupolven 

käytetyimmäksi sosiaalisen median kanavaksi osoittautui Instagram, jota vastaa-

jista 99 prosenttia (n=112) vastasi käyttävänsä. Instagram osoittautui X-sukupol-

ven toiseksi käytetyimmäksi sosiaalisen median kanavaksi, jota yhteensä 71 pro-

senttia (n=43) vastaajista vastasi käyttävänsä. 

 

Molempien sukupolvien kolmanneksi käytetyimmäksi sosiaalisen median kana-

vaksi osoittautui Youtube. X-sukupolvesta 60 prosenttia (n=91) ja Z-sukupolvesta 

69 prosenttia vastasi käyttävänsä Youtubea.  
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Listan muista vaihtoehdoista X-sukupolvi käytti Z-sukupolvea enemmän sosiaa-

lisen median kanavia LinkedIn, keskustelufoorumit, Blogit, Twitter ja Pinterest. Z-

sukupolvi käytti X-sukupolvea enemmän kanavia Snapchat, Reddit ja TikTok. X-

sukupolvi ei lisännyt vaihtoehto ”Muu” kohtaan muita sosiaalisen median kanavia. 

Z-sukupolvi lisäsi ”Muu” kohtaan käytetyimmäksi sosiaalisen median kanaviksi 

suoratoistopalvelun Twitch ja anonyymi keskustelufoorumin Jodel. 

 

 
KUVIO 6. Sosiaalisen median kanavien käyttö sukupolvittain 

 

Vastauksista kävi ilmi, että molempien sukupolvien kolme käytetyintä sosiaalisen 

median kanavaa ovat Facebook, Instagram ja Youtube.  

 

X-sukupolvesta 97 prosenttia (n=144) vastasi käyttävänsä Facebookia ja 3 pro-

senttia (n=5) ei valinnut Facebookia käytetyimpien sosiaalisten median kanavien 

joukkoon. Z-sukupolvesta 81 prosenttia (n=91) vastasi käyttävänsä Facebookia 

ja 19 prosenttia (n=22) ei valinnut Facebookia käytetyimpien sosiaalisten median 

kanavien joukkoon (kuvio 7).  

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) Face-

bookin käytössä on eroja: p-arvo 0,00002. 
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KUVIO 7. Facebookin käyttö sukupolvittain 

 

X-sukupolvesta 71 prosenttia (n=106) vastasi käyttävänsä Instagramia ja 29 pro-

senttia (n=43) ei valinnut Instagramia käytetyimpien sosiaalisten median kana-

vien joukkoon. Z-sukupolvesta 99 prosenttia (n=112) vastasi käyttävänsä In-

stagramia ja 1 prosenttia (n=2) ei valinnut Instagramia käytetyimpien sosiaalisten 

median kanavien joukkoon (kuvio 8).   

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) In-

stagramin käytössä on eroja: p-arvo 0,0000001. 
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KUVIO 8. Instagramin käyttö sukupolvittain 

 

Molempien sukupolvien kolmanneksi käytetyimmäksi sosiaalisen median kana-

vaksi osoittautui Youtube. X-sukupolvesta 61 prosenttia (n=91) vastasi käyttä-

vänsä Youtubea ja 39 prosenttia (n=58) ei valinnut Youtubea käytetyimpien sosi-

aalisten median kanavien joukkoon. Z-sukupolvesta 76 prosenttia (n=86) vastasi 

käyttävänsä Youtubea ja 24 prosenttia (n=28) ei valinnut Youtubea käytetyimpien 

sosiaalisten median kanavien joukkoon (kuvio 9). 

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) You-

tuben käytössä on eroja: p-arvo 0,01. 
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KUVIO 9. Youtuben käyttö sukupolvittain 

 

Kuvio 9 kertoo, kuinka monta tuntia päivässä X- ja Z-sukupolvet keskimäärin viet-

tävät aikaa sosiaalisessa mediassa. Vastauksista kävi ilmi, että X-sukupolvesta 

enemmistö 42 prosenttia (n=62) vastasi käyttävänsä keskimäärin kaksi tuntia päi-

vässä sosiaalisessa mediassa. Z-sukupolvesta enemmistö 36 prosenttia (n=42) 

vastasi käyttävänsä kolme tuntia päivässä sosiaalista mediaa.  

 

X-sukupolven vastauksien keskiarvo on kolme tuntia vuorokaudessa ja Z-suku-

polven vastauksien keskiarvo on neljä tuntia vuorokaudessa. Khiin neliö -testin 

mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) päivittäisessä sosiaali-

sen median kanavien käytössä tunteina on eroja: p-arvo 0,00000001. 
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KUVIO 10. Sosiaalisessa mediassa vietetty aika päivässä sukupolvittain 

 

Kuvio 10 kertoo, kuinka moni X- ja Z-sukupolvesta seuraa sosiaalisessa medi-

assa yrityksiä. X-sukupolvesta 85 prosenttia (n=127) vastasi seuraavansa sosi-

aalisessa mediassa yrityksiä ja 15 prosenttia (n=22) vastaajista ei seuraa. Z-su-

kupolvesta 91 prosenttia (n=104) vastasi seuraavansa sosiaalisessa mediassa 

yrityksiä ja 9 prosenttia (n=10) vastaajista ei seuraa. 

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) sosi-

aalisessa mediassa yritysten seuraamisessa ei ole eroja: p-arvo 0,1. 
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KUVIO 11. Yrityksien seuraaminen sosiaalisessa mediassa sukupolvittain 

 

Kuvio 11 kertoo, kuinka moni X- ja Z-sukupolvesta seuraa sosiaalisessa medi-

assa julkisuuden henkilöitä ja/tai sosiaalisen median vaikuttajia. X-sukupolvesta 

65 prosenttia (n=96) vastasi seuraavansa sosiaalisessa mediassa julkisuuden 

henkilöitä ja/tai sosiaalisen median vaikuttajia ja 35 prosenttia (n=53) vastaajista 

ei seuraa. Z-sukupolvesta 95 prosenttia (n=108) seuraa sosiaalisessa mediassa 

julkisuuden henkilöitä ja/tai sosiaalisen median vaikuttajia ja 5 prosenttia (n=6) ei 

seuraa.  

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) sosi-

aalisessa mediassa julkisuuden henkilöiden ja/tai vaikuttajien seuraamisessa on 

eroja: p-arvo 0,0000001. 
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KUVIO 12. Julkisuuden ja/tai sosiaalisen median vaikuttajien seuraaminen sosi-

aalisessa mediassa sukupolvittain 

 

Seuraavassa kysymyksessä käytettiin Likert-asteikkoa. Kysymys oli jaettu kah-

deksaan eri väittämään, joihin vastaaja valitsi itselleen kuusiportaisesta as-

teikosta sopivan vaihtoehdon. Asteikon ensimmäinen vaihtoehto oli täysin eri 

mieltä ja kuudes vaihtoehto täysin samaa mieltä. Ensimmäisessä väittämässä 

vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, sosiaalisessa mediassa näkyvät 

mainokset lisänneet ovat lisänneet ostotarpeitani (kuvio 13).  

 

X-sukupolvesta 5 prosenttia (n=8) ja Z-sukupolvesta enemmistö 30 prosenttia 

(n=34) oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. X-sukupolvesta enemmistö 27 

prosenttia (n=39) oli väittämän kanssa hyvin eri mieltä.  

 

X-sukupolven vastauksien keskiarvo väittämään on 2,9 ja Z-sukupolven kes-

kiarvo väittämään on 4,2. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-

sukupolven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,00000003. 
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KUVIO 13. Sosiaalisessa mediassa näkyvien mainosten vaikutus ostotarpeisiin 

sukupolvittain 

 

Toisessa väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, koen sosiaa-

lisessa mediassa kohdennetun mainonnan hyödylliseksi (kuvio 14). Z-sukupol-

vesta enemmistö 28 prosenttia (n=32) oli väittämän kanssa täysin samaa. X-su-

kupolvesta enemmistö 23 prosenttia (n=35) oli väittämän kanssa hyvin eri mieltä.  

 

X-sukupolven vastauksien keskiarvo väittämään on 3,0 ja Z-sukupolven kes-

kiarvo väittämään on 4,0. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-

sukupolven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,000002. 
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KUVIO 14. Sosiaalisessa mediassa kohdennetun mainonnan koettu hyöty suku-

polvittain 

 

Kolmannessa väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, olen teh-

nyt ostopäätöksen sosiaalisessa mediassa nähdyn mainoksen perusteella (kuvio 

15). Z-sukupolvesta enemmistö 40 prosenttia (n=46) oli väittämän kanssa täysin 

samaa. X-sukupolvesta enemmistö 21 prosenttia (n=31) oli väittämän kanssa 

täysin eri mieltä. 

 

X-sukupolven keskiarvo väittämään on 3,5 ja Z-sukupolven keskiarvo väittämään 

on 4,3. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) 

mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,0009. 
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KUVIO 15. Sosiaalisessa mediassa ostopäätöksen tekeminen nähdyn mainok-

sen perusteella sukupolvittain.  

 

Neljännessä väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, olen osta-

nut samoja tuotteita ja/tai palveluita, joita olen muiden nähnyt esittelevän sosiaa-

lisessa mediassa (kuvio 16). Z-sukupolvesta enemmistö 44 prosenttia (n=61) oli 

väittämän kanssa täysin samaa mieltä. X-sukupolvesta enemmistö 27 prosenttia 

(n=40) oli väittämän kanssa täysin eri mieltä.  

 

X-sukupolven vastaajien keskiarvo väittämään on 3,0 ja Z-sukupolven keskiarvo 

väittämään on 4,4. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-suku-

polven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,0000000001. 
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KUVIO 16. Tuotteiden ja/tai palveluiden ostaminen muiden tarjoaminen suositus-

ten perusteella sukupolvittain 

 

Viidennessä väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, etsin itse 

sosiaalisesta mediasta tarjouksia, tuotteita ja/tai palveluita (kuvio 17). Z-sukupol-

vesta enemmistö 35 prosenttia (n=40) oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 

X-sukupolvesta 25 prosenttia (n=38) oli väittämän kanssa täysin eri mieltä.  

 

X-sukupolven vastauksien keskiarvo väittämään on 2,9 ja Z-sukupolven vastauk-

sien keskiarvo väittämään on 4,0. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven 

(n=149) ja Z-sukupolven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,000003. 
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KUVIO 17. Sosiaalisesta mediasta tuotteiden ja/tai palveluiden itsenäinen etsimi-

nen sukupolvittain  

 

Kuudennessa väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, otan sel-

vää sosiaalisessa mediassa näkyvien tuotteiden ja/tai palveluiden ominaisuuk-

sista ennen ostopäätöksen tekemistä (kuvio 18). X-sukupolvesta enemmistö 32 

prosenttia (n=47) ja Z-sukupolvesta enemmistö 53 prosenttia (n=60) oli väittämän 

kanssa täysin samaa mieltä.  

 

X-sukupolven vastaajien keskiarvo väittämään on 4,3 ja Z-sukupolven keskiarvo 

väittämään on 4,9. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-suku-

polven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,005. 
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KUVIO 18. Sosiaalisessa mediassa näkyvien tuotteiden ja/tai palveluiden omi-

naisuuksien selvittäminen ennen ostopäätöksen tekemistä sukupolvittain 

 

Seitsemännessä väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, mui-

den kuluttajien arvostelut tuotteesta ja/tai palvelusta vaikuttavat ostopäätöksiini 

(kuvio 19). Z-sukupolvesta enemmistö 37 prosenttia (n=42) oli väittämän kanssa 

täysin samaa mieltä. X-sukupolvesta enemmistö 26 prosenttia (n=39) olivat väit-

tämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.  

 

X-sukupolven vastaajien keskiarvo väittämään on 3,9 ja Z-sukupolven vastaajien 

keskiarvo väittämään on 4,7. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja 

Z-sukupolven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,000006. 
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KUVIO 19. Muiden kuluttajien tuote- ja/tai palveluarvosteluiden vaikutus ostopää-

tökseen sukupolvittain 

 

Kahdeksannessa väittämässä vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämään, sosi-

aalisessa mediassa näkyvien mainoksien tarjoama hinnan alennus tuotteesta 

ja/tai palvelusta vaikuttavat ostopäätökseeni (kuvio 20). Z-sukupolvesta enem-

mistö 37 prosenttia (n=38) olivat väittämän kanssa täysin samaa mieltä. X-suku-

polvesta enemmistö 25 prosenttia (n=37) oli väittämän kanssa jokseenkin samaa 

mieltä.  

 

X-sukupolven vastaajien keskiarvo väittämään on 3,5 ja Z-sukupolven vastaajien 

keskiarvo väittämään on 4,5. Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja 

Z-sukupolven (n=114) mielipiteissä on eroja: p-arvo 0,000002. 
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KUVIO 20. Sosiaalisessa mediassa hinnan alennusten vaikutus ostopäätökseen 

sukupovittain 

 

Likert-asteikon jälkeen kyselyn vastaajia pyydettiin valitsemaan ne tuotteet ja pal-

velut, joita he ostavat sosiaalisen median kautta. Vastaajien oli mahdollista joko 

valita 13 valmiiksi asetetusta vaihtoehdosta tuotteet ja palvelut tai kirjoittaa vapaa 

sana- kenttään tuotteita ja palveluita, joita listasta ei löytynyt (kuvio 21). 

 

X-sukupolvi ostaa eniten harrastus- ja urheiluvälineitä 40 prosenttia (n=58), vaat-

teita 36 prosenttia (n=53), kodin elektroniikkaa 34 prosenttia (n=50), e-kirjoja, kir-

joja, verkkokursseja, lehtiä 29 prosenttia (n=44) kosmetiikkaa 29 prosenttia 

(n=43), sisustus- ja puutarhatuotteita 27 prosenttia (n=40). 

 

Z-sukupolvi ostaa eniten vaatteita 43 prosenttia (n=49), kosmetiikkaa 42 prosent-

tia (n=48), e-kirjoja, kirjoja, verkkokursseja, lehtiä 28 prosenttia (n=32), sisustus- 

ja puutarhatuotteita 27 prosenttia (n=31) ja suoratoistopalveluita 25 prosenttia 

(n=29).  

 



50 

 
KUVIO 21. Sosiaalisesta mediasta ostetut tuotteet ja/tai palvelut sukupolvittain 

 

Kuvio 22 kertoo, kuinka monta hankintaa X- ja Z-sukupolvet olivat tehneet viimei-

sen kuukauden aikana sosiaalisessa mediassa nähtyjen mainosten perusteella. 

Vastausvaihtoehdot olivat: en yhtään, 1-3 hankintaa, 4-8 hankintaa ja yli 9 han-

kintaa.  

 

X-sukupolvesta enemmistö 55 prosenttia (n=82) ja Z-sukupolvesta enemmistö 50 

prosenttia (n=56) vastasi tehneensä 1-3 hankintaa viimeisen kuukauden aikana. 

Z-sukupolvesta hankintoja viimeisen kuukauden aikana oli tehnyt 28 prosenttia 

(n=32) ja X-sukupolvesta 6 prosenttia (n=10). X-sukupolvesta yhtään hankintaa 

ei ollut tehnyt 38 prosenttia (n=56) ja Z-sukupolvesta 22 prosenttia (n=26).  

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) mieli-

piteissä on eroja: p-arvo 0,00002. 
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KUVIO 22. Sosiaalisen median mainoksien perusteella tehdyt hankinnat viimei-

sen kuukauden aikana sukupolvittain  

 

Kuvio 23 kertoo miten koronatilanne ja sosiaalisen median mainokset ovat vai-

kuttaneet X- ja Z-sukupolven ostotarpeisiin. Vastausvaihtoehdot olivat: lisännyt 

ostotarpeita, vähentänyt ostotarpeita ja en ole huomannut eroa. X-sukupolven 

henkilöistä 69 prosenttia (n=102) vastasi ostotarpeiden vähentyneen koronatilan-

teen aikana, kun taas enemmistö Z-sukupolven henkilöistä 49 prosenttia (n=56) 

vastasi koronatilanteen aikana ostotarpeiden lisääntyneen sosiaalisessa medi-

assa näkyvien mainoksien vuoksi. 

 

Khiin neliö -testin mukaan X-sukupolven (n=149) ja Z-sukupolven (n=114) mieli-

piteissä on eroja: p-arvo 0,000001. 
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KUVIO 23. Koronatilanteen aikana sosiaalisessa mediassa näkyvien mainosten 

vaikutus ostotarpeisiin sukupolvittain  

 

Kuvio 24 kertoo, miten koronatilanne on vaikuttanut X- ja Z-sukupolven ostokäyt-

täytymiseesi. Kysymys oli muodoltaan avoin kysymys, johon vastaaminen oli va-

paaehtoista. Vastaukset on esitetty suorina lainauksina.   
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KUVIO 24. Koronatilanteen vaikutus ostokäyttäytymiseen sukupolvittain 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

6.1 Johtopäätökset 
 

Opinnäytetyön teoriaosuus sekä tutkimusosio pyrkivät selvittämään onko X- ja Z-

sukupolvien ostokäyttäytymisessä eroavaisuuksia sosiaalisessa mediassa ja jos, 

niin millaisia ne ovat. Nollahypoteesina H0 oli, että X- ja Z-sukupolvien ostokäyt-

täytymisessä sosiaalisessa mediassa on eroavaisuuksia. Vastahypoteesina H1 

oli, että X- ja Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa ei ole 

eroavaisuuksia. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen, ristiintaulukoinnin ja Khiin 

neliö -testin p-arvon perusteella voidaan sanoa, että X- ja Z-sukupolvien osto-

käyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa on eroavaisuuksia, eli nollahypoteesi 

saa tukea tutkimustuloksista. 

 

Sosiaalisessa mediassa nähtävän mainonnan vaikutus ostopäätöksiin 
Tutkimuksen tuloksista nähdään, että Z-sukupolvi kokee sosiaalisessa mediassa 

nähtävän mainonnan lisänneen enemmän heidän ostotarpeitaan verrattuna X-

sukupolveen. Ostotarpeiden lisääntyminen voi johtua siitä, että Z-sukupolvi ko-

kee X-sukupolveen verrattuna sosiaalisessa mediassa kohdennetun mainonnan 

hyödyllisemmäksi. Mitä paremmin mainonta on kohdennettu tavoitetulle kohde-

ryhmälle kiinnostuksen kohteiden, tarpeiden ja oikean kanavan kautta, sitä tehok-

kaampaa mainonta on ja sitä valmiimpi kohderyhmä on kiinnostumaan yrityksen 

tarjoamista hyödykkeistä ja tekemään ostopäätöksen. Markkinoidessa täytyy ot-

taa huomioon se, ettei X-sukupolvelle mainonnan visuaalisuus ole yhtä tärkeää 

kuin Z-sukupolvelle. X-sukupolvi haluaa yrityksiltä enemmän informatiivista sisäl-

töä kuin visuaalisuutta.  

 

Z-sukupolvi viettää keskimäärin tunnin enemmän aikaa vuorokaudesta sosiaali-

sessa mediassa X-sukupolveen verrattuna. Tämän myötä Z-sukupolvi näkee 

mainoksia X-sukupolvea enemmän. Z-sukupolvi tekee X-sukupolveen verrattuna 

todennäköisemmin ostopäätöksen sosiaalisessa mediassa nähdyn mainoksen 

perusteella. Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen vaikuttaa sosiaalinen media 

enemmän kuin aikaisempiin sukupolviin. Z-sukupolvi haluaa tehdä ostoksia ni-

menomaan sosiaalisen median kautta.  
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Z-sukupolvi etsii itse sosiaalisesta mediasta X-sukupolveen verrattuna enemmän

heitä kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Z-sukupolvi on kasvanut sosiaalisen me-

dian ja internetin parissa, toisin kuin X-sukupolvi ja Z-sukupolvelle tuotteiden

sekä palveluiden hankkiminen sitä kautta on ollut lapsesta asti luontevaa. Tämän

vuoksi ennen ostopäätöksen tekoa Z-sukupolvi etsii inspiraatiota eri sosiaalisen

median kanavista. Sosiaalisessa mediassa mainosten tarjoamat hinnan alennuk-

set vaikuttavat Z-sukupolveen enemmän verrattuna X-sukupolveen. Tämä voi

johtua siitä, että suurin osa X-sukupolvesta on ollut pitkään työelämässä, kun Z-

sukupolvesta osa on vielä opiskelijoita tai siirtynyt vasta muutama vuosi sitten

työelämään. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kahden eri sukupolven ostovoima

on erilainen. Lisäksi Z-sukupolvi kokeilee uusia tuotemerkkejä herkemmin verrat-

tuna X-sukupolveen, jonka edustajat ovat erittäin brändiuskollisia kuluttajia. X-

sukupolvi on myös valmiimpi käyttämään hyväksi kokemaansa hankintaan rahaa,

jolloin hinnan alennukset eivät ole niin merkittävässä roolissa ostopäätöksissä.

Tutkimuksen tuloksista nähdään, että X-sukupolvi viettää eniten aikaa tunnetuim-

milla sosiaalisen median kanavilla Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. 

X-sukupolvi ei ole Z-sukupolveen verrattuna yhtä innokas kokeilemaan tai siirty-

mään uusille sosiaalisen median kanaville. Tämän vuoksi X-sukupolvelle mark-

kinoinnissa täytyy pysyä käytetyimmillä sosiaalisen median kanavilla, jotta heidät

tavoittaa. Tutkimuksesta käy ilmi, että Z-sukupolven kolme käytetyintä sosiaali-

sen median kanavat ovat myös Instagram, Facebook ja Youtube. Z-sukupolven

edustajat kuitenkin siirtyvät uusille kiinnostaville sosiaalisen median kanaville nii-

den saapuessa ja ovat innokkaampia kokeilemaan esimerkiksi Snapchatia ja Tik-

Tokia.

Muiden kuluttajien ja sosiaalisen median vaikuttajien vaikutus ostopäätök-
siin 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että molemmat sukupolvet seuraavat sosiaali-

sessa mediassa yrityksiä. Z-sukupolvi seuraa X-sukupolveen verrattuna enem-

män julkisuuden henkilöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia. Vaikuttajamarkki-

nointi on erityisen tehokas tapa tavoittaa ja sitouttaa Z-sukupolvi. Z-sukupolven 

ostopäätöksiin vaikuttaa X-sukupolveen verrattuna enemmän muiden sosiaali-

sessa mediassa esittelemät tuotteet ja palvelut. X-sukupolvi ei ole yhtä valmis Z-
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sukupolveen verrattuna tekemään ostopäätöstä samasta tuotteesta tai palve-

lusta, jonka on nähnyt jonkun toisen esittelevän sosiaalisessa mediassa. Z-suku-

polvelle kuluttamisesta ja ostokäyttäytymisestä on tullut sosiaalisempaa ja he ha-

luavat kuulla muiden kokemukset tuotteesta ja palvelusta sosiaalisessa medi-

assa, ennen ostopäätöksen tekemistä. Z-sukupolvi haluaa reaaliaikaista pa-

lautetta perheeltä ja ystäviltään ennen ostopäätöksen tekemistä sosiaalisen me-

dian välityksellä.  

Molemmat sukupolvet ottavat selvää sosiaalisessa mediassa nähtyjen tuotteiden 

ja palveluiden ominaisuuksista ennen ostopäätöksen tekemistä. Yrityksen on tär-

keää ottaa mainonnassa huomioon, että tarvittava informaatio on nopeasti ja hel-

posti löydettävissä. X-sukupolven ostopäätökset perustuvat tietoon, joten he et-

sivät mielellään tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä.  

Tutkimuksen tuloksista nähdään, että molemmat sukupolvet tekevät laajasti eri 

tuotehankintoja sosiaalisen median kautta. Molemmat sukupolvet ostavat sosi-

aalisesta mediasta vaatteita, e-kirjoja, kirjoja, verkkokursseja, lehtiä, suoratoisto-

palveluita, huonekaluja, elintarviketuotteita, kauneudenhoitopalveluita, sisustus- 

ja puutarhatuotteita. X-sukupolvi ostaa sosiaalisesta mediasta Z-sukupolvea 

enemmän harrastus- ja urheiluvälineitä, kodin elektroniikkaa, jalkineita ja lemmik-

kieläinten tuotteita. Z-sukupolvi ostaa sosiaalisesta mediasta X-sukupolvea 

enemmän kosmetiikkaa ja videopelejä. Kumpikaan sukupolvi ei halunnut lisätä 

ostamiinsa tuotteisiin tai palveluihin matkoja tai tapahtumia. Tämän uskotaan joh-

tuvan vallitsevasta koronatilanteesta, sillä matkustaminen sekä erilaiset tapahtu-

mat ovat tällä hetkellä suurimmalta osalta peruttuja. Z-sukupolven hankinnoissa 

kuumimpia trendejä vuonna 2020 ovat zero-waste -tuotteet, jotka Z-sukupolvi ha-

lusi tutkimuksessa nostaa erityisesti esille.  

Koronatilanteen vaikutus ostokäyttäytymiseen 

Koronatilanteen aikana sosiaalisessa mediassa nähdyt mainokset ovat lisänneet 

enemmän Z-sukupolven ostotarpeita X-sukupolveen verrattuna. Molemmista su-

kupolvista kuitenkin enemmistö oli tehnyt 1-3 hankintaa viimeisen kuukauden ai-

kana sosiaalisessa mediassa nähtyjen mainosten perusteella. Vaikka X-suku-

polvi ei kokenut hankintojen lisääntyneen Z-sukupolven tavoin, olivat molemmat 

sukupolvet kuitenkin tehneet saman verran hankintoja.  
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X-sukupolven ostokäyttäytymiseen koronatilanne on vaikuttanut monin eri tavoin. 

X-sukupolvi on ostanut enemmän sisustustuotteita, sekä omaa hyvinvointia lisää-

viä tuotteita ja palveluita. X-sukupolvi kokee verkon kautta ostamisen helpoksi ja 

sen merkitys on kasvanut entisestään.  Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen koro-

natilanne on vaikuttanut ja erityisesti omaan hyvinvointiin sekä kodin sisutukseen 

halutaan tehdä hankintoja. Z-sukupolvi kokee, että tapahtumien peruuntuminen 

ja lisääntynyt vapaa-aika ovat mahdollistaneet sosiaalisen median kautta ostok-

sien tekemisen entisestään.

Opinnäytetyön tutkimusosuus antaa osviittaa siitä, millaisia eroavaisuuksia X- ja 

Z-sukupolvien ostokäyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa on. Kuvio 25 näh-

dään, että tutkimuksen tuloksien perusteella sukupolvien eroavaisuudet ostokäyt-

täytymisessä ovat selkeät. Yritysten näkökulmasta on tärkeää ottaa nämä eroa-

vaisuudet huomioon suunniteltaessa markkinointitoimenpiteitä sosiaalisessa me-

diassa. Tutkimuksesta nähdään, että molemmat sukupolvet tekevät sosiaali-

sessa mediassa hankintoja, joten sosiaalisessa mediassa mainostaminen on te-

hokas keino tavoittaa molemmat sukupolvet kuluttajina.
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KUVIO 25. X- ja Z-sukupolven ostokäyttäytymisen eroavaisuudet 
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6.2 Tutkimusosuuden arviointi  
 

Opinnäytetyön tutkimusosuuden tavoite oli selvittää X- ja Z-sukupolvien ostokäyt-

täytymisen eroavaisuuden sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa onnistuttiin 

mittaamaan riittävän kattavasti sekä tehokkaasti niitä asioita, joita oli suunniteltu 

mitattavan. Kyselylomakkeen kysymykset oli mietitty huolellisesti, yksiselitteisesti 

sekä ne olivat tutkimusongelman kattavia. Tutkimuksen perusjoukko oli määri-

telty selkeästi, jolloin kohderyhmän oli mahdollista vastata kyselyyn helposti.  

 

Tutkimuksen otannassa oli riittävä edustus ja kyselyyn vastasi odotettua suu-

rempi määrä. Korkean vastausprosentin myötä vastauksia pystyttiin ristiintaulu-

koimaan sekä vertailemaan keskenään. Tavoitteena oli saada kyselyyn sata vas-

taajaa X-sukupolven henkilöistä ja sata vastaajaa Z-sukupolven henkilöistä. Ky-

selyyn vastasi yhteensä 149 X-sukupolven henkilöä ja 114 Z-sukupolven henki-

löä. Otosjoukko on kuitenkin lopulta suhteellisen pieni ja siinä mielessä suurem-

malla otoskoolla voitaisiin saavuttaa parempi yleistettävyys. Kohdejoukko edus-

taa kokonaisväestöä, sillä kyselytutkimuksen kyselyssä tai tulosten analysoin-

nissa sitä ei ole rajattu mitenkään esimerkiksi koulutusasteeseen, asuinpaikkaan 

tai ansiotasoon. Tästä näkökulmasta ulkoinen validiteetti, eli yleistettävyys on 

hyvä.  

 

Validiteetti ja reliabiliteetti perustuvat tässä tutkimuksessa kyselyn sisältöön, 

muotoiluun ja vastaajien määrään. Kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin muo-

toilemaan neutraaleiksi ja objektiivisiksi. Kyselyä ei kuitenkaan pystytty välittä-

mään useammissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Youtubessa, Snapcha-

tissa tai TikTokissa, vaan sitä jaettiin Facebookin, Instagramin ja pikaviestintä-

palvelu Whatsappin välityksellä. Kyselyyn vastanneiden täytyi käyttää jotain 

näistä sosiaalisen median kanavista pystyäkseen vastaamaan kyselyyn.  

 

Analysointivaiheessa kyselylomakkeen Likert-asteikossa opinnäytetyöntekijä 

huomasi, että väittämien vastausvaihtoehdot olisi ollut hyvä toteuttaa eri tavalla. 

Likert-asteikko haluttiin alun perin toteuttaa niin, ettei vaihtoehdoista löydy suo-

raan keskimmäistä vaihtoehtoa, jolloin vältyttäisiin ”ei kumpaakaan mieltä”-vas-

tauksilta. Likert-asteikko oli toteutettu 1-6 vaihtoehdoilla, vastausvaihtoehdon 

yksi tarkoittaen, täysin eri mieltä ja vastausvaihtoehdon kuusi, täysin samaa 
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mieltä. Kaavioiden analysointivaihe ja tuloksien kirjaaminen oli haastavaa, sillä 

välivaihtoehdot 2-5 olivat aluksi nimeämättä. Tältä virheeltä olisi vältytty, mikäli 

opinnäytetyön tekijä olisi nimennyt vastausvaihtoehdot etukäteen ja huomannut 

tämän ristiriidan. Vastausvaihtoehdot saatiin kuitenkin lopulta nimettyä järkevästi. 

Tekijä sai kuitenkin myös positiivista palautetta siitä, että on hyvä, ettei vastaus-

vaihtoehdoista löydy ”ei kumpaakaan mieltä” -vaihtoehtoa. Tutkimus oli kuitenkin 

kokonaisuudessaan onnistunut. Tutkimus toteutettiin suunnitellussa aikatau-

lussa, sen toteutus vastasi opinnäytetyön pääongelmaan ja alaongelmiin ja tulok-

set pystyttiin esittämään selkeästi. 

 

Opinnäytetyön alkuperäisen tutkimusidean aihe ei liittynyt koronatilanteeseen, 

mutta kyselytutkimus jaettiin eteenpäin juuri poikkeustilanteen aikana, joten se 

täytyi ottaa tutkimuksessa huomioon. Koronatilanne huomioon ottaen tutkimus 

ajoitettiin tarkoituksenmukaisesti toukokuulle 2020, ennen ihmisten siirtymistä ke-

sälomalle. Kysely toteutettiin Google Forms -palvelimen kautta, joka mahdollisti 

tuloksien siirtämisen suoraan Excel -ohjelmaan, jonka avulla lasku- ja näppäily-

virheiltä voitiin välttyä. Tutkimuksesta saatuja tuloksia analysoitiin Excel Pivot-

taulukolla, josta laskettiin keskiarvo ja p-arvo. 

 

 

6.3 Jatkotutkimusaiheita  
 

Tämän opinnäytetyön aihetta ja ajankohtaisuutta voidaan soveltaa erilaisissa jat-

kotutkimuksissa. Tuloksista voidaan nähdä, että sosiaalisen median mainoksilla 

on vahva rooli X- ja Z-sukupolven ostopäätöksissä.   

 

Jatkotutkimuksessa olisi hyödyllistä tutkia syvemmin erilaisia mainostyyppejä liit-

tyen mainosten ulkoasuun, väreihin, tunnelmaan, tekstinmuotoiluun ja ilmee-

seen, jotka herättävät kuluttajassa kiinnostuksen tuotetta, palvelua tai yritystä 

kohtaan. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia, mitkä asiat saavat tekemään ostopäätök-

sen nähdyn mainoksen perusteella. Tähän liittyen oleellista olisi tutkia, minkälai-

set mainoksen tunnuspiirteet herättävät luottamusta yritystä kohtaan sosiaali-

sessa mediassa. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, syntyykö ostopäätös yhden mai-

noskerran perustella impulsiivisesti heräteostoksena, vai täytyykö kuluttajan 

nähdä sama mainos useammin ja pohtia ostopäätöksen tekemistä.  
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Tutkimuksen voisi toteuttaa myös uudelleen esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, 

kun on siirrytty niin kutsuttuun uuteen normaaliin ja verrata, mitkä asiat ovat muut-

tuneet. Low-Touch-Economy -tutkimussuuntaus pyrkii selvittämään ja ennakoi-

maan, minkälaiseksi ihmisten ostokäyttäytyminen, yritysten markkinointi ja toi-

mintatavat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Tämä muutos on lähtenyt liik-

keelle koronaviruspandemian aikaan, jonka aikana tämän opinnäytetyön kysely-

tutkimus on toteutettu.  

 

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin arviointi  
 

Opinnäytetyöprosessi alkoi joulukuussa 2019, kun opinnäytetyön tekijään otti yh-

teyttä toimeksiantaja. Opinnäytetyöntekijästä riippumattomista syistä toimeksian-

taja vetäytyi prosessista resurssien ja yrityksessä tapahtuvien muutosten takia 

pois, jonka myötä opinnäytetyöntekijä päätti hioa aihetta ajankohtaiseksi koko 

Suomen mittakaavassa, jotta kaikkien suomalaisten yrityksien olisi mahdollista 

hyödyntää tutkimustulosta kohderyhmän tavoittamisessa ja omien tuotteiden tai 

palveluiden markkinoinnissa ja näin kasvattaa liikevaihtoa.  

 

Opinnäytetyön alkuperäinen aihe ei liittynyt koronatilanteeseen, mutta sitä ei 

voitu kyselytutkimuksessa ohittaa sen julkaisuajankohdan vuoksi. Opinnäytetyön 

aihe oli päätetty tammikuussa 2020, eikä opinnäytetyön tekijä osannut aavistaa, 

millaiseksi maailma koronaviruspandemian myötä muuttuisi keväällä 2020. Ja 

miten suuria muutoksia yritykset ja kuluttajat joutuivat ja joutuvat edelleen käy-

mään läpi. Aiheesta tuli vielä entisestään ajankohtaisempi ja tärkeä, jonka myötä 

opinnäytetyöprosessi eteni loogisesti sille suunnitellussa aikataulussa.  

 

Tämän opinnäytetyön myötä sen tekijä pystyi kasvattamaan osaamistaan ja 

omaksumaan teoriatietoa häntä kiinnostavalta alalta sekä paneutumaan pienem-

piin yksityiskohtiin eri aihealueilta. Työn teoriaosuus mahdollisti tekijälleen syven-

tymisen sukupolviajattelun, markkinoinnin, mainonnan sekä ostokäyttäytymisen 

teoriaan. Tutkimusosuuden myötä opinnäytetyön tekijä pääsi kehittämään osaa-

mistaan kvantitatiivisesta tutkimuksesta sekä tuloksien analysoimisesta.  
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Opinnäytetyöprosessi, johon kuuluivat aiheen valinta ja rajaus, lähdekriittisyys, 

tutkimuksen tekeminen ja tulosten analysoiminen olivat tekijälle ammatillisesti 

merkittäviä, sillä kaikki vaiheet ovat palvelleet sen tekijän osaamisen kehittä-

mistä. Opinnäytetyön teoria- sekä tutkimusosuus ovat sellaisia, joita opinnäyte-

työn tekijä pystyy hyödyntämään tulevaisuuden työpaikoissa sekä tehtävissä. 

Opinnäytetyön tekijälle prosessin aikana eniten motivaatiota tuottanut asia oli se, 

että kaksi yritystä halusivat kuulla opinnäytetyön kyselytutkimuksen tulokset en-

nen opinnäytetyön varsinaista julkaisua. Tämä opinnäytetyö on arvokas ensisi-

jaisesti sosiaalisessa mediassa markkinoiville suomalaisille yrityksille, jotka ha-

luavat tavoittaa markkinoinnillaan ostovoimaiset X-sukupolven henkilöt ja Z-su-

kupolven henkilöt.  
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