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Tiivistelmä – Abstract
Kilpailuedun saavuttaminen käy yritysmaailmassa jatkuvasti haasteellisemmaksi, sillä
yritysten välinen kilpailu on entistä kovempaa, ja kilpailijoiden suuri määrä tekee
erottautumisen vaikeammaksi. Lisäksi asiakkaista on tullut entistä vaativampia, koska
heillä on entistä hallussaan enemmän tietämystä ja vaihtoehtoja palveluntarjoajan valintaa
varten. Näin ollen menestyvän yrityksen on nykypäivänä tunnistamisen lisäksi myös
tunnettava asiakkaansa ja tiedettävä heidän ostopäätökseensä vaikuttavat asiat
voidakseen vaikuttaa markkinoida tehokkaasti.
Tämä tutkimus tarkastelee kolmea asiakkaan ostopäätökseen keskeisesti liittyvää
käsitettä: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaan ennen ostohetkeä kokeman
riskin vaikutusta hänen kokemaansa arvoon ja tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimus selvittää,
miten koettu arvo vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen, ja mistä ulottuvuuksista nämä
kolme eri käsitettä muodostuvat.
Koettua riskiä, arvoa ja tyytyväisyyttä tutkitaan empiirisesti autoalan palvelukontekstissa.
Tutkimuksen aineisto kerättiin kvantitatiivisesti sähköisen kyselylomakkeen avulla, ja
saatu aineisto analysoitiin tilastollisten menetelmien ja tunnuslukujen avulla. Aineistosta
muodostettiin rakenneyhtälömalli, jonka avulla testattiin kirjallisuuden pohjalta tehtyjä
hypoteeseja käsitteiden välisistä suhteista.
Empiirisen tutkimuksen pohjalta voitiin todeta, että tutkimus tuki osittain kirjallisuudesta
muodostettuja hypoteeseja: koetun riskin havaittiin vaikuttavan koettuun arvoon ja
tyytyväisyyteen negatiivisesti, kuten kirjallisuudessakin on todettu. Lisäksi koetun arvon
havaittiin vaikuttavan tyytyväisyyteen sitä lisäävästi.
Tutkimuksessa ei voitu vahvistaa kaikkia kirjallisuudessa esitettyjä malleja koetun riskin,
arvon ja tyytyväisyyden eri ulottuvuuksista, sillä vain osa niistä löydettiin. Tutkimuksen
tulokset osoittavat, että koettu riski muodostuu autoalan palvelukonseptissa
toiminnallisesta, sosiaalisesta ja aikaan sekä rahaan liittyvästä riskistä. Koetun arvon
ulottuvuudet puolestaan ovat sosiaalinen arvo, rahallinen arvo ja maine. Lisäksi
tyytyväisyydelle löydettiin kahden ulottuvuuden sijaan vain yksi ulottuvuus.
Asiasanat: Koettu arvo, koettu riski, asiakastyytyväisyys, palvelut, ostopäätösprosessi,
autoala
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1 JOHDANTO
1.1

Tutkimuksen taustaa

Kilpailuedun saavuttaminen käy yritysmaailmassa jatkuvasti haastavammaksi,
sillä nykypäivän asiakkaat ovat entistä vaativampia, ja kilpailijat ovat yhä
useammin myös kansallisten rajojen ulkopuolella (Woodruff 1997). Asiakas ei
usein ole enää vain toimitusketjun päässä oleva passiivinen ostaja, vaan se on
tullut lähemmäksi yritystä, ja osallistuu arvon luomiseen yhdessä yrityksen
kanssa: yritysten on siis ollut pakko muuttaa ajatteluaan ja toimintamallejaan
interaktiivisempaan
suuntaan
ottamalla
asiakas
huomioon
arvonluontiprosessissa (Wang, Lo, Chi & Yang, 2004).
Kilpailun voimistuessa yrityksille on entistäkin tärkeämpää pyrittävä jatkuvasti
erottautumaan kilpailijoistaan ja säilyttämään positiivisempi asema asiakkaiden
mielissä muihin kilpailijoihin nähden menestyäkseen markkinoilla. Jo 1970luvun lopulta asti yritykset ovat panostaneet tuotteidensa ja toimintojen
laatuun erilaisilla laatujärjestelmillä. Asiakkaiden tyytyväisyyttä on mitattu
tavoitteena selvittää, miten laadun parannukset ovat toimineet. Vaikka
asiakkaiden tyytyväisyys on yksi tärkeä heidän uusintaostoaikomustaan
edeltävä asia, on niin yritysmaailmassa kuin markkinoinnin tieteessäkin
huomattu, ettei se yksinään selitä sitä, vaan taustalla on lisäksi muita
ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten asiakkaan kokema arvo.
(Woodruff 1997.)
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asiakkaan ostopäätösprosessiin keskeisesti
liittyvien käsitteiden, koetun arvon, koetun riskin ja tyytyväisyyden,
muodostumista sekä niiden välisiä suhteita. Näitä käsitteitä lähestytään
tieteellisten teorioiden kautta, joiden pohjalta tehtyjä oletuksia tutkitaan
empiirisen tutkimuksen avulla autoalan kontekstissa.
Asiakasarvon luomista on tutkittu paljon kuluttaja- kuin yritysmarkkinoinnin
puolella, ja sen merkitys on yleisesti tunnustettu niin markkinoinnin tieteessä
kuin yritysmaailmassakin. Alan tutkimuksessa on esimerkiksi todettu, että
tulevaisuudessa kilpailuetua voidaan saavuttaa löytämällä uusia keinoja tarjota
asiakkaille heidän haluamaansa arvoa (Woodruff 1997). Tämän tutkimuksen
lähtökohtana on markkinoinnin tieteenalan näkemys siitä, että asiakkaan
kokema arvo on koettua palvelun laatua kokonaisvaltaisempi mittari, jolla
asiakas arvioi palvelua kokonaisuutena (Bolton & Drew 1991). Näin ollen se on
tärkein tekijä, joka ennustaa uusintaostoa (Parasuraman & Grewal 2000).
Markkinoinnin kirjallisuus on luonut lukuisia eri määritelmiä asiakkaan
kokemalle arvolle: Kun aikaisempi tutkimus keskittyi määrittelemään koettua
arvoa suppeammin määritellen sen koetun laadun ja maksetun hinnan väliseksi
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suhteeksi (Dodds, Monroe & Grewal 1991; Lichtenstein, Netemeyer & Burton
1990), uudempi tutkimus on muodostanut moniulotteisempia määritelmiä
esittäen, että arvoa on tarkasteltava usean dimension kautta (mm. Petrick 2002).
Markkinoinnin tieteenalalla tehdyssä tutkimuksessa on pyritty määrittämään
koetun arvon vaikutusta kuluttajan ostokäyttäytymiseen, ja sen on todettu
vaikuttavan muun muassa asiakkaan tyytyväisyyteen (Petrick 2002; Gill 2007).
Asiakastyytyväisyys on
yksi
markkinoinnin
keskeisistä
asiakkaan
ostopäätösprosessiin liittyvistä käsitteistä. Tyytyväisyyttä koskevassa
tutkimuksessa sillä on havaittu olevan vaikutusta yrityksen taloudelliseen
menestymiseen (Fornell 1992), sillä sen on todettu vaikuttavan merkitsevästi
asiakkaiden uusintaostoihin, positiiviseen suusanallisen viestintään ja
asiakasuskollisuuteen (Bearden & Teel 1983). Tyytyväisyyden merkittävyyttä
yrityksille lisää myös se, että hyvän asiakkaiden tyytyväisyyden on todettu
toimivan hyvänä suojana kilpailijoita vastaan (Fornell 1992). Tämän vuoksi
esimerkiksi 1990- luvulla korkea asiakastyytyväisyys nähtiin yrityksissä
yhdeksi tärkeimmistä tavoiteltavista asioista (Oliver, 1999). Kuitenkin
tutkimuksissa (Reichheld, 1996) on todettu, ettei tyytyväisyyttä pidä nähdä
ainoaksi asiakkaan ostoaikomusta lisääväksi tekijäksi, vaan yhdeksi niistä
(Oliver, 1999).
Vaikka kirjallisuudessa on tutkittu paljon asiakasarvoa ja tyytyväisyyttä, ovat
tutkimustulokset olleet sangen ristiriitaisia, sillä käsitteitä ei ole juurikaan
tutkittu yhtä aikaa samassa mallissa. Tutkimalla niitä osana samaa
tutkimusmallia, voidaan saada selville, miten käsitteet suhteutuvat toisiinsa
(Cronin, Brady ja Hult, 2000.) Tämän vuoksi molemmat käsitteet ovat otettu
mukaan tässä tutkimuksessa.
Riskin käsitettä on puolestaan käsitelty taloustieteessä 1920-luvulta lähtien, ja
sitä on siitä asti käytetty rahoitukseen ja päätöksentekoon liittyvissä teorioissa
(Dowling & Staelin 1994). Asiakkaan kokema riski on keskeinen käsite
ostopäätösprosessissa, sillä ihminen ei koskaan voi olla etukäteen varma
ostonsa lopullisista seurauksista. Näin ollen kaikkiin ostopäätöksiin liittyy
keskeisesti jonkinlaista riskin kokemista. (Taylor 1974.) Jotkin tutkijoista
väittävät riskin kokemisen vaikuttavan kuluttajan käyttäytymiseen
voimakkaammin kuin hyödyn kokeminen (Mitchell 1999). Tämän perusteella
ne yritykset, jotka pystyvät tunnistamaan ja ymmärtämään asiakkaiden
ostoprosessissa kokeman riskin, voivat saada tätä tietämystään hyödyntämällä
merkittävää kilpailuetua muihin yrityksiin verrattuna. Koetun riskin käsitteen
merkittävyyttä lisää se, että joissakin tutkimuksissa sen todettu vaikuttavan
ostoprosessissa saatavaan arvoon ja asiakkaan tyytyväisyyteen (mm. Che ym.
2005).
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1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja ongelman asettelu

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaan ostopäätösprosessissaan
kokeman riskin vaikutusta asiakkaan kokemaan arvoon ja ostopäätöksen
jälkeiseen tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus tuoda lisätietoa
siitä, miten koettu arvo vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen. Tutkimuksessa
halutaan myös tarkastella käsitteitä itsessään ja tutkia, mistä ne koostuvat.
Tutkimuksen päätutkimusongelmaksi muodostui seuraava:
Miten koettu riski vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon ja asiakastyytyväisyyteen
palvelukontekstissa?
Päätutkimusongelma on jaettu muutamaan alatutkimusongelmaan, joiden
kautta sitä voidaan tarkastella:
•

Mitkä ovat asiakkaan kokeman riskin, arvon ja tyytyväisyyden
dimensiot autoalan palvelukontekstissa?

•

Miten asiakkaan kokema riski vaikuttaa palvelusta koettuun arvoon ja
koettuun tyytyväisyyteen?

•

Miten koettu arvo ja asiakastyytyväisyys ovat yhteydessä toisiinsa?

Tutkimus on tutkimusotteeltaan selittävä ja kausaalinen, eli siinä pyritään
selittämään eri käsitteiden, koetun arvon, riskin ja tyytyväisyyden, välisiä syyseuraussuhteita. Tutkimuksen aineiston keruu toteutetaan kvantitatiivisella
tutkimusmenetelmällä kyselytutkimuksen muodossa. Näin ollen aineisto
analysoidaan tilastomenetelmän keinoilla.

1.3

Toimeksiantajayrityksen kuvaus

Tämä pro gradu -tutkimus tehtiin toimeksiannosta eräälle suomalaiselle
autoalan palveluyritykselle, joka tarjoaa sekä yksityiselle että yrityspuolelle
moottoriajoneuvojen moottoreiden ohjausyksiköiden optimointipalveluita.
Moottoriyksikön optimointi tarkoittaa käytännössä sen ohjainyksikön lukujen
uudelleen ohjelmointia siten, että moottorin teho, vääntömomentti tai
polttoainetalous paranee. Optimointi eroaa niin sanotusta virityksestä ja
lastutuksesta siten, että siinä ei keskitytä maksimaalisten tehojen saamiseen
vaan tehojen lisäksi otetaan huomioon vääntömomentti ja polttoainetalous sen
mukaan, mitä asiakas ajoneuvoltaan haluaa.
Vaikka moottorin ohjainyksikön uudelleenohjelmointi on palveluna Suomessa
suhteellisen uusi, on sitä tarjoavia palveluyrityksiä jo hyvä määrä.
Toimeksiantajayritys on toiminut alalla vuodesta 2004, ja tarjoaa erilaisia
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optimointiratkaisuita eri tarpeisiin teholisäyksestä kustannussäästöihin.
Yrityksen asiakaskunta koostuu karkeasti 20 % yksityisistä henkilöistä ja 80 %
yritysasiakkaista, kuten kuorma-auto- maatalous-, metsätalous- sekä
taksiyrittäjistä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kohdeyrityksen koko
asiakaskuntaa. Kohdeyrityksellä on ympäri Suomea itsenäiset asennuspisteet
sekä lukuisia huolto- ja autotarvikeliikkeitä, jotka tekevät yhteistyötä myynnin
ja markkinoinnin osalta.

1.4

Tutkimuksen rakenne

Tutkimusraportti on jaettu viiteen eri päälukuun, joista ensimmäisessä eli
johdannossa, esitellään tutkimusaihetta yleisesti sekä kerrotaan tutkimuksen
tavoitteista. Toinen luku käsittelee tutkimusongelmaan liittyvää tieteellistä
kirjallisuutta. Luvussa tarkastellaan tarkemmin yksitellen koetun riskin, arvon
ja tyytyväisyyden muodostumista ja lopuksi käsitteiden välisiä suhteita
toisiinsa. Luvun viimeisessä alaluvussa esitellään tutkimuksen hypoteesit ja
tutkimusmalli, jonka pohjalta tehtiin empiirinen tutkimus. Kolmannessa
luvussa esitellään tarkemmin tutkimuksen strategiaa ja valittua
tutkimusmetodia sekä käydään läpi kirjallisuuden perusteella laadittu
kyselylomake. Lisäksi luvussa kerrotaan tarkemmin, millainen otanta kerättiin
ja kuinka tutkimuksen tulokset analysoitiin.
Luvussa 4 raportoidaan empiirisen tutkimuksen tulokset: Aineistosta kerrotaan,
miten se jakautui demografisten tietojen osalta, ja millaisia vastauksia kunkin
tutkimusmallin käsitettä mittaavat kysymykset saivat. Tulokset käydään
yksityiskohtaisesti läpi koetun riskin, koetun arvon ja tyytyväisyyden
kysymysten osalta. Myöhemmin luvussa analysoidaan kerättyä aineistoa
tilastollisin menetelmin SPSS- ja Lisrel 8.7 –ohjelmien avulla. Aineistosta
muodostetaan faktorianalyysien avulla mittaamismalli, jonka toimivuutta
arvioidaan erilaisia tilastollisia tunnuslukuja käyttämällä. Lopuksi
mittaamismallista muodostetaan lopullinen rakenneyhtälömalli, jonka avulla
testataan aiemmin esitettyjä hypoteeseja.
Viidennessä luvussa pohditaan tarkemmin sitä, miten tutkimuksesta saadut
tulokset suhteutuvat aiemmin esiteltyyn alan kirjallisuuteen ja tutkimukseen
valittuihin
malleihin.
Tämän
lisäksi
tuloksia
käsitellään
myös
toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan kehityksen kannalta. Lopuksi raportissa
pohditaan tutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetin ja validiteetin täyttymisen
osalta sekä pohditaan sen rajoitteita. Lisäksi raportin lopussa esitetään
tutkimuksesta kummunneita ideoita kiinnostavalle jatkotutkimukselle.
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2 KOETUN RISKIN VAIKUTUS PALVELUN ARVOON
JA TYYTYVÄISYYTEEN
Koska tämän tutkimuksen empiirinen tutkimus tehdään palvelukonseptissa,
käydään tässä luvussa tieteellisen kirjallisuuden avulla lyhyesti läpi, mitä
palvelut ovat. Lisäksi tässä luvussa käsitellään kirjallisuuden kautta asiakkaan
kokemaa arvoa, koettua riskiä ja tyytyväisyyttä, ja miten nämä muodostuvat.
Lopuksi esitellään markkinoinnin kirjallisuuden tieteellisiä malleja näiden
kolmen käsitteen välisistä suhteista. Kirjallisuuden perusteella muodostetaan
tutkimusmalli, jonka pohjalta empiirinen tutkimus tehdään.
American Marketing Association on määritellyt palveluiden olevan ”toimintoja
(engl. activities), hyötyjä (benefits) tai nautintoja (satisfactions), joita tarjotaan
yksinään tai jonkin tuotteen yhteydessä” (Regan 1963, 57). Palveluilla on
kirjallisuudessa tunnistettu olevan kolme ominaispiirrettä, jotka erottavat ne
tuotteista: Palvelut ovat aineettomia, heterogeenisiä ja niiden tuotanto sekä
kulutus tapahtuvat samanaikaisesti. Palveluiden heterogeenisyys tarkoittaa sitä,
että niiden suoritus ja lopputulos usein vaihtelevat eri tuottajien, asiakkaiden ja
ajankohtien välillä. Palveluntarjoajien haasteena onkin saada tarjoamansa
palvelusuoritukset mahdollisimman yhdenmukaisiksi, jotta palvelun laatu
pystyttäisiin pitämään jatkuvasti hyvänä. (Parasuraman ym. 1985.) Palveluiden
aineettomuudella Shostak (1977, 73) tarkoittaa sitä, että kuluttaja kokee palvelun
ostotilanteessa, eikä voi ostaa sen omistusoikeutta rahalla, kuten fyysisen
tuotteen kohdalla on mahdollista. Parasuramanin, Berryn ja Zeithamlin (1985)
mukaan palvelu on suoritus eikä niinkään objekti, kuten tuote. Näin ollen
useimpia palveluita ei voida lukumäärältään laskea, niitä ei voida varastoida
eikä testata eikä niiden laatua tai toimivuutta mitata ennen sen myymistä
(Parasuraman ym. 1985).
Tuotteet ja palvelut eroavat toisistaan tuotannon ja kuluttamisen välisen
suhteen luonteen puolesta: Tuotteet voidaan valmistaa etukäteen, kun taas
palvelut tuotetaan suurimmassa osin prosessissa, jossa kuluttaja on edes jollain
tasolla vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa. Näin ollen, vaikka
joitakin palveluiden osia voitaisiinkin valmistella ennen asiakaskohtaamista,
ovat tuotanto ja kulutus palveluiden kohdalla käytännössä toisistaan
erottamattomat (Carman & Langeard 1980, Grönroos 1998.) Tämän vuoksi
kuluttaja kokee tuotantoprosessin osaksi palvelun kulutusta ja arvioi palvelua
myös sen pohjalta (Grönroos 1998, 322).
Markkinoinnin kirjallisuudessa tuotteita on jaoteltu jo pitkään lukuisilla eri
perusteilla. Eri ryhmiin luokittelu on nähty hyödylliseksi muun muassa
yritysjohdon näkökulmasta, sillä se on auttanut johtajia ymmärtämään
paremmin asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä. (Lovelock, 1983.) Palveluiden
markkinointia käsittelevässä teoriassa palveluiden jaottelu ei ole ollut yhtä
yksioikoista. Esimerkiksi Lovelockin mukaan (1983) palvelualaa hallitsi 80-
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luvulla toimintoajattelu, jonka mukaan sen jokainen toimiala on erilainen eikä
niillä ole siten keskenään mitään yhteistä. Tämän ajattelun mukaan palveluita ei
siis voida luokitella, mikä taas tekee palveluita koskevan tutkimuksen
yleistämisen mahdottomaksi. Toisaalta monet tutkijat ovat jaotelleet palveluita
lukuisilla eri tavoilla (Grönroos 2001, 84).
Esimerkiksi Lovelock (1983) on jaotellut palvelut neljään eri ryhmään sen
perusteella, onko palvelun välittömänä vastaanottajana ihminen vai jokin
eloton asia ja onko itse palvelu käsin kosketeltava vai abstraktia:
1. Käsin kosketeltavat todelliset toiminnot ihmisen keholle (hiustenleikkuu,
kirurgia, lentoliikenne)
2. Käsin kosketeltavat, todelliset teot tavaroille ja muulle fyysiselle
omaisuudelle (lentorahtaus, nurmikonleikkuu, talonmiespalvelut)
3. Aineettomat, abstraktit, ihmisen mieleen kohdistetut
(koulutus, tv- tai radio-ohjelmien lähettäminen)

toiminnot

4. Aineettomat, abstraktit, ihmisen aineettomaan omaisuuteen kohdistetut
toiminnot (vakuutus, rahoitussijoitus, konsultointi)
Grönroos (2001, 84) puolestaan jaottelee palvelut kahden jaottelun mukaisesti,
joko inhimillisyyttä tai tekniikkaa korostaviin palveluihin, ja asiakassuhteeltaan
ajoittain tai jatkuvasti tarjottaviin palveluihin. Nimensä mukaisesti
inhimillisyyttä korostavassa palvelussa asiakkaan ja palveluntarjoajan
vuorovaikutus on merkittävässä osassa, kun taas tekniikka korostavassa
palvelussa tietotekniikka tai muut fyysiset resurssit. Ajoittain tarjottavia
palveluita käytetään silloin tällöin, kun taas jatkuvasti tarjottavia palveluiden
kohdalla asiakassuhde on vuorovaikutukseltaan koko ajan jatkuva. (Grönroos
2001, 84–85) Grönroosin jaottelun mukaan tämän tutkimuksen kontekstin
palvelu voidaan luokitella palveluksi, jossa tekniikan merkitys on korostunut
hieman inhimillisyyttä enemmän, ja palvelusuhde on ajoittainen.

2.1

Palvelun koettu arvo

”Ainoa asia, millä on väliä laadun uudessa maailmassa, on asiakasarvon luominen.”
(Albrecht 1992; Sweeney & Soutarin mukaan 2001, 203):
Arvon luominen asiakkaalle on ollut keskeinen tutkimuskohde niin kuluttajakuin yritysmarkkinoinnin puolella. Markkinoinnin kirjallisuudessa on pyritty
määrittämään koetun arvon käsitettä ja tutkittu sen yhteyttä tyytyväisyyteen,
uskollisuuteen ja uusintaostoaikomukseen. Markkinoinnin tutkimuksessa on
todettu, että tulevaisuudessa kilpailuetua voidaan saavuttaa löytämällä uusia
keinoja tarjota asiakkaille heidän haluamaansa arvoa, sillä sen on havaittu
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vaikuttavan merkittävästi käyttäytymisaikomuksiin (mm. Wang ym. 2004,
Woodruff 1997).
Bolton ja Drew (1991) ovat tutkineet sitä, miten kuluttajat arvioivat palvelun
laatua ja siitä koettua arvoa. Heidän tutkimuksessaan kävi ilmi, että kuluttajan
kokema palvelusta saamansa arvo vaikuttaisi olevan palvelun laatua rikkaampi
ja kokonaisvaltaisempi palvelun kokonaisarvion mittari. Koetun arvon on myös
väitetty olevan tärkein asiakkaan uusintaostoa ennustava tekijä (Parasuraman
& Grewal 2000). Silti monet yritykset ennustavat asiakkaidensa uskollisuutta ja
uusintaostohalukkuutta pelkän tyytyväisyyden perustella (Petrick 2002).
Woodruff (1997) väittää, että jos asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen ei
oteta mukaan syvällistä ymmärrystä asiakkaiden kokemasta arvosta ja heidän
arvioidensa taustalla olevista ongelmista, ei tuloksista välttämättä saada
tarpeeksi tietoa johdon päätöksenteon tueksi.
2.1.1

Koetun arvon yksiulotteiset määritelmät

Vaikka koetun arvon merkitys on markkinoinnin tieteenalalla yleisesti
tunnustettu, on tieteellisessä kirjallisuudessa sen käsitettä määritelty hyvin eri
tavoilla ja monitulkintaisilla määritelmillä. Koettua arvoa on määritelty myös
eri näkökulmista: jotkin tutkijat ovat lähestyneet käsitettä organisaation
näkökulmasta, kun taas monet alan tutkijat ovat määritelleet sen yksilön eli
asiakkaan näkökulmasta. Erään vallitsevan näkemyksen mukaan koettu arvo
koostuu vain saaduista hyödyistä (Wang, Lo, Chi & Yang 2004).
Monet tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koetun arvon määräävinä
tekijöinä ovat saatujen hyötyjen lisäksi myös koituvat kulut (Zeithaml 1988,
Kotler 2009). Wangin ym. (2004) mukaan suurin osa tutkijoista on määritellyt
asiakkaan kokeman arvon saamisen, eli asiakkaan kokeman hyödyn, ja
antamisen, eli uhrauksen välisen suhteen kautta. Markkinoinnin
kirjallisuudessa esitetty yleisin tällainen hyötyyn ja uhraukseen perustuva
määritelmä väittää, että koettu arvo muodostuu koetun laadun ja maksetun
hinnan välisen suhteen perustella (esim. Dodds, Monroe & Grewal 1991;
Lichtenstein, Netemeyer & Burton 1990; ks. myös Sweeney, Soutar & Johnson
1997). Monroe (1979, 38) on esittänyt, että asiakkaan kokema arvo muodostuu
kuviossa1 esitetyn yhtälön kautta:
KUVIO 1 Koetun arvon muodostuminen (Monroe 1979, 38)

Yhtälön mukaan asiakkaan kokema arvo muodostuu hänen kokemansa laadun
ja maksamansa hinnan välisestä suhteesta. Koettuun laatuun vaikuttaa kohteen
hinta sitä lisäävästi tai vähentävästi. Zeithamlin (1988) tekemän tutkimuksen
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mukaan rahallisen hinnan ja laadun välinen suhde ei kuitenkaan ole niin
yksinkertainen, sillä kun jotkut kuluttajat kokevat arvoa matalasta hinnasta,
jotkut toiset taas saavat arvoa hinnan ja laadun ollessa tasapainossa. Jotkin
tutkijat, kuten Bolton ja Drew (1991), ovat kuitenkin esittäneet, että koetun
arvon määrittäminen pelkän maksetun hinnan ja koetun laadun perusteella on
turhan yksinkertaistettua, sillä kuluttajan kokemaan arvoon liittyy muitakin
vaikuttavia tekijöitä.
Kotler (1997, 38–39) esittää asiakkaan kokeman arvon koostuvan asiakkaan
kokemasta kokonaisarvosta ja kokonaiskustannuksesta. Näistä ensimmäinen
koostuu odotetusta tuote-, palvelu-, henkilökunta- ja imagoarvosta,
jälkimmäinen puolestaan muodostuu arvioidusta rahallisesta, ajankäyttöön
liittyvästä, energiankäyttöön liittyvästä ja psyykkisistä kuluista. Tämä Kotlerin
näkemys eroaa jonkin verran alan tutkimuksessa esitettyihin, sillä se on
johdettu suurimmaksi osin yrityksen näkökulmasta, eikä niinkään asiakkaan.
Tällaista lähestymiskulmaa on kritisoitu kovasti tieteessä: esimerkiksi Woodruff
(1997) väittää, että asiakasarvo on ennemmin jotain, minkä asiakas kokee kuin
sellaista, mitä myyjäyritys on objektiivisesti määrittänyt.
Suuri osa tutkimuksesta keskittynyt siihen, että tuotteen laatu on kaikki se
hyöty, jonka asiakas saa, ja kulut tarkoittavat asiakkaalle koituvia rahallisia
kuluja (Grewal, Monroe & Krishnan 1998; Zeithaml 1988). Parasuramanin ja
Grewalin (2000) mukaan nämä eivät ole ainoita koettuun arvoon vaikuttavia
tekijöitä, vaan palvelun laadulla on merkittävä osansa arvon muodostamisessa.
Heidän mielestään tämä on loogista tapauksissa, joissa oston kohteena on
fyysisen tuotteen sijaan jokin palvelu.
Zeithaml (1988, 14) on tehnyt aiemmin mainittujen tutkijoiden esittämien
koetun arvon määritelmän mukaisia havaintoja. Hänen tutkimuksensa mukaan
koettu arvo on kuluttajan kokonaisarvio tuotteen hyödyllisyydestä, joka taas
perustuu kuluttajan käsityksiin siitä, mitä hän on saanut ja mitä antanut. Tämän
kehittelemänsä määritelmän taustalla Zeithaml (1988, 13–14) tunnisti neljä eri
arvomerkitystä:
1. Arvo on alhainen hinta
2. Arvo on, mitä kuluttaja haluaa tuotteelta
3. Arvo on, mitä kuluttaja saa maksamallaan hinnalla
4. Arvo on, mitä kuluttaja saa sillä, mitä hän itse antaa.
Zeithaml (1988) painottaa, että se mitä kuluttaja antaa ja mitä hän kokee
saavansa, vaihtelevat eri henkilöiden kohdalla: Jotkut haluavat suuria määriä,
kun taas toiset korkeaa laatua, joillekin merkitsee kulutettu rahamäärä, ja
toisille taas käytetty aika sekä vaiva.
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Woodruffin (1997) mukaan käsitteellinen tietämys koetusta arvosta on ollut
aikaisemmassa markkinoinnin kirjallisuudessa varsin pirstaleista ja sen
määritelmiä on esitetty eri näkökulmista kuitenkaan yhdistämättä näitä
näkökulmia sen enempää yhteen. Näin ollen hänen mielestään koettua arvoa ei
ole voitu hyödyntää organisaatioissa niin rikkaasti kuin olisi voinut. Petrickin
(2002) mukaan yksiulotteisten koetun arvon mittarit ovat ongelmallisia, sillä ne
olettavat, että kaikki kuluttajat kokevat arvon samalla tavalla. Hänen mukaansa
on väitetty, etteivät tästä syystä yksiulotteiset mittarit ole luotettavia.
Tieteellisessä kirjallisuudessa onkin esitetty yksiulotteisten koetun arvon
määritelmien vastapainoksi moniulotteisempia määritelmiä. Seuraavassa
osiossa esitellään niistä merkittävimmät.
2.1.2

Koetun arvon moniulotteiset määritelmät

Edellä käsitellyt koetun arvon yksiulotteiset mallit perustuvat vahvasti
olettamukseen, että asiakas arvioi ostosta saamansa hyödyn vahvasti järkisyihin
vedoten, vertaamalla hintaa ja hyötyjä keskenään. Myöhemmässä
tutkimuksessa nämä mallit on nähty yksinkertaistavan koetun arvon
kokemisen, ja tutkijat ovatkin melko yksimielisiä siitä, että koettuun arvoon
liittyy niin järki- kuin tunneperäisiä kokemuksia. (Babin, Darden, & Griffin,
1994; Batra & Ahtola, 1990). Monet tutkijoista ovat havainneet, että asiakkaan
kokemaan arvoon liittyy muitakin tekijöitä, jotka muodostavat asiakkaan
kokemat ostoon liittyvät hyödyt ja uhraukset. Näin ollen aiemman tutkimuksen
pohjalta on muodostettu uusia, moniulotteisia ja kokonaisvaltaisempia
määritelmiä koetulle arvolle tarkoituksena luoda mahdollisimman
todenmukainen mittaristo sen mittaamiseen.
Muun muassa Sheth, Newman ja Gross (1991) ovat tutkineet koettua arvoa ja
määritelleet sille aikaisempaa tutkimusta laajemman viitekehyksen. Heidän
mukaansa kuluttajan valintaan vaikuttavat eri valintatilanteissa eri tavalla viisi
eri kuluttamiseen liittyvää arvodimensiota: Nämä ulottuvuudet ovat
toiminnallinen, sosiaalinen, emotionaalinen, episteeminen ja konditionaalinen
arvo. Toiminnallisella arvolla kyseiset tutkijat tarkoittavat hyötyä, jonka kuluttaja
saa vaihtoehdon käytännöllisestä, toiminnallisesta ja fyysisestä suorituskyvystä.
Kuluttajan harkitsemalla vaihtoehdolla on toiminnallista arvoa, mikäli sillä on
huomattavasti hyötyä tuovia sen fyysiseen toimintaan liittyviä ominaisuuksia.
Toiminnallista arvoa voidaan saada vaihtoehdon ominaisuuksista, kuten
luotettavuudesta, kestävyydestä ja hinnasta. Perinteisesti toiminnallista arvoa
on pidetty ensisijaisena kuluttajan valintaan vaikuttajana. (Sheth ym. 1991.)
Sheth ym. (1991) tarkoittavat sosiaalisella arvolla kuluttajan kokemaa hyötyä
siitä, että harkittu vaihtoehto on yhteydessä myönteisesti tai kielteisesti
stereotyyppisiin demografisiin, sosioekonomisiin ja etnisiin ryhmiin. Heidän
mukaansa sosiaalinen arvo vaikuttaa usein huomattavasti varsinkin muille
helposti näkyvien tuotteiden tai toisten ihmisten kanssa jaettavien palveluiden
valintaan. Harkitulla vaihtoehdolla on puolestaan emotionaalista arvoa, jos se
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yhdistetään tiettyihin tunteisiin tai se kiihdyttää tai kasvattaa näitä tunteita
(Sheth ym. 1991). Sheth ym. (1991) määrittelevät episteemisen arvon vaihtoehdon
kyvyksi herättää uteliaisuutta/tiedonhalua, tarjota uutuudenviehätystä ja/tai
tyydyttää yksilön tiedonhalua. Heidän mukaansa varsinkin uudet kokemukset
ja vaihtoehdot, jotka tarjoavat vaihtelua, tarjoavat episteemistä arvoa. Viides
Shethin ym. (1991) tutkimista arvoista on konditionaalinen arvo, jota kuluttaja
kokee saavansa silloin, kun vaihtoehdosta saa hyötyä tietyn tilanteen tai
kokemiensa olosuhteiden tuloksena. Joillakin tuotteilla, kuten joulutavaroilla,
arvo voi olla kausittaista, jotkin saattavat tuottaa arvoa kuluttajalle vain kerran
elämässä, esimerkiksi hääpuku.
Shethin ym. (1991) mukaan nämä arvot ovat toisiinsa nähden itsenäisiä, joten
mikä tahansa näistä viidestä, tai vaikka kaikki yhdessä, voivat vaikuttaa
kuluttajan päätökseen. Lisäksi ne vaikuttavat eri tavoin ja eriävissä määrin
riippuen valintatilanteesta ja valinnan tasosta. Shethin ym. (1991) mukaan
edellä mainitut eri arvot voivat vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen eri
valinnan tasoilla: ostamisen tasolla (ostaa/ei osta), tuotetasolla (tuote A vai
tuote B) ja bränditasolla (brändi A vai brändi B). Tämä edellä esitelty
laajemman näkemyksen koetun arvon määritelmä loi hyvän pohjan
jatkotutkimukselle ja koetun arvon käsitteen laajentamiselle.
PERVAL-malli
Sweeneyn ja Soutarin (2001) mukaan koetusta arvosta oli tehty aikaisemmassa
tutkimuksessa vain vähän syväluotaavaa, ymmärrystä luovaa tutkimusta,
vaikka käsitteen merkitys markkinoinnin kannalta koettiin suureksi. Heidän
mukaansa tutkimuksessa on keskitytty tätäkin vähemmän koettua arvoa
mittaavien mittaristojen kehittämiseen. Tästä syystä Sweeney ja Soutar (2001)
kehittivät osittain Shethin ym. (1991) luoman koetun arvon teorian pohjalta 19osaisen, koettua arvoa mittaavan PERVAL-nimisen mittariston. Mallin nimi
tulee englannin kielen sanoista ”perceived value” eli koettu arvo.
Heidän rakentamansa mittariston teoriapohja kuitenkin eroaa hieman Shethin
ym. (1991) luomasta teoriasta, joka ehdottaa, että toiminnallisen arvon
ulottuvuus koostuisi luotettavuudesta, kestävyydestä ja hinnasta. Sweeney ja
Soutar (2001) esittävät aikaisempaan tutkimukseen vedoten, että luotettavuus ja
kestävyys ovat laatuun liittyviä näkökulmia, ja laadulla sekä hinnalla on
tutkittujen arvomallien mukaan erilliset vaikutukset koettuun arvoon: muun
muassa Doddsin ym. (1991) mukaan laatu vaikuttaa positiivisesti ja hinta
negatiivisesti. Näin ollen näitä kahta tulisi mitata erikseen. Tämän lisäksi
Sweeney ja Soutar (2001) jättivät tutkimuksestaan pois Shethin ym. (1991)
esittämät koetun arvon kaksi ulottuvuutta, konditionaalisen arvon ja
episteemisen arvon, sillä nämä ulottuvuudet olivat heidän tutkimiskohteen,
kulutustuotteiden, kannalta vähemmän tärkeitä. Lopulta heidän mittaristossaan
oli neljä eri ulottuvuutta: tuotteesta saatu emotionaalinen arvo, sosiaalinen
arvo, toiminnallinen arvo jonka kuluttaja kokee saavansa tuotteeseen liittyvien
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kulujen vähenemisestä (”hinta”) ja toiminnallinen arvo, jota kuluttaja kokee
saamastaan tuotteen laadusta ja odotetusta suorituskyvystä (”laatu”). Näin
ollen PERVAL-malli huomioi varhaisista koetun arvon mittaamismalleista
poiketen järkitekijöiden lisäksi myös tunnepuolen tekijöitä. PERVAL-mallia on
kuitenkin myöhemmin kritisoitu siitä, että se määrittää rahallisen hinnan
ainoaksi asiakkaan tekemäksi uhraukseksi (Wang ym. 2004).
SERV-PERVAL - Palvelusta koetun arvon malli
Petrick (2002) havaitsi tutkimuksessaan, että aikaisemmasta markkinoinnin
kirjallisuudesta puuttui selkeästi palveluista koettua arvoa mittaava mittaristo,
sillä aiemmin kehitetyt mittaristot keskittyivät selkeästi tuotteiden tarkasteluun.
Näitä mittareita voi hänen mukaansa olla vaikeahko käyttää palveluista koetun
arvon mittaamiseen, sillä niiden eri ulottuvuudet eroavat tuotteissa erotetuista
ulottuvuuksista.
Petrick (2002) muodosti palvelusta koettavan arvon määritelmän
markkinoinnin alan aiemmassa tutkimuksessa yleisesti hyväksyttyjen
määritelmien pohjalle: Hänen mallinsa perustuu muun muassa Zeithamlin
(1988) ja Parasuramanin sekä Grewalin (2000) näkemykseen siitä, että koettu
arvo muodostuu kuluttajan kokeman hyödyn ja tekemän uhrauksen välisestä
suhteesta. Petrickin (2002) mukaan kuluttajan tekemä uhraus voi hinnan lisäksi
sisältää myös ei-rahallisia, palvelun hankkimiseen liittyviä kustannuksia, kuten
kuluttajan käyttämä aika, koituneet etsintäkustannukset ja mukavuus. Saatuun
hyötyyn taas vaikuttavat palvelusta kuluttajassa syntynyt emotionaalinen
reaktio, hänen palvelusta saamansa laatu ja tarjotun palvelun maine. Maineella
Petrick (2002) viittaa Doddsiin ym. (1991), joiden mukaan se on kuluttajan
kokema palvelun tai tuotteen arvovalta tai status, joka perustuu lopulta
toimittajan imagoon. Petrick (2002) muodosti palvelusta koettua arvoa
mittaavan mittariston aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella, ja nimesi
sen SERV-PERVAL-mittariksi (engl. sanoista ”service perceived value”). Mittari
koostuu 25 eri tekijästä, jotka on jaoteltu viiden eri muuttujan alle: laatu,
emotionaalinen reaktio, rahallinen hinta, käyttäytymiseen liittyvät kulut ja
maine.
Integroitu koetun arvon malli
Wang ym. (2004) ovat myös kehittäneet mallin koetun arvon mittaamiseen.
Heidän mittaristonsa teoreettisena taustana on muun muassa Woodruffin
(1997) sekä Sweeneyn ja Soutarin (2001) mallien tavoin näkemys siitä, että
koettu arvo määrittyy saadun hyödyn ja annetun uhrauksen mukaan. Wangin
ym. (2004) kehittämä koetun arvon malli pohjautuu vahvasti Sweeneyn ja
Soutarin kehittämään PERVAL-malliin, mutta eroaa siitä kuitenkin sen
näkemyksen osalta, jossa hinta määriteltiin ainoaksi asiakkaan kokemaksi
uhraukseksi. Wang ym. (2004) viittaavat muun muassa Zeithamliin (1988),
Woodruffiin (1997) ja Slateriin (1997) esittäessään, että kuluttaja kokee
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maksamansa hinnan lisäksi uhrauksena myös ei-rahallisia tekijöitä, kuten ajan,
vaivan ja energiankäyttöä tai ylläpitoon ja oppimiseen tarvittavia resursseja.
Heidän mukaansa ei-rahalliset tekijät voivat olla joskus ostotilanteessa
hintaakin suuremmassa roolissa. Tämän vuoksi Wang ym. (2004) ottivat koetun
arvon tutkimusmalliinsa laajemman kuvauksen asiakkaan tekemästä
uhrauksesta. Tämä uhrauksia koskeva näkemys on myös yksi tärkeimmistä
syistä, miksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan jatkossa koettua arvoa Wangin
ym. (2004) mallin kautta: näkemys sopii erityisen hyvin tutkittavaan
kontekstiin.
Heidän tutkimusmallinsa koostuu neljästä eri osasta, jotka vaikuttavat erillisinä
tekijöinä asiakkaan kokemaan arvoon: Nämä osat ovat emotionaalinen arvo,
sosiaalinen arvo, toiminnallinen arvo ja koettu uhraus (KUVIO 2). Wang ym.
(2004) määrittelevät emotionaalisen arvon hyödyksi, joka saadaan tuotteen tai
palvelun luomista voimakastunteisista tiloista. Sosiaalisella arvolla he
tarkoittavat puolestaan tuotteesta tai palvelusta saatua sosiaalista hyötyä, kun
taas toiminnallinen arvo on heidän mukaansa hyötyä, jota koetaan tuotteen tai
palvelun koetusta laadusta ja odotetusta suorituskyvystä. Koetun uhrauksen
Wang ym. (2004) määrittelivät malliinsa menetykseksi, joka asiakkaalle
aiheutuu tuotteesta tai palvelusta koituvien lyhyt- tai pitkäaikaisten kulujen
lisääntymisen johdosta. Wang ym. (2004) väittivät tutkimuksensa pohjalta, että
heidän mallinsa koetun arvon eri dimensiot vaikuttavat positiivisesti asiakkaan
tyytyväisyyteen (KUVIO 2).
KUVIO 2 Asiakasarvo ja tyytyväisyys -malli (Mukailtu: Wang ym. 2004, 171)
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2.2

Koettu riski

Kuluttajan käyttäytymisen ydinongelmana on aina valinta: Koska ostoon
liittyvän valinnan seuraukset voidaan tietää vasta tulevaisuudessa, on
kuluttajan pakko tulla toimeen epävarmuuden tai riskin tunteen kanssa. Tämän
perusteella koettu riski on kuluttajakäyttäytymisen keskeinen näkökulma:
yksilön kuluttajatason itsetunto vaikuttaa tietyssä valintatilanteessa koettuun
riskin määrään ja niiden menetelmien valintaan, joiden avulla kuluttaja riskejä
käsittelee. (Taylor 1974.)
Riskin käsite saavutti suosiota taloustieteessä 1920-luvulla, ja sitä on siitä
lähtien käytetty rahoituksen ja päätöksentekoon liittyvissä teorioissa (Dowling
& Staelin 1994). Dowlingin ja Staelinin (1994) mukaan Bauer (1960) puolestaan
esitteli koetun riskin käsitteen markkinoinnin kirjallisuuteen. Mitchellin (1999)
mukaan koetun riskin on esitetty olevan entistä tehokkaampi selittämään
kuluttajien käyttäytymistä, sillä kuluttajat ovat entistä halukkaampia
välttämään virheitä sen sijaan, että pyrkisivät maksimoimaan ostosta koituvaa
hyötyä. Hän väittää, että yritys, joka tunnistaa ja ymmärtää asiakaan
ostoprosessissa kokemat riskit ja sen, kuinka he mieluiten välttäisivät niitä, voi
saavuttaa merkittävää kilpailuetua muihin yrityksiin nähden.
Bienstockin (2002) mukaan aikaisemmissa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvissä
tutkimuksissa on todettu, että ostaja etsii sitä enemmän tietoa, mitä
suuremmaksi hän riskin kokee. Mitchellin (1999) mukaan riskien analysointia
voidaan
käyttää
yrityksissä
hyväksi
esimerkiksi
tehdessä
markkinointiresurssien kohdentamiseen liittyviä päätöksiä: Asiakkaan kokemat
riskit tunteva yritys voi esimerkiksi kohdentaa tarkemmin ja panostaa
resurssejaan markkinointiviestintään, joka vähentää asiakkaan kokemaa riskin
tunnetta.
2.2.1

Koetun riskin määritelmä

Mitchell (1999, 167) kokoaa yhteen koettuun riskiin liittyvää tutkimusta ja
esittää, että sille on tieteessä monta eri määritelmää. Hänen mukaansa
klassisessa päätöksentekoa tutkivassa teoriassa koetun riskin on yleisimmin
ajateltu heijastavan mahdollisten seurausten vaihtelua, niiden todennäköisyyttä
ja subjektiivisia merkityksiä. Cunningham (1967) esittää koetun riskin olevan
kahden eri tekijän yhdistelmä: Riski koostuu yhtäältä kaikesta siitä, mitä
kuluttaja laittaa ostotilanteessa likoon, eli on vaarassa menettää tekojensa
epäonnistumisen seurauksena. Riski koostuu toisaalta tämän lisäksi myös siitä,
miten varmaksi kuluttaja ennustaa tekojensa epäonnistumisen (Mitchell 1999,
167).
Taylor (1974, 54) määrittelee valintatilanteessa koetun riskin mahdollisena
menetyksenä, joka voi olla joko psykososiaalinen, toiminnallis-taloudellinen
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menetys, tai yhdistelmä molempia. Taylorin (1974) mukaan kaikki
valintatilanteet sisältävät aina kaksi eri riskin näkökulmaa: epävarmuuden
lopputuloksesta ja mahdollisen menetyksen merkityksen itselle. Hänen
mukaansa ensimmäistä mainittua voidaan vähentää hankkimalla ja
käsittelemällä tietoa, kun taas jälkimmäistä käsitellään vähentämällä seurauksia
siten, että kuluttaja joko vähentää panostensa määrää tai luopuu valinnasta.
Bettman (1973) jakaa koetun riskin luontaiseen (engl. inherent risk) ja käsiteltyyn
riskiin (engl. handled risk). Ensimmäinen käsitteistä kuvaa piilevää, kuluttajan
yleisesti johonkin tiettyyn tuote- tai palvelukategoriaan liittämää riskiä.
Käsitelty riski puolestaan tarkoittaa tietyn tuotekategorian kuluttajassa
herättämää riskin tunnetta hänen valitessaan brändia kategorian sisältä.
Esimerkiksi kuluttaja voi kokea suurta riskiä liittyvän yleisesti shampoon
tuotekategoriaan, mutta ostaa silti tuttua brändia luottamuksella. Bettmanin
(1973) mukaan ostajan kokeman, mahdollisen aiheutuvan menetyksen
merkityksen, voidaan käsittää toimivan luontaisen riskin tasolla, kun taas
menetyksen todennäköisyys käsitellyn riskin tasolla. Esimerkiksi henkilöauton
huonosta taloudellisuudesta koituva vuosittainen rahallinen menetys pitäisi
olla yhtä tärkeä jokaiselle kuluttajalle valitsemastaan autosta huolimatta, kun
taas rahallisen menetyksen todennäköisyys vaihtelee autobrandeittain (Mitchell
1999, 167). Mitchell (1998) liitti Bettmanin (1973) luontaisen ja käsitellyn riskin
teorian ostoprosessin vaiheisiin esittämällä, että luontainen tuotekategoriaan
liitetty riski ohjaa ostajaa ostoprosessin alkuvaiheessa, kun taas käsitelty,
tiettyyn tuotteeseen liittyvä riski ohjaa riskin vähentämisen toimintoja vasta
siinä vaiheessa, kun ostaja on sitoutunut enemmän ostoprosessiin.
Stone ja Winter (1987) määrittävät riskin menetyksen odotuksena (Mitchell
1999, 168). Heidän mukaansa riski on sitä suurempi ostajalle, mitä varmempi
ostaja on tästä mahdollisesta menetyksestä. Heidän tutkimuksessaan kävi ilmi
myös, että tästä näkökulmasta mitattu ostajan kokema riski korreloi
ostoaikomusten kanssa negatiivisemmin kuin riski, joka on mitattu koettuna
epävarmuutena.
2.2.2

Riskin ja epävarmuuden käsitteiden välinen eroavaisuus

Riskiin liittyvässä tieteellisessä tutkimuksessa on käyty paljon keskustelua
myös siitä, miten riski ja epävarmuus käsitteinä suhteutuvat toisiinsa nähden.
Monet markkinoijat ovat käyttäneet ostopäätösprosessiin liittyvän riskin
käsitettä synonyymina epävarmuuden käsitteen kanssa. Esimerkiksi Dowling ja
Staelin (1994, 119) määrittävät koetun riskin ostajan käsitykseksi tuotteen tai
palvelun ostamisesta koituvasta epävarmuudesta ja epäsuotuisista
seurauksista, eli näkemykseksi siitä, että ostoprosessin tulos ja todennäköisyys
on epävarmaa.
Osa tutkijoista on kuitenkin sitä mieltä, että ostopäätösprosessiin liittyvän riskin
vähentäminen ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin ostopäätökseen liittyvän
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epävarmuuden vähentäminen. (Mitchell 1999, 166.) Cunnigham (1967) väittää,
että epävarmuus voi sisältää joko tunnetun tai tuntemattoman
todennäköisyyden (Mitchell 1999, 167). Hänen mukaansa ei ole suuremmalti
väliä, tietääkö kuluttaja, että hänellä on 80-prosenttiset mahdollisuudet huonon
ostopäätöksen tekemiseen vai ajatteleeko hän, että hän saattaa tehdä huonon
ostoksen. Samalla Cunnigham (1967) esittää, että tunnetut todennäköisyydet
ovat ostokäyttäytymisessä harvinaisia (Mitchell 1999, 167).
Knightin (1948) määritelmä erottaa riskin ja epävarmuuden käsitteet toisistaan
esittäen eroksi sen, että riskillä on tunnettu todennäköisyys, kun taas
epävarmuutta
on silloin,
kun ostajalta
puuttuu tieto
tarkasta
todennäköisyydestä (Mitchell 1999, 166). Peter ja Ryan (1976) ovat
havainnollistaneet käsitteiden erillisyyttä toteamalla, että mikäli kuluttajan
ostopäätökseen liittyvä riskin kokeminen ja epävarmuus olisivat sama asia,
häviäisivät ne molemmat ostotilanteessa, jossa kuluttaja kokisi brändin olevan
täysin kelpaamaton ostettavaksi. Näin ei kuitenkaan heidän mielestä voi olla,
sillä mikäli riskiä ja epävarmuutta ei koeta, ei tuotekaan voi olla ostettavaksi
kelpaamaton. VanRaaj (1998) ottaa kantaa tähän väittelyyn ja väittää, etteivät
riski ja epävarmuus ole sama asia. Hänen mukaansa kuluttajan parempi
tietämys valintaan liittyvistä todennäköisyyksistä vähentää nimenomaan
epävarmuutta riskin ympärillä, mutta ei itse riskiä. Informaatio voi siis
vähentää epävarmuutta koskien eri vaihtoehtoja, mutta se voi myös esittää
olemassa olevan riskin ostajalle tarkemmin.
Mitchellin (1999, 175) mukaan monien tutkijoiden mielestä kuluttajat kokevat
palveluiden kohdalla tuotteita enemmän riskiä niiden kertaluontoisuuden ja
heterogeenisen luonteensa vuoksi. Muun muassa Zeithaml (1981) väittää, että
palveluita on vaikeampi arvioida kuin tuotteita, ja kuluttajat saattavat joutua
niiden kohdalla luottamaan erilaisiin vihjeisiin ja prosesseihin (Murray 1991).
Mitchellin (1999, 175) mukaan markkinoinnin alalla on tutkittu paljon
kuluttajan riskin kokemista edullisten, matalan sidonnaisuuden tuotteiden
osalta, eli tuotteiden, joilla on suhteellisen matala hinta. Näiden tuotteiden
osalta hän kuitenkin huomauttaa, että niiden ostamisessa koetun riskin määrä
ei usein ylitä kuluttajan riskikynnystä, ja näin koetun riskin teorialla on vain
vähän selitysvaltaa ostopäätösprosessissa.
2.2.3

Subjektiivinen ja objektiivinen riski

Mitchellin (1999, 165) mukaan tieteessä on käyty runsaasti keskustelua
subjektiivisen riskin ja objektiivisen riskin välisestä suhteesta, ja sen osalta on
muodostunut kaksi eri näkemyskuntaa: Jotkin tutkijoista ovat sitä mieltä, että
vain subjektiivisella riskillä on merkitystä kuluttajan ostokäyttäytymisessä eikä
objektiivista riskiä ole olemassakaan, kun taas toiset esittävät, että myös
objektiivisella riskillä on merkitystä. Mitchell (1999, 165) itse esittää, että myös
objektiivinen riski on oleellinen käsite, ja sitä pystytään tietyiltä osin
mittaamaankin. Tällaisia asioita voivat hänen mukaansa olla esimerkiksi aikaan
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ja rahaan liittyviä riskejä sekä jossain määrin myös koituvaa fyysistä haittaa.
Psykososiaalisen riskin mittaaminen ei puolestaan ole yksinkertaista.
Cooper, Woo & Dunkelberg (1988) havaitsivat tutkimuksessaan, että
tutkittaessa ostajaa ja riskiä, on välttämätöntä erottaa toisistaan käsitys riskistä ja
asenne riskiä kohtaan (Mitchell 1999, 165). Käsitys riskistä kuvaa yksilön kokemaa
riskin määrää, kun taas asenne riskiä kohtaan kuvastaa yksilön suhtautumista
korkeariskisen vaihtoehdon valintaa kohtaan. Yritysten on Weberin ja
Millimanin (1997) mukaan hyödyllistä tietää, kumpi näistä edellä mainituista
on tärkeämpi heidän asiakkaidensa ostoon liittyvän valinnan kannalta: Mikäli
muutokset riskin käsityksessä vaikuttavat asiakkaan valintaan enemmän, tulisi
panostaa oikeiden riskikäsitysten vahvistamiseen viestinnän avulla. Jos taas
muutokset riskiin kohdistuvissa asenteissa ovat merkitsevämpiä, pitäisi
puuttua ennemminkin ihmisissä syntyviin emotionaalisiin reaktioihin.
2.2.4

Koettu riski moniulotteisena käsitteenä

Jotkin tutkijoista ovat jalostaneet koetun riskin käsitettä edelleen esittämällä,
että sitä pitäisi tarkastella moniulotteisena käsitteenä, joka sisältää dimensioina
erityyppisiä riskejä. Esimerkiksi Roselius (1971) yhtyy monien muidenkin
tutkijoiden näkemykseen siitä, että riski on mahdollinen ostotilanteesta koituva
menetys. Hän on tutkinut kuluttajien kokemaa menetystä ja selvittänyt heidän
mieltymyksiään menetelmistä, joilla he haluaisivat riskiä vähentää. Roselius
(1971) tunnisti neljä eri luokitusta, joihin kuluttajan kokemat menetykset
voidaan luokitella:
1. Ajan menetys: kuluttaja tuhlaa aikaansa ja mukavuutta sekä näkee
vaivaa, jos tuote lakkaa toimimasta, ja sitä pitää säätää, korjata tai
korvata toisella.
2. Turvallisuuden menetys: jotkin tuotteet ovat vaarallisia kuluttajan
terveydelle tai turvallisuudelle lakatessaan toimimasta oikein.
3. Egon menetys: kuluttaja voi tuntea olonsa typeräksi, tai muut voivat
saada sen tunteen aikaan, jos hänen ostamansa tuote osoittautuu
vialliseksi.
4. Rahan menetys: tuotteen lakatessa toimimasta kuluttaja menettää rahaa
saadakseen tuotteen toimimaan oikein tai korvatakseen sen toisella
toimivalla.
Kaplan, Szybillo, ja Jacoby (1974) tunnistivat vuonna 1972 julkaistussa
tutkimuksessaan Roseliuksen (1971) jaottelua mukaillen puolestaan viisi eri
kuluttajan kokemaa riskityyppiä, jotka muodostavat kokonaisriskin: Nämä
riskityypit ovat toimintaan liittyvä, rahallinen, sosiaalinen, psykologinen ja
fyysinen riski.
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Rahallinen riski tarkoittaa Jacobyn ja Kaplanin (1972) mukaan riskiä siitä, että
kuluttaja saattaa maksaa enemmän tuotteesta tai palvelusta kuin saadun
hyödyn saamiseksi on tarpeellista. Kuluttaja voi heidän mukaansa vähentää
kokemaansa rahallista riskiä esimerkiksi vertailemalla tai luottamalla
tunnettuihin brandeihin tai myyjiin. Jacoby ja Kaplan (1972) määrittelevät
psykologisen riskin Roseliuksen (1971) tavoin viittaavan kuluttajan egon
vahingoittamisen uhkaan. Psykologinen riski on siis kuluttajan epäilyä siitä,
kuvaako kuvastaako tuote tai palvelu häntä itseään ja hänen arvojaan sekä
asenteitaan. Sosiaalinen riski puolestaan on riski siitä, että tuotteen tai palvelun
valinta johtaa nolostumiseen kuluttajan viiteryhmän, kuten perheen ja ystävien,
edessä. Toiminnallinen riski on Jacobyn ja Kaplanin (1972) mukaan riski siitä,
toimiiko tuote tai palvelu yhtä hyvin kuin on luvattu tai yhtä hyvin kuin muut
vastaavat, kun fyysisellä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tuotteen tai palvelun
käytöstä olisi vaaraa ostajan tai muiden turvallisuudelle. (Murphy & Enis 1986.)
Tässä tutkimuksessa koettua riskiä tarkastellaan Jacobyn ja Kaplanin (1971;
Murphyn ja Enisin 1986 mukaan) viisiulotteisen jaottelun kautta, sillä kyseiset
riskin
ulottuvuudet
voidaan
nähdä
relevanteiksi
kyseisessä
palvelukontekstissa. Malliin tullaan yhdistämään Roseliuksen (1971) mallin
mukaisesti aikaan liittyvän riskin ulottuvuus, sillä se sopii kontekstiin myös
erinomaisesti.

2.3

Asiakkaan tyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on yksi markkinoinnin keskeisistä käsitteistä, koska sillä
on tutkittu olevan vaikutusta yrityksen menestymiseen (Anderson, Fornell ja
Lehmann 1992; Fournierin ja Mickin 1999 mukaan; Fornell 1992). Asiakkaiden
tyytyväisyys on tärkeää markkinoijalle, sillä sen oletetaan yleisesti olevan
merkittävä uusintaostoihin, positiiviseen suusanallisen viestintään ja
asiakasuskollisuuteen vaikuttava tekijä (Bearden & Teel 1983). Sen on myös
tutkitusti havaittu eristävän nykyisiä asiakkaita kilpailijayrityksiltä, vähentävän
uusien asiakkaiden hankkimisesta koituvia kustannuksia ja lisäävän yrityksen
hyvää mainetta (Fornell 1992). Muun muassa Dayn ja Landonin (1977) mukaan
tyytyväisyydellä on merkitystä myös yksilölle, sillä tyytyväisyyden tunteminen
heijastaa positiivista seurausta niukkojen resurssien kuluttamisesta ja
tyydyttymättömien tarpeiden täyttymisestä (Bearden & Teel 1983).
Asiakastyytyväisyys on markkinoinnin alalla saanut enenevässä määrin
tunnustusta kriittisenä markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen käsitteenä.
Näin ollen myös kiinnostus tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden päätöksiä
edeltävien prosessien ja niiden seurauksien tutkimiseen on saanut huomattavaa
suosiota markkinoinnin alalla. (Bearden & Teel 1983.)
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2.3.1

Asiakastyytyväisyyden muodostuminen ja määritelmät

Tyytyväisyydelle on annettu tieteessä lukemattomia eri määritelmiä. Oliver
(1999, 34) viittaa aikaisempaan teokseensa (1997), jossa hän on määritellyt
tyytyväisyyden olevan miellyttävä tarpeen, tavoitteen tai halun täyttyminen,
jonka kuluttaja kokee saavansa kuluttamisesta. Jotkin tutkijoista ovat nähneet
tyytyväisyyden tunteellisena reaktiona kulutuskokemukseen (esim. Westbrook
& Reilly 1983, Parkerin & Mathewsin 2001 mukaan), kun taas toisissa
yhteyksissä tyytyväisyys on määritelty tietynlaiseksi mielentilaksi, joka syntyy
kulutuskokemuksen yhteydessä saaduista ärsykkeistä ja niiden vastaavuudesta
yksilön odotuksiin (mm. Oliver 1989, Parkerin & Mathewsin 2001 mukaan).
Yin (1989) ja Parkerin & Mathewsin (2001) mukaan olemassa olevat määritelmät
voidaan jakaa kahteen kategoriaan: määritelmiin, joiden mukaan
asiakastyytyväisyys on kulutuskokemuksen lopputulos ja niihin, joiden
mukaan se on pikemminkin prosessi. Ensimmäiseksi mainitut määritelmät
esittävät, että asiakastyytyväisyys on ”ostajan kognitiivinen tila, jossa hänet on
joko riittävästi tai riittämättömästi palkittu läpikäymistään uhrauksista”
(Howard & Sheth 1969) tai ”lopullinen psyykkinen tila, joka syntyy kun yksilön
vahvistamattomiin odotuksiin liittyviin tunteisiin yhdistyvät kuluttajan
aikaisemmat tuntemukset kulutuskokemuksesta (Oliver 1981).
Määritelmät, jotka kuvaavat asiakastyytyväisyyden kulutustapahtuman
jälkeisen psyykkisen tilan sijaan prosessiksi, määrittelevät sen olevan ”arvio
siitä, että valittu vaihtoehto on yhtenäinen yksilön aikaisempien vaihtoehtoa
koskevien uskomusten kanssa” (Engel & Blackwell 1982) ja ”kuluttajan reaktio
koskien tekemäänsä arviota koetusta ristiriidasta todellisen tuotteen
suoriutumisen ja sitä edeltävien odotusten välillä. Tämän prosessimääritelmän
on havaittu hyödylliseksi tavaksi kuvata asiakastyytyväisyyden tai
tyytymättömyyden muodostumista, ja useat tukijat (mm. Oliver 1980, Day
1984) ovatkin omaksuneet tämän näkökulman tutkimuksissaan. (Yi 1989.)
Määritelmät, jotka esittävät asiakastyytyväisyyden prosessina, tarkastelevat
tyytyväisyyttä edeltäviin tekijöihin pelkän tyytyväisyyden tarkastelun sijaan.
Edellä esitelty prosessinäkökulma on havaittavissa markkinoinnin alalla laajalti
esitetyissä eroavuusteorioissa, joissa tarkastellaan tyytyväisyyden tuntemusta
edeltävien odotusten ja suorituksen arvioinnin eroavuutta (Parker & Mathews
2001). Tunnetuin kuluttajan tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tunteiden
kehittymistä selittävässä eroavaisuusmalleista on niin sanottu odotusten
kumoamisen malli (engl. Expectation Disconfirmation Model) (mm. Oliver 1980
ja Cadotte, Woodruff & Jenkins 1987). Beardenin ja Teelin (1983) mukaan Oliver
(1980) on kehittänyt oman tulkintansa tästä tyytyväisyyden muodostumista
kuvaavasta mallista tulkitsemalla Helsonin vuonna 1964 esittämää teoriaa
kuluttajan ostoa edeltävästä mukautuneesta odotusten tasosta. Helsonin teorian
mukaan yksilö hahmottaa ärsykkeitä suhteessa siihen, mitkä hänen
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odotuksensa tai muut vertailustandardit asiaa kohtaan ovat, ja odottaa
ärsykkeiden olevan odotustensa mukaisia (Bearden & Teel 1983).
Odotusten kumoamisen mallissa asiakastyytyväisyys nähdään olevan
vertailuprosessin lopputulos (Yi 1989). Oliverin (1980) mukaan kuluttajan ostoa
edeltäviin odotuksiin vaikuttavat seuraavat tekijät:
1) Tuote itsessään ja yksilön siihen liittämät aikaisemmat kokemukset,
sivumerkitykset ja symboliset elementit
2) Asiayhteys, joka sisältää sekä myyjien että muiden sosiaalisten kontaktien
kanssa käydyn viestinnän sisällön
3) Yksilön ominaisuudet, kuten suostuteltavuus ja havainnoinnin vääristymä
Kuluttajan ennen ostoa muodostamat ennusteet toimivat arvosteluperusteena,
jota vasten kuluttaja arvioi yrityksen, tuotteen tai palvelun toimintaa ja
suoriutumista. Odotusten kumoamismallin mukaan ostopäätöksen jälkeiset
poikkeamat kuluttajan odotuksiin nähden ajatellaan aiheutuvan siitä, kuinka
hyvin tuote ylittää, täyttää tai jättää täyttämättä odotukset. (Oliver 1980.) Tästä
seuraa joko neutraali, positiivinen tai negatiivinen odotusten kumoutuminen.
Muun muassa Cadotten ym. (1987), Bouldingin ym. (1993) ja Parkerin &
Mathewsin (2001) mukaan kuluttajan odotukset saavat vahvistuksen
tapauksessa, jossa oston kautta hankitun tuotteen tai palvelun suoriutuminen
on ollut odotuksen mukaista. Tällaisessa tapauksessa lopullinen kuluttajan
tuntemus on neutraali. Heidän mukaansa odotukset kumoutuvat positiivisesti
siinä tapauksessa, jossa tuotteen tai palvelun suoriutuminen on odotettua
parempaa. Tässä tapauksessa kuluttaja kokee tyytyväisyyden tunteita. Mikäli
tuotteen tai palvelun suoriutuminen on odotustasoa huonompaa, kumoutuvat
kuluttajan odotukset negatiivisesti ja tapahtuma lisää tyytymättömyyttä. Oliver
(1980) tiivistääkin, että tyytyväisyys voidaan siis nähdä ostoa edeltävän
odotusten tason ja odotusten vahvistumisen tai kumoutumisen yhdistelmänä.
Boulding ym. (1993) viittaavat muutamiin tutkijoihin (mm. Forber, Tse &
Taylor 1986; Tse & Wilton 1988) esittäessään, että kirjallisuudessa on tunnistettu
useita eri luokkia ostotapahtumaa edeltäville odotuksille. Hänen mukaansa on
tunnistettu kaksi pääluokkaa: toinen näistä esittää odotukset tulevien
tapahtumien ennustamisena (mm. Gilly 1979; Gilly, Cron & Barry 1983; Miller
1977). Tätä on tyypillisesti käytetty asiakastyytyväisyyttä käsittelevässä
kirjallisuudessa. Tulevien tapahtumien normatiiviset odotukset (mm. Miller 1977;
Prakash 1984) sisältävät joko yksilön halutut tai ihanteelliset odotukset. Tätä
käytetään tyypillisesti tyytyväisyyden vertailukohtana palvelun laatua
käsittelevässä kirjallisuudessa. (Boulding ym. 1993.) Miller (1977) on puolestaan
tunnistanut useita erilaisia kuluttajan odotusten tyyppejä: ideaaliset, odotetut,
siedettävät ja ansaitut odotukset (Fisk & Young 1985)
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Asiakastyytyväisyyden tutkimus on ollut markkinoinnin alalla varsin laajaa, ja
se on pääasiassa keskittynyt edellä mainitun mallin mukaisesti ostoa edeltävien
odotusten sekä ostonjälkeisen tyytyväisyyden tutkimiseen. Empiiriset
tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet monimerkityksisiä, sillä jotkin
tutkimukset ovat todistaneet mallin toimivuuden, kun taas jotkut tutkijat ovat
saaneet päinvastaisia tuloksia. (Voss, Parasuraman & Grewal 1998.) Joissakin
alan tutkimuksessa on empiirisesti todistettu tämä odotusten kumoamisen
paradigman merkitys asiakastyytyväisyyden mittaamisessa, mutta niiden
näkemykset mallin sisältämistä vertailustandardeista ja muuttujien välisistä
suhteista eroavat toisistaan (esim. Oliver 1980; Cadotte, Woodruff & Jenkins
1987; Yin 1989 mukaan).
Tyytyväisyyden tutkimuksessa on pääasiallisesti painotettu yksilön odotusten
olevan vertailukohtana ja ratkaisevana tekijänä tyytyväisyyden taustalla.
Spreng, MacKenzie ja Olshavsky (2001) esittävät tutkimuksensa tuloksien
perusteella, että odotusten lisäksi pitäisi puhua nimenomaan yksilön haluista
tyytyväisyyden taustalla pääasiallisesti vaikuttavana tekijänä. Heidän
mukaansa halut ja niiden muuttuminen, esimerkiksi elämäntilanteen
muutoksen johdosta, on nimenomaan selitys siihen, miksi kuluttajan
tyytyväisyys tuotetta kohtaa voi ajan saatossa muuttua vaikka se edelleen
täyttäisi hänen odotuksensa samalla tavalla.
Jotkin tutkijoista ovat puolestaan soveltaneet asiakastyytyväisyyden
mittaamisessa niin sanottua kohtuusteoriaa (engl. Equity theory), jonka mukaan
yksilöt vertaavat laittamansa panosten ja saamien tuloksien suhdetta muiden
henkilöiden kanssa (Fisk & Young 1985; Swan & Oliver 1985; Yi 1990; Parkerin
& Mathewsin 2001 mukaan). Tämän teorian mukaan asiakastyytyväisyys
syntyy, kun kuluttaja kokee vertailun kautta, että antamiensa panosten ja
tulosten välinen suhde on reilu. Näin ollen tyytyväisyys syntyy ennemminkin
ihmisten välisten vertailuiden kuin yksilön itse tekemien päätelmien kautta.
Cadotte ym. (1987) puolestaan ovat painottaneet tutkimuksessaan
kokemusperusteisia normeja tyytyväisyyden arvion muodostumisen taustalla.
Heidän mukaansa yksilö arvioi tyytyväisyyttään henkilökohtaisten kokemusten
ja saadun informaation perusteella.
Jotkin
toteutetuista
tutkimuksista
eivät
tue
lainkaan
odotusten
kumoamisteoriaa: esimerkiksi Churchillin ja Surprenantin (1982) tutkimuksessa
kävi ilmi, että kestohyödykkeitä kohtaan koetussa tyytyväisyydessä
merkitsevää on vain hyödykkeen suoriutumisen arviointi, eikä aikaisemmilla
odotuksilla ja niiden kumoamisella ole merkitystä. Lisäksi Oliver (1989) on
ehdottanut, että koska kuluttajien jatkuvasti hankkimiin palveluihin tai
ostamiin pitkäkestoisiin kestohyödykkeitä koskeviin reaktioihin liittyy
passiivisia odotuksia, ei odotusten kumoamisen malli päde tyytyväisyyden
muodostumiseen näissä tapauksissa (Bolton & Drew 1991).
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Bolton
(1998)
on
tutkinut
asiakassuhteen
pituuden
vaikutusta
asiakastyytyväisyyden merkitykseen puhelinoperaattorikontekstissa. Hänen
tutkimuksensa osoitti, että kertyneet asiakastyytyväisyyden kokemukset ovat
tärkeämpiä asiakkaille, jotka ovat olleet pidempään saman operaattorin
asiakkaana kuin niille, joilla on siitä vain muutaman kuukauden kokemus.
2.3.2

Tyytyväisyyden ja koetun arvon välinen ero

Käsittelimme aikaisemmin asiakkaan kokemaa arvoa ja sen merkitystä. Koettu
arvo on käsite, jonka voi helposti sotkea asiakastyytyväisyyden käsitteen
kanssa. Ne ovat kuitenkin toisistaan erillisiä käsitteitä. (Sweeney & Soutar
2001.) Koettua arvoa esiintyy ostoa edeltävä vaihe mukaan lukien kaikissa
ostoprosessin eri vaiheissa (Woodruff 1997), kun tyytyväisyyden osalta ollaan
yksimielisiä siitä, että se on oston ja käytön jälkeistä arviointia (mm. Huntu
1977; Oliver 1981; Sweeneyn ja Soutarin 2001 mukaan). Tämä tarkoittaa siis sitä,
että käsitys tuotteen tai palvelun tuomasta arvosta voidaan muodostaa jo ennen
sen ostoa tai käyttöä, kun tyytyväisyys taas riippuu käyttökokemuksesta
(Sweeney & Soutar 2001). Koettu arvo on myös muuttujana moniulotteinen,
toisin kuin yksiulotteinen tyytyväisyys, ja lisäksi koettu arvo on tyytyväisyyttä
edeltävä ja siihen vaikuttava tekijä (Sweeney & Soutar 2001; Parasuraman 1997).
2.3.3

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Markkinoinnin
tieteessä
voidaan
erottaa
ainakin
kaksi
eri
asiakastyytyväisyyden mittaamisen mallia: transaktioon, eli tiettyyn
vaihdantahetkeen perustuva malli, ja kumulatiivista eli kokonaistyytyväisyyttä
mittaava malli (Anderson, Fornell & Lehmann 1994, Yang ym. 2004, Boulding
ym.
1993).
Tiettyyn
vaihdantahetkeen
perustuvassa
mallissa
asiakastyytyväisyys nähdään muodostuvan viimeisimmän organisaation
kanssa käydyn vaihdantatilanteen jälkeisestä emotionaalisesta reaktiosta (mm.
Oliver 1993; 1977), kun taas jälkimmäinen malli painottaa, että tyytyväisyyteen
vaikuttavat kaikki kohtaamiset organisaation kanssa ja niistä asiakkaalle
muodostunut kokonaisvaikutelma (Fornell 1992, Yang ym. 2004). Anderson
ym. (1994) ja Yang ym. (2004) väittävät jälkimmäisen tyytyväisyyden mallin
ennustavan yksittäistä tyytyväisyyden arviota paremmin asiakkaan
uskollisuutta sekä yrityksen aikaisempaa, nykyistä ja tulevaa suorituskykyä.
Tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä määrittäessä useat tutkijat käyttävät
mieluummin kokonaistyytyväisyyttä mittaavia mittareita (mm. Day 1977,
Czepiel & Rosenberg 1976), kun taas muiden mielestä sitä pitäisi mitata eri
muuttujien yhdistelmänä (Oliver 1980; Swan & Trawick 1981). (LaBarbera &
Mazursky 1983.) Yin (1989) mukaan yksinkertaiset yhden kohdan mittarit (engl.
single item scale) mittaavat kokonaistyytyväisyyttä 5-7 -kohtaisella asteikolla,
jonka ääriarvoina ovat ”erittäin tyytyväinen” ja ”erittäin tyytymätön” (ks. mm.
Oliver 1976, Swan & Martin 1981; Westbrook 1980). Hänen mukaansa yhden
kohdan mittareita on kritisoitu yksinkertaisuudestaan: niiden avulla ei voida
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arvioida useita ulottuvuuksia erikseen, eikä täten voida tutkia tyytyväisyyttä
monitahoisena ilmiönä. Lisäksi niiden reliabiliteetti eli luotettavuus on melko
huono, sillä yksittäisiä mittausvirheitä ei voida tasata tai poistaa (Yi 1989). 80luvulta lähtien markkinoinnin tutkimuksessa on käytetty suuremassa määrin
monikohtaisia mittaristoja (engl. multi-item scale) tyytyväisyyden mittaamisessa
(esim. Bearden & Teel 1983; Oliver 1980; Westbrook & Reilly 1983; Yin 1989
mukaan).
Tutkimusten
luotettavuutta
tyytyväisyyden
mittaamisessa
vertailtaessa on todettu, että monikohtaisten mittaristojen reliabiliteetti on
huomattavasti yksikohtaisia suurempi (Yi 1989). Näin ollen niiden käyttö on
perusteltua.
2.3.4

Koettu riski ja koettu arvo tyytyväisyyttä edeltävinä tekijöinä

Cronin ym. (2000) tutkivat kuuden eri palvelualan, muun muassa
terveydenhuollon ja ravintola-alan, asiakkaita ja selvittivät koetun arvon sekä
asiakastyytyväisyyden
välistä
yhteyttä
palvelukontekstissa.
Heidän
havaintojensa mukaan asiakkaan kokemalla arvolla on suora positiivinen
vaikutus tyytyväisyyteen kaikilla tutkituilla toimialoilla sairaanhoitoa lukuun
ottamatta. Harrisin ja Gooden (2004) mielestä tämä Croninin ym. tekemä
tutkimus on alan kokonaisvaltaisin, kuluttajan käyttäytymisaikomuksia
ennustavien tekijöiden välisiä suhteita mittaava tutkimus. Vahvan positiivisen
vaikutuksen koetun arvon ja tyytyväisyyden välille havaitsivat myös Yang ja
Peterson (2004) tutkiessaan verkkopankin asiakkaita.
Wang ym. (2004) ovat tutkineet turvallisuusalan kontekstissa määrittelemiensä
arvon eri dimensioiden (toiminnallinen, sosiaalinen ja emotionaalinen arvo sekä
koetut uhraukset) vaikutuksia asiakkaan tyytyväisyyteen. He havaitsivat, että
jokaisella koetun arvon eri dimensiolla on merkittävä suora, positiivinen
vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen, paitsi koettujen uhrausten dimensiolla
oletusten mukaisesti negatiivinen. Uhrausten vaikutus tyytyväisyyteen
havaittiin kuitenkin muita dimensioita vähäisemmäksi olettaen sen johtuvan
kyseisen toimialan hintojen samankaltaisuudesta. Fornell, Johnson, Anderson,
Cha ja. Bryant (1996) puolestaan havaitsivat lukuisiin eri toimialoihin liittyvässä
tutkimuksessaan koetun arvon ja tyytyväisyyden välillä olevan positiivinen
suhde, joskin ei huomattavan vahva. Heidän mukaansa koetulla arvolla on
vaikutusta tyytyväisyyteen, mutta sillä on yksittäisen kulutuskokemuksen
sijaan
enemmän
merkitystä
yksilön
valintojen
ja
mieltymysten
muodostamisessa.
Asiakkaan kokeman riskin vaikutusta on tutkittu myös suhteessa hänen
kokemaansa arvoon. Useat tutkimukset ovat empiirisesti todistaneet, että
yksilön kokemalla riskillä on merkittävä negatiivinen vaikutus koettuun arvoon
niin tuotteiden kuin palveluiden osalta (ks. mm. Agarwal & Teas 2004; Chen,
Chang & Chang 2005; Snoj, Pisnik Korda & Mumel 2004). Sweeney ym. (1999)
määrittelivät koetun arvon tuotteeseen sijoitetun rahan vastineeksi, ja
havaitsivat vähittäiskaupan alalta saamansa empiirisen tutkimusaineistonsa
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pohjalta, että koettu toiminnallinen tai rahallinen riski vaikuttavat hallitsevasti
koettuun arvoon sitä vähentävästi.
Kirjallisuudessa on jonkin verran esiintynyt kiinnostusta tutkia empiirisesti
yksilön kokeman riskin ja tyytyväisyyden välistä yhteyttä. Tehdyssä
tutkimuksessa on havaittu, että kuluttajan kokema riski vaikuttaa negatiivisesti
tyytyväisyyteen (mm. Johnson, Sivadas & Carbarino 2006; Tuu & Olsen 2009).
Esimerkiksi Johnson ym. (2006) tutkivat teatterin asiakkaita, ja heidän
tutkimustuloksensa osoittivat koetun riskin vähentävän asiakkaan
tyytyväisyyttä. Kyseiset tutkijat havaitsivat tuloksista myös, että tyytyväisyys
vähentää asiakkaan myöhemmin kokemaa riskiä.

2.4

Tutkimusmalli ja hypoteesit

Tämän tutkimuksen tutkimusmalli (KUVIO 3) muodostuu yhdistetysti Wangin
ym. (2004, 171) mallista muokatusta asiakasarvon ja tyytyväisyyden mallista
(KUVIO 2), koetun riskin käsitteestä sekä näiden kolmen erillisen muuttujan
välisiä suhteita tarkastelevista tutkimuksista (mm. Cronin, Brady ja Hult 2000;
Wang 2004; Agarwal & Teas 2004; Chen, Chang & Chang 2005; Johnson,
Sivadas & Carbarino 2006). Tutkimuksessa oletetaan aikaisemman tieteellisen
näytön perusteella, että koettu arvo ja koettu riski vaikuttavat suoraan
asiakastyytyväisyyteen. Tämän lisäksi oletetaan, että koettu riski vaikuttaa
suoraan asiakkaan kokemaan arvoon sekä sen kautta välillisesti myös
asiakastyytyväisyyteen.
Tässä tutkimuksessa tyytyväisyys nähdään transaktioperusteisuuden sijaan
kumulatiivisesti muodostuneena kokonaistyytyväisyytenä, sillä sen on todettu
ennustavan paremmin yrityksen aikaisempaa, nykyistä ja tulevaa
suorituskykyä (mm. Anderson ym. 1994; Yang ym. 2004). Näin ollen
tyytyväisyys nähdään muodostuvan asiakkaalle kaikista kohtaamisista
organisaation kanssa. Tyytyväisyys palvelutarjoajaa kohtaan nähdään myös
pohjautuvan sekä palvelukokemuksen rationaaliseen arviointiin että sen
herättämiin tuntemuksiin (Oliver 1997; Cronin ym. 2000 mukaan). Näiden
lisäksi tutkimuksessa tyytyväisyys nähdään täysin asiakkaan kokemasta
arvosta erilliseksi käsitteeksi (Wang ym. 2004).
Koettua riskiä, sen muodostumista ja vaikutuksia, on tutkittu tieteessä
vuosikymmenien ajan (Mitchell 1999). Vaikka koettua riskiä on mallinnettu
tieteessä usein yksiulotteisena käsitteenä (esim. Johnson ym. 2006; Zikmund
1974), ovat monet tutkijat pitäneet oikeana mittarina monidimensioista mallia
(ks. Roselius 1971; Jacoby & Kaplan 1971; Murphyn ja Enisin 1986 mukaan,
Zikmund 1974), johon on lisätty aikaan liittyvä riski (esim. Peter &Tarpey 1975;
Peter & Ryan 1976). Näin ollen tässä tutkimuksessa koettu riski nähdään
muodostuvan kuudesta eri dimensiosta kahden eri mallin yhdistelmänä:
psykologisen, rahallisen, sosiaalisen, fyysisen ja toimintaan liittyvän riskin
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dimensioista (Jacoby & Kaplan 1971; Murphyn ja Enisin 1986 mukaan) sekä
aikaan liittyvän riskin dimensiosta (Roselius 1971).
Mitchell (1999) painottaa, että riskin mittaaminen monidimensioisena
käsitteenä voi olla myös ongelmallista: malli olettaa, että jokainen dimensio on
toisistaan itsenäinen ja sillä on erillinen vaikutus. Näin ei kuitenkaan
välttämättä ole, vaan on havaittu toisiensa kanssa positiivisesti korreloivia
tuloksia (Jacoby & Kaplan 1972, Kaplan ym 1974). Myös esimerkiksi
psykologisen ja sosiaalisen riskin dimensioita voi olla vaikea mitata tarkasti,
sillä niihin liittyy pinttyneitä sekä intiimejäkin motivaatioita, ja niistä koituvat
negatiiviset seuraukset voivat olla päällekkäisiä (Mitchell 1999). Tällä
perusteella jätämme tässä tutkimuksessa psykologisen riskin dimension pois
mittaristosta. Näiden perusteella esitän, hypoteesin:
H1a-e: Koettu riski muodostuu aikaan liittyvästä riskistä (H1a), rahallisesta riskistä
(H1b), sosiaalisesta riskistä (H1c), fyysisestä riskistä (H1d) ja toimintaan liittyvästä
riskistä (H1e).
Aiemmissa koettua riskiä käsittelevissä empiirisissä tutkimuksissa on havaittu,
että se vaikuttaa suoraan negatiivisesti yksilön kokemaan arvoon (Agarwal &
Teas 2004; Snoj, Pisnik Korda & Mumel 2004; Sweeney ym. 1999). Che ym.
(2005) ovat tutkineet kuuden eri yllä luetellun koetun riskin dimension
vaikutusta koetun arvon dimensioihin pankkipalveluissa. Näistä tutkituista
koetun arvon dimensioista funktionaalinen, sosiaalinen ja emotionaalinen arvo
olivat samoja tässä tutkimuksessa käytettävien arvon dimensioiden kanssa. He
havaitsivat myös, että koetun riskin dimensiot vaikuttavat koettua arvoa
vähentävästi. Tämän perusteella esitän seuraavat hypoteesit:
H2a-e: Koettu riski vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan kokemaan funktionaaliseen
arvoon (H2a), sosiaaliseen arvoon (H2b), emotionaaliseen arvoon (H2c), maineeseen
(H2d) ja rahalliseen arvoon (H2e).
Tieteelliset tutkimukset ovat myös osoittaneet, että koetulla riskillä on
negatiivinen vaikutus tyytyväisyyteen (Johnson ym. 2006; Tuu & Olsen 2009).
Koettua riskiä on tutkittu tieteessä myös muuttujana, johon tyytyväisyys
vaikuttaa (mm. Johnson ym. 2006). Tässä tutkimuksessa riskiä tarkastellaan
kuitenkin tyytyväisyyteen vaikuttavana muuttujana. Aikaisemman tieteellisen
tutkimuksen perusteella esitän, että:
H3: Koettu riski vaikuttaa suoraan tyytyväisyyteen negatiivisesti.
Tässä tutkimuksessa koettu arvo nähdään muodostuvan Wangin ym. (2004,171)
neljädimensioisen mallin mukaisesti, eli se nähdään koostuvan funktionaalisen,
sosiaalisen ja emotionaalisen arvon dimensioista. Neljäs rahallisia ja ei-rahallisia
uhrauksia koskeva koettujen uhrausten dimensio nimettiin tässä tutkimuksessa
Sweeneyn ja Soutarin (2001) määritelmän mukaan rahalliseksi arvoksi, sillä sitä
mittaavat kysymykset ovat asettelultaan positiivisia, ja uhrauksen sijaan saatua
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arvoa mittaavia. Sweeneyn ja Soutarin (2001) mukaan rahallinen arvo on hyöty,
jonka asiakas saa kulujen pienentymisestä. Tutkimuksen koetun arvon malliin
liitetään viidenneksi arvon dimensioksi Petrickin (2002) SERV-PERVAL-mallin
maine-dimensio. Tutkimukseen haluttiin tutkittavan toimialan luonteen vuoksi
lisätä palveluntarjoajan mainetta mittaava dimensio, sillä Wangin ym. (2004)
koetun arvon mallista se puuttui. SERV-PERVAL-mallin maine-dimensio
oletetaan palvelevan hyvin tätä tavoitteita, sillä malli on suunniteltu
palvelukontekstiin.
Pihlströmin mukaan (2008) koettua arvoa on tutkittu tieteessä varsin pitkään
yksiulotteisena käsitteenä (ks. esim. Cronin ym. 2000). Jotkin tutkijoista ovat
kuitenkin todenneet, että koettua arvoa tulisi tutkia moniulotteisena käsitteenä
eli usean eri dimension avulla (mm. Petrick 2001, Sheth ym. 2001, Sweeney &
Soutar 2001, Wang ym. 2004). Wang ym. (2004) huomauttavat kuitenkin, että
kaikilla arvon dimensioilla ei aina välttämättä ole vaikutusta kuluttajan
käyttäytymiseen, vaan niiden merkitys voi vaihdella eri tilanteissa. Esimerkiksi
heidän tekemässään empiirisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseisessä
kontekstissa vain funktionaalisella arvolla oli merkittävää vaikutusta
asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tämän vuoksi koettua arvoa on tarpeellista
tutkia tässä tutkimuksessa eri dimensioiden avulla.
Wang ym. (2004) havaitsivat tutkimuksessaan, että koetut uhraukset, eli
vähäinen rahallinen arvo, vaikuttavat negatiivisesti tyytyväisyyteen. Sweeney
& Soutarin (2001, 214) kestohyödykkeitä tarkastelevassa tutkimuksessa
puolestaan kaikilla neljällä arvon dimensiolla havaittiin olevan vaikutusta
kuluttajan käyttäytymiseen. Vaikka SERV-PERVAL-mallia ei ole kovin laajalti
testattu tieteellisissä tutkimuksissa, on sitä käyttäneissä palvelualan
tutkimuksissa (mm. Petrick 2002; Gill 2007) havaittu, että sen jokaisella
arvodimensioilla, maine mukaan lukien, on huomattava positiivinen vaikutus
asiakkaan tyytyväisyyteen ja ostokäyttäytymiseen.
Näiden tutkimusten perusteella esitän:
H4a-e: Funktionaalinen arvo (H4a), sosiaalinen arvo (H4b), emotionaalinen arvo
(H4c), maine (H4d) ja rahallinen arvo (H4e) vaikuttavat positiivisesti tyytyväisyyteen.
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KUVIO 3 Tutkimusmalli

27

3 METODOLOGIA
3.1

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusstrategia

Tutkimuksen taustalla on aina jokin tarkoitus, joka ohjaa tutkijan tekemiä
tutkimusstrategisia valintoja. Tutkimus voi olla luonteeltaan joko kartoittava,
kuvaileva, selittävä tai ennustava, tai sillä voi olla useampiakin tarkoituksia.
(Hirsjärvi ym. 1997, 128.) Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia asiakkaiden
ennen ostoa kokeman riskin vaikutusta heidän kokemaansa arvoon ja
tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan myös koetun arvon ja
tyytyväisyyden välistä yhteyttä.
Hirsjärvi ym. (1997, 120) tarkoittavat tutkimusstrategialla kaikkia niitä
menetelmiä, joita tutkimuksessa käytetään sen suorittamiseksi. Tässä
tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista tutkimusstrategiaa. Hirsjärven ym.
(1997, 122) mukaan kvantitatiivisessa kerätään tietoa standardoidussa
muodossa halutulta joukolta vastaajia. Tässä tutkimuksessa aineiston
keruumenetelmänä on kyselytutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa
voidaan tutkia koko joukkoa tai ottaa tutkittavasta joukosta edustava otanta,
jonka avulla tutkimus toteutetaan (Hirsjärvi ym. 1997, 166).
Hirsjärven ym. (1997, 132–133) mukaan teorian ja empirian välinen yhteys tulisi
olla olennainen osa jokaista tutkimusta, sillä teoria ohjaa tutkijaa uuden tiedon
etsimisessä. Hirsjärvi ym. (1997, 133) esittelevät hypoteettis-deduktiivisen
mallin, jonka mukaan reaalimaailmasta tehdyistä havainnoista syntyy teorioita,
joista voidaan edelleen johtaa ajattelun kautta uusia hypoteeseja, ja näitä
voidaan jälleen viedä reaalimaailmaan todennettavaksi. Tässä tutkimuksessa
käsitellään monipuolisesti tutkittavaan ilmiökenttään liittyvää akateemista
tutkimusta, ja kerätty teoreettinen tieto ohjaa osaltaan tutkimusstrategisia
valintoja. Näin tutkimuksen empiirisestä tutkimusaineistosta tehtyjä
johtopäätöksiä on mielekästä verrata sen taustalla olevaan teoriaan.

3.2

Kyselytutkimus tutkimusmetodina

Hirsjärvi ym. (1997, 170) kuvaa tutkimusmetodin- eli menetelmän tarkoittavan
kaikkia niitä tapoja ja käytäntöjä, joilla havaintoja kerätään tutkimusta varten.
Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmetodina kyselytutkimusta. Hirsjärvi
ym. (1997, 182) mainitsee yhdeksi kyselytutkimuksen ominaispiirteeksi
standardoituvuuden, millä hän tarkoittaa sitä, että kysyttävät asiat kysytään
kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla.
Hirsjärven ym. (1997, 182) mukaan kyselytutkimuksen etuina pidetään
esimerkiksi sitä, että sen avulla on mahdollista kerätä tietoa isolta tutkittavien
joukolta ja saada näin laaja tutkimusaineisto. Tämä oli yksi suurimmista syistä,
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miksi tätä tutkimusta varten valittiin tutkimusmetodiksi kyselytutkimus: se
mahdollistaa suuren asiakkaiden joukon tavoittamisen, ja tulokset ovat
laajemmin yleistettävissä. Lotti (1994, 48) mainitsee kyselytutkimuksen hyviksi
puoliksi sen, että kaikki kysymykset tulevat kaikille tutkittaville täsmälleen
samassa muodossa, eikä haastattelija pääse vaikuttamaan vastauksiin. Kyselyn
heikkouksina pidetään Hirsjärven ym. (1997, 182) mukaan usein sitä, ettei
tiedetä varmasti, kuinka vakavasti ja huolellisesti vastattavat ovat vastanneet
tutkimukseen. Lisäksi tutkijan on vaikea kontrolloida kysymyslomakkeeseen
vastaamisen yhteydessä tapahtuneita väärinymmärryksiä ja sitä, miten
perehtyneitä vastaaja ylipäänsä ovat aihealueeseen.

3.3

Kyselylomake

Tutkimusaineiston keräämisen mielekkyyden ja kustannustehokkuuden takia
tämän tutkimuksen kyselytyypiksi valittiin elektroninen kyselylomake.
Internet-pohjainen kyselylomake mahdollistaa kyselyn toteuttamisen myös
huomattavasti suuremmalle otoskoolle kuin mitä esimerkiksi kirjekyselyllä olisi
voitu tehdä. Tutkimusta varten luotiin sähköinen kyselylomake Webropoltyöympäristöön (http://w3.webropol.com/finland) internetissä, ja jokaiselle
vastaajalle lähetettiin sähköposti sekä henkilökohtainen www-osoitelinkki
vastaamista varten.
Kyselyssä tutkittiin asiakkaan kokemaa riskiä, arvoa ja tyytyväisyyttä aiemmin
julkaistuissa tutkimuksissa käytetyillä ja testatuilla kysymyspatteristoilla. Näitä
muokattiin hieman kontekstiin sopivaksi sekä käännettiin suomen kielelle.
Jokaista väitettä mitattiin 5-portaisella Likert-asteikolla, 1 (”Täysin eri mieltä”) –
5 (”Täysin samaa mieltä”). Näiden vaihtoehtojen lisäksi jokaisen väitteen
kohdalla oli myös vaihtoehto, 0 – ”En osaa sanoa”. Kaikki kyselyn väittämät
olivat vastaajalle pakollisia, eli kaikkiin niihin oli vastattava. Kyselyn väittämät
sekoitettiin eri osioihin siten, että koettu riski oli lomakkeessa omana osionaan
ja koetun arvon ja tyytyväisyyden väittämät yhdessä keskenään sekoitettuna.
Kyselylomake saatekirjeineen testattiin muutamalla vastaajalla ennen
varsinaisen tutkimuksen aloittamista, ja kirjalliseen esittämismuotoon tehtiin
vaadittavat korjaukset. Tässä tutkimuksessa käytettävässä kyselylomakkeessa
on tarkoitus, että siihen vastaavat yrityksen asiakkaat arvioivat sitä
asennuspistettä, jossa hän on asioinut.
Tässä tutkimuksessa asiakkaan kokemaa riskiä mitataan Jacobyn ja Kaplanin
(1971) sekä Roseliuksen (1971) tutkimuksissa käytettyjen mittaristojen
yhdistelmällä, joka sisältää kuusi eri riskin dimensiota (Conzáles Mieres, Díaz
Martin ja Trespalacios Gutiérrez, 2006): psykologinen, rahallinen, sosiaalinen,
fyysinen, toimintaan liittyvä ja aikaan liittyvä riskin dimensio. Näistä jätettiin
pois psykologisen riskin dimensio, joka on todettu menevän usein päällekkäin
sosiaalisen riskin dimension kanssa (Mitchell 1999). Tutkimukseen sisälletyssä
mallissa toimintaan liittyvää riskiä mitataan kolmella eri kysymyksellä.
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Toimintaan liittyvän riskin kysymyksistä jätettiin pois yksi Conzáles Mieresin
ym. (2006) patteristossa esitetty kysymys, sillä se olisi ollut tähän kontekstiin
muotoiltuna hyvin samanlainen kuin yksi kolmesta kyselyyn mukaan otetuista
kysymyksistä, ja näin vältettiin turhaa toistoa. Tässä tutkimuksessa rahallista
riskiä mitataan kolmella kysymyksellä sekä sosiaalista, fyysistä ja aikaan
liittyvää riskiä kaikkia neljällä eri kysymyksellä, kuten alkuperäisessä
mittaristossakin.
Kaikkia
kysymyksiä muokattiin tarpeen mukaan
palvelukontekstiin sopiviksi. Kaikkia kysymyksiä kaikkia mitattiin 5-portaisella
Likert-asteikolla, 1 (”Täysin eri mieltä”) – 5 (”Täysin samaa mieltä”).
Asiakkaan kokemaa arvoa mitataan tässä tutkimuksessa Wangin (2004)
kehittämän neliulotteisen mallin mukaan, jossa toiminnallista arvoa mitataan
neljällä kysymyksellä, emotionaalista arvoa viidellä, sosiaalista arvoa kolmella
ja rahallista arvoa kuudella eri kysymyksellä. Kysymysjoukosta jätettiin pois
rahallisen arvon dimension tuotteen alennuksia käsittelevä kysymys
tutkittavaan kontekstiin sopimattomana. Lisäksi tästä dimensiosta jätettiin pois
yksi kysymys, sillä sen todettiin olevan suomentamisen jälkeen toisen
patteristoon otetun kysymyksen kanssa päällekkäinen. Emotionaalisen arvon
dimensiosta jätettiin lisäksi pois yksi brändiä koskeva kysymys, sillä se
kyselylomakkeen kokoa haluttiin tehdä järkevämmäksi, ja kysymys todettiin
toimeksiantajan kohdalla vähiten relevantiksi. Emotionaalisen arvon
dimensiota jäi kuitenkin mittaamaan neljä eri kysymystä. Tutkimuksen
kysymysjoukkoon lisättiin Petrickin (2002) SERV-PERVAL-mallin mainedimensio, josta tutkimukseen otettiin mukaan kolme kysymystä. Näin ollen
tässä tutkimuksessa koettua arvoa mitataan yhteensä 20 kysymyksellä, ja niitä
kaikkia mitattiin 5-portaisella Likert-asteikolla, 1 (”Täysin eri mieltä”) – 5
(”Täysin samaa mieltä”).
Tyytyväisyyttä mitataan tässä tutkimuksessa Croninin ym. (2000) esittämän
mallin mukaan, jossa on yhdistettynä Oliverin (1997) mallin emotionaalinen
ulottuvuus (SAT1) sekä Westbrookin ja Oliverin (1991) mallin tyytyväisyyden
kognitiivinen ulottuvuus (SAT2). Emotionaalista ulottuvuutta mitataan neljällä
eri väittämällä ja kognitiivista kolmella väittämällä, joiden muotoilua
muokattiin tutkimuskontekstiin sopivaksi. Näin ollen tyytyväisyyttä mitataan
tässä tutkimuksessa yhteensä kahdeksalla eri väitteellä, joihin jokaiseen
liitetään 5-kohtainen Likert-asteikko.
Kyselylomakkeen lopussa vastaajia pyydettiin vastaamaan muutamaan
taustatietoja kartoittavaan kysymykseen. Heiltä kysyttiin iän ja aseman lisäksi,
sitä ovatko he yksityisiä vai yritysasiakkaita, ja minkälaiseen ajoneuvoon he
viimeksi hankkiva optimoinnin. Lisäksi taustatiedoista haluttiin tietää, kuinka
moneen ajoneuvoon asiakas oli optimoinnin hankkinut, ja millä
maantieteellisellä alueella asennus oli suoritettu.
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3.4

Aineiston kerääminen

Tutkimuksen aineisto kerättiin internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon
vastasivat sekä toimeksiantajayrityksen yksityis- että yritysasiakkaat. Nämä
asiakkaat olivat käytännössä niitä asiakkaita, joiden sähköpostiosoite oli
tiedossa. Näitä asiakkaita oli yhteensä 634 kappaletta. Kohtalaisen laajalla
otannalla pyrittiin maksimoimaan lopullisten tutkimustulosten yleistettävyys ja
minimoimaan
mahdollisten
otantasattumien
vaikutus.
Sähköisen
kyselylomakkeen käyttö mahdollisti kokonaisotannan näiden asiakkaitten
keskuudessa. Lisäksi koko asiakastietokannasta valittiin satunnaisotannalla
noin 50 asiakkaan joukko, joille kerrottiin tutkimuksesta puhelimitse. Näistä
halukkaille lähetettiin sähköpostilla henkilökohtainen www-linkki kyselyn
vastaamista varten.
Kyselyyn vastasi lopulta muistutusviestien jälkeen yhteensä 191 asiakasta. Näin
ollen kyselyn vastausprosentiksi saatiin 27,9. Kyselyyn vastaamishalukkuutta
auttoi varmasti osaltaan vastaajien kesken järjestetty arvonta sekä lupaus siitä,
ettei vastaamisen menisi 15 minuuttia pidempää aikaa.

3.5

Aineiston analysointi

Koska tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella metodilla, analysoitiin sen
tulokset tilastollisia menetelmiä käyttäen. Vastaajien taustatiedot analysoitiin
frekvenssijakaumien avulla, joilla katsottiin, kuinka moni vastaajista vastasi
milläkin tavalla. Tutkimuksen eri muuttujia tarkasteltiin yksityiskohtaisesti
keskiarvojen ja keskihajonnan avulla. Lisäksi kunkin muuttujan kohdalla
vertailtiin tiettyjen tunnuslukujen avulla (frekvenssi, keskiarvo ja p-arvo),
kuinka yksityis- ja yritysasiakkaiden vastaukset erosivat toisistaan.
Tutkimuksen tutkimusmallia tarkasteltiin SPSS-ohjelmalla alustavassa
eksploratiivisessa faktorianalyysissä, jonka avulla mallista karsittiin
toimimattomat muuttujat ja muodostettiin toimiva faktorirakenne. Alustavan
faktorianalyysin pohjalta tehtiin Lisrel8.7 –ohjelmalla faktorianalyysi, jonka
tuloksena muodostui tutkimuksen mittaamismalli. Tästä mallista tarkistettiin
korrelaatioanalyysin avulla, etteivät mitkään muuttujat tai faktorit ole liian
päällekkäisiä keskenään, jotta malliin erotteluvaliditeetti olisi riittävän hyvä.
Tässä vaiheessa faktorimallista poistettiin muutama muuttuja siihen
sopimattomana. Mallin luotettavuutta arvioitiin sen validiteettia ja
reliabiliteettia arvioimalla tiettyjen tunnuslukujen, kuten Cronbachin alphan,
CR-luvun ja AVE-lukujen, avulla. Mittaamismallin pohjalta muodostettiin
Lisrel –ohjelmalla rakenneyhtälömalli, jonka pohjalta voitiin tarkastella
hypoteesien paikkaansa pitävyyttä.
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4 TULOKSET
Tässä pääluvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Aluksi raportoidaan
kyselyyn vastanneiden demografiset tiedot, kuten ikä, asema, sekä
asiakkuuteen liittyvät tiedot, jotta saadaan yleiskäsitys vastaajajoukosta. Tämän
jälkeen jokaiseen mallin käsitteeseen liittyvät tulokset raportoidaan erikseen:
Ensiksi käsitellään koettuun riskiin liittyviä tuloksia sen eri dimensioiden
osalta, eli toiminnallisen, rahallisen, fyysisen, aikaan liittyvän ja sosiaalisen
riskin tulokset. Tämän jälkeen raportoidaan tulokset koetun arvon
dimensioiden, eli toiminnallisen, emotionaalisen, sosiaalisen, rahallisen ja
maineeseen liittyvän arvon osalta. Myös tyytyväisyyden tulokset käsitellään
dimensioittain, eli emotionaalisen ja kognitiivisen tyytyväisyyden kautta.
Kustakin muuttujasta selvitetään, eroavatko yritys- ja yksityisasiakkaiden
vastaukset toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tämän jälkeen aineistosta
muodostetaan konfirmatorisen faktorianalyysin avulla mittaamismalli, jonka
hyvyyttä testataan erilaisten tilastollisten tunnuslukujen avulla. Tämän pohjalta
mallista muodostetaan rakenneyhtälömalli, jonka avulla testataan aiemmin
raportissa esitettyjä hypoteeseja.

4.1

Vastaajien demografiset tekijät

Kyselyn vastaajilta kerättiin demografisia tietoja taustatiedoiksi. Nämä tiedot
on listattu Taulukkoon 1. Kyselyyn vastasi yhteensä 191 vastaajaa, jotka
jakautuivat ikänsä puolesta seuraavasti: Suurin ikäryhmä oli 35-49 –vuotiaat
(38,7 %), seuraavaksi suurimmat 25-34 – vuotiaat (28,3 %) ja 50-64 –vuotiaat
(28,3 %). Pieni osa vastaajista oli 20-24 –vuotiaita (2,1 %) tai 65 –vuotias tai
vanhempi (2,1 %), ja vähinten vastaajista oli alle 20-vuotiaita (0,5 %). Suurin osa
vastaajajoukosta oli ammatiltaan yrittäjiä tai elinkeinonharjoittajia, sillä heitä oli
yhteensä 33,5 prosenttia vastaajista. Tämän lisäksi vastaajajoukosta 27,7
prosenttia ilmoitti asemansa työntekijäksi ja 18,3 prosenttia ylemmäksi
toimihenkilöksi. Johdon edustajia oli puolestaan vastaajien joukossa 12
prosenttia ja eläkeläisiä 5,2 prosenttia. Vaihtoehdot ’työtön’, ’opiskelija’ ja ’muu’
saivat selkeästi vähäisemmän määrän vastauksia.
Edellisten tietojen lisäksi vastaajilta haluttiin kysyä myös asiakkuuteen liittyviä
taustatietoja. Koska tämä optimointipalveluja tarjoava yritys tarjoaa
palveluitaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille, haluttiin saada selville, kuinka
moni näistä ryhmistä on vastannut kyselyyn. Vastaajajoukosta suurempi osa,
74,9 prosenttia, oli yksityisasiakkaita, kun taas 25,1 prosenttia oli hankkinut
optimoinnin yrityskäyttöön. Tämä suhdeluku on sinällään huomattavasti
erilainen kuin mitä yritys ilmoittaa asiakaskuntansa olevan: Noin 80 prosenttia
yritys- ja 20 prosenttia yksityisasiakkaita. Ero voi johtua esimerkiksi siitä, että
yrityskäyttöön optimoinnin hankkineita on hieman yksityisasiakkaita
vaikeampi tavoittaa sähköpostitse. Lisäksi asiakkuuden luonnetta kysyttiin
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edellisen oston osalta. Näin ollen on mahdollista, että viimeksi yksityisautoon
optimoinnin hankkinut on voinut hyvin hankkia sen aikaisemmin myös
yrityskäyttöön.
Vastaajista haluttiin myös saada selville, millaiseen ajoneuvoon he olivat
hankkineet optimoinnin. Suurimmalla osalla vastaajista optimointi oli hankittu
henkilöautoon (74,9 %), ja toiseksi eniten optimointeja oli hankittu
pakettiautoon (16,8 %). Selkeästi pienempi joukko vastaajista oli hankkinut
optimoinnin joko raskaaseen ajoneuvoon (4,2 %), traktoriin (1 %),
metsätyökoneeseen (0,5 %) tai muuhun ajoneuvoon (2,6 %).
Kyselyssä haluttiin myös selvittää, kuinka moneen autoon vastaajat olivat
hankkineet optimoinnin vastaushetkeen mennessä. Suurin osa vastaajista, 79,1
prosenttia, oli hankkinut optimoinnin vain kerran, ja 16,8 prosenttia vastaajista
kaksi kertaa. Selkeästi pieni osa vastaajista oli hankkinut enemmän kuin kolme
optimointia. Näiden taustatietojen lisäksi vastaajista haluttiin selvittää, millä
maantieteellisellä alueella he olivat asentaneet optimoinnin ajoneuvoonsa.
Suurin osa vastaajista oli asentanut optimoinnin Uudellamaalla (21,5 %), KeskiSuomessa (17,3 %) tai Pohjois-Karjalassa (16,2 %). Lopuilla maantieteellisillä
alueilla, Pohjois-Pohjanmaata lukuun ottamatta (11,5 %), oli optimointeja
asennettu huomattavasti vähemmän.

TAULUKKO 1 Demografiset tekijät
Demografiset tekijät
IKÄ
Alle 20
20-24
25-34
35-49
50-64
65 tai vanhempi
ASEMA
Johto
Ylempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä/ Elinkeinonharjoittaja
Opiskelija
Työtön
Eläkeläinen
Muu, mikä?

Frekvenssi

1 (0,5 %)
4 (2,1 %)
54 (28,3 %)
74 (38,7 %)
54 (28,3 %)
4 (2,1 %)
23 (12,0 %)
35 (18,3 %)
53 (27,7 %)
64 (33,5 %)
2 (1,0 %)
3 (1,6 %)
10 (5,2 %)
1 (0,5 %)
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ASIAKKUUDEN LUONNE
Yksityisasiakas
Yritysasiakas
AJONEUVOTYYPPI
Henkilöauto
Pakettiauto
Raskas ajoneuvo
Traktori
Metsätyökone
Muu, mikä?
OPTIMOINTIEN MÄÄRÄ
1
2
3
4
5 tai enemmän
ASENNUSPISTE
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

4.2

143 (74,9 %)
48 (25,1 %)
143 (74,9 %)
32 (16,8 %)
8 (4,2 %)
2 (1,0 %)
1 (0,5 %)
5 (2,6 %)
151 (79,1 %)
32 (16,8 %)
3 (1,6 %)
2 (1,0 %)
3 (1,6 %)
0 (0 %)
9 (4,7 %)
2 (1 %)
3 (1,6 %)
2 (1 %)
1 (0,5 %)
1 (0,5 %)
33 (17,3 %)
2 (1 %)
4 (2,1 %)
13 (6,8 %)
0 (0 %)
31 (16,2 %)
22 (11,5 %)
11 (5,8 %)
3 (1,6 %)
0 (0 %)
41 (21,5 %)
13 (6,8 %)

Koettua riskiä koskevat tulokset

Kyselylomakkeen alussa vastaajilta kysyttiin heidän kokemastaan riskistä
ennen edellistä optimoinnin hankkimista yhteensä 18 eri kysymyksellä. Nämä
kysymykset muodostettiin Conzáles Mieresin ym (2006) käyttämän mittariston
mukaan. He olivat jakaneet koetun riskin kuuteen eri dimensioon, eli
toimintaan liittyvään, rahalliseen, fyysiseen, aikaan liittyvään, sosiaaliseen ja
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psykologiseen riskiin. Tässä tutkimuksessa jätettiin psykologisen riskin
dimensio pois. Koettuun riskiin liittyviä tuloksia käsitellään tässä keskiarvon ja
keskihajonnan avulla (Taulukot 2-11). Koetun riskin muuttujien
normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin KS-testillä, ja sen
avulla voitiin todeta, etteivät muuttujat noudattaneet normaalijakaumaa
(Asymp.Sig. =.000). Karjaluodon (2007,20) mukaan tällaiset asennetyyppiset
muuttujat noudattavatkin harvoin normaalijakaumaa. Tuloksista halutaan
saada selville, eroavatko yritys- ja yksityisasiakkaiden vastaukset toisistaan
tilastollisesti merkitsevästi. Koska aineisto ei noudata normaalijakaumaa,
selvitetään tämä ero ei-parametrisellä Mann-Whitney-testillä, joka soveltuu
erityisesti pienien otoskokojen tulkintaan, ja sellaisten tuloksien, jotka eivät
noudata normaalijakaumaa (Karjaluoto 2007, 23).
4.2.1

Toiminnallinen riski

Koetun riskin kysymyksistä kolme ensimmäistä (RFU1-RFU3) mittasivat
Conzáles Mieresin ym. (2006) mukaisen jaottelun mukaista toiminnallista riskiä.
Näiden kolmen kysymyksen kesken kysymys RFU1 ”Ennen edellistä ostoa
epäilin optimoinnin laatua” sai muita hieman korkeamman keskiarvon (3,29).
Kysymyksen RFU2 ” Pelkäsin, ettei optimointi muuttaisi moottorin toimintaa
riittävästi haluamaani suuntaan” kohdalla keskiarvo oli 3,14 ja kysymyksen
RFU3 ” Epäilin, ettei X-optimoinnilla saavutettaisi hyviä tuloksia” kohdalla 3,07
(Taulukko 2). Tosin kysymyksen RFU1 kohdalla vastaajat olivat vähiten
yksimielisiä keskenään, sillä keskihajonta oli suurinta (1,247), kun se muiden
kysymysten kohdalla oli 1,225 ja 1,229.
Verrattaessa toiminnallista riskiä mittaavien kysymysten keskiarvoja MannWhitney-testillä voidaan todeta, että niiden osalta yksityis- ja yritysasiakkaiden
vastaukset eivät eronneet toisistaan (p>.05). Näin ollen voidaan todeta, ettei
näiden kysymysten kohdalla asiakkuuden muodolla ole vaikutusta.
TAULUKKO 2 Toiminnallista riskiä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

RFU1 Ennen edellistä ostoa epäilin 3.29
optimoinnin laatua
RFU2 Pelkäsin, ettei optimointi muuttaisi 3.14
moottorin toimintaa riittävästi haluamaani
suuntaan
RFU3
Epäilin,
ettei
X-optimoinnilla 3.07
saavutettaisi hyviä tuloksia

4.2.2

Keskihajonta
1.247
1.225

1.229

Rahallinen riski

Seuraavat koetun riskin kysymykset RMO1-RMO3 mittasivat rahallista riskiä.
Kysymyksistä saadut vastaukset poikkesivat hieman toisistaan, sillä kysymys
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RMO2 ”Olin huolissani siitä, ettei X -optimoinnin hankkiminen olisi rahan
arvoista” sai kahta muuta hieman korkeamman keskiarvon: sen keskiarvo oli
3,29, kun RMO1:n 2,65 ja RMO3:n 2,72 (Taulukko 3). Kysymyksen RMO2
vastaukset olivat näistä kysymyksistä eniten hajallaan toisistaan, sillä
keskihajonta oli 1,305, kun se kahden muun kysymyksen kohdalla oli 1,131 ja
1,197. Keskiarvojen lähempi tarkastelu osoitti myös rahallisen riskin
kysymysten kohdalla, etteivät yksityis- ja yritysasiakkaiden vastaukset eroa
toisistaan.
TAULUKKO 3 Rahallista riskiä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

RMO1
Ajattelin,
että
X-optimoinnin 2.65
hankkiminen
ajoneuvooni
on
rahan
haaskaamista
RMO2 Olin huolissani siitä, ettei X - 3.29
optimoinnin hankkiminen olisi rahan
arvoista
RMO3
Ajattelin,
että
optimoinnin 2.72
hankkiminen ei ole järkevä tapa käyttää
rahaa

4.2.3

Keskihajonta
1.131

1.305

1.197

Fyysinen riski

Kyselyn kysymykset RPH1-RPH4 mittasivat vastaajien optimoinnin
hankkimisessa kokemaa fyysistä riskiä. Kysymysten vastauksien välillä
havaittiin suurta eroavaisuutta: kysymykset RPH2 ”Pelkäsin, että Xoptimoinnin hankkiminen voisi vahingoittaa ajoneuvoani” ja RPH3 ” Ajattelin,
että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni voisi aiheuttaa ajoneuvolleni
fyysistä haittaa” koskivat ajoneuvon vahingoittumista, ja saivat muita kahta
korkeammat keskiarvot, RPH2 3,19 ja RPH3 2,96 (Taulukko 4). Loput kaksi
kysymystä koskivat ihmisten vahingoittumista, RPH1 ” Ajattelin, että Xoptimoinnin hankkiminen ajoneuvooni on rahan haaskaamista” ja RPH4 ”
Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni voisi olla vaarallista
minulle tai jollekin läheiselleni”, ja näiden kohdalla riskiä koettiin selkeästi
vähemmän (keskiarvot RPH1 1,46, RPH4 1,43).
Kysymysten RPH1 ja RPH4 kohdalla vastaajat olivatkin huomattavan
yksimielisiä, sillä keskihajonnat olivat vain 0,905–0,970, kun ne kysymysten
RPH2 ja RPH3 kohdalla olivat 1,251–1,317. Keskiarvotestin mukaan yksityis- ja
yritysasiakkaiden vastaukset eivät eronneet toisistaan myöskään fyysistä riskiä
mittaavien kysymysten kohdalla.
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TAULUKKO 4 Fyysistä riskiä koskevat tulokset ryhmien
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

RPH1
Pelkäsin,
että
optimoinnin
hankkiminen ajoneuvooni ei olisi turvallista
minulle tai muille läheisilleni
RPH2
Pelkäsin,
että
X-optimoinnin
hankkiminen voisi vahingoittaa ajoneuvoani
RPH3
Ajattelin,
että
optimoinnin
hankkiminen ajoneuvooni voisi aiheuttaa
ajoneuvolleni fyysistä haittaa
RPH4
Ajattelin,
että
optimoinnin
hankkiminen
ajoneuvooni
voisi
olla
vaarallista minulle tai jollekin läheiselleni

1.46

.905

3.19

1.251

2.96

1.317

1.43

.970

4.2.4

Aikaan liittyvä riski

Aikaan liittyvää riskiä mitattiin neljällä eri kysymyksellä (RTI1-RTI4).
Kysymyksistä saadut vastaukset erosivat toisistaan jonkin verran: Kysymykset
RTI1 ”Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen voisi olla ajanhukkaa siitä
saatavien huonojen tuloksien takia”, RTI2 ”Pelkäsin, että X-optimoinnin
hankkiminen on ajan hukkaamista, jos minun täytyy vaihtaa myöhemmin
toisen tuotemerkin optimointiin” ja RTI3 ”Pelkäsin, että joutuisin valittamaan
tai pyytämään hyvitystä hankkimastani X-optimoinnista” saivat alemmat
arvosanat kuin kysymys RTI4 ”Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen
saattaisi olla ajanhukkaa ja osoittautua hyödyttömäksi” (Taulukko 5). Kun
kysymyksen RTI4 vastausten keskiarvo oli 2,87, jäivät muiden keskiarvot 1,99 ja
2,59 välille.
Vastaajat olivat eniten yksimielisiä kysymyksen RTI2 kohdalla, sillä sen
keskihajonta oli 0,975. Muiden kysymysten vastaukset vaihtelivat enemmän,
sillä keskihajonnat vaihtelivat välillä 1,197–1,283. Aikaan liittyvää riskiä
mittaavien kysymysten keskiarvojen tarkastelussa kävi ilmi, etteivät yksityis- ja
yritysasiakkaiden vastaukset eronneet toisistaan (p>.05). Näin ollen voidaan
todeta, ettei näiden kysymysten kohdalla asiakkuuden muodolla ole
vaikutusta.
TAULUKKO 5 Aikaan liittyvää riskiä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

RTI1
Pelkäsin,
että
optimoinnin 2.59
hankkiminen voisi olla ajanhukkaa siitä
saatavien huonojen tuloksien takia
RTI2
Pelkäsin,
että
X-optimoinnin 1.99
hankkiminen on ajan hukkaamista, jos
minun täytyy vaihtaa myöhemmin toisen

Keskihajonta
1.197

.975
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tuotemerkin optimointiin
RTI3 Pelkäsin, että joutuisin valittamaan tai 2.62
pyytämään hyvitystä hankkimastani Xoptimoinnista
RTI4
Ajattelin,
että
optimoinnin 2.87
hankkiminen saattaisi olla ajanhukkaa ja
osoittautua hyödyttömäksi

4.2.5

1.283

1.233

Sosiaalinen riski

Viimeiset koettua riskiä käsittelevät kysymykset RSO1-RSO4 mittasivat
sosiaalista riskiä. Kysymyksen RSO4 ” Olin huolissani siitä, että optimoinnin
hankkimisen jälkeen muut halveksisivat minua” kohdalla vastaajat olivat
kaikkein eniten eri mieltä väitteen kanssa, sillä vastausten keskiarvo oli 1,35
(Taulukko 6). Kysymysten RSO1 ” Olin huolissani siitä, että hankittuani
optimoinnin ajoneuvooni, perheeni tai tuttavieni arvostus minua kohtaan
vähenisi” ja RSO2 ” Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni
vaikuttaisi negatiivisesti siihen, mitä muut minusta ajattelevat” keskiarvot
olivat myös melko matalat, sillä molemmissa ne olivat 1,43. Kysymys RSO3 ”
Olin huolissani siitä, että optimoinnin hankkimisen jälkeen muut ajattelisivat
minusta eri tavalla kuin ennen” sai korkeimman keskiarvon, 1,64, joskin sekään
ei eroa paljoa muista. Tämän kysymyksen kohdalla oli tosin eniten hajontaa
vastauksissa, ja sen keskihajonta oli 1,213, kun se muiden kysymysten kohdalla
vaihteli 0,923 ja 0,975 välillä. Keskiarvovertailu paljasti, että sosiaalisen riskin
kysymysten
osalta
yksityisja
yritysasiakkaat
vastasivat
melko
samankaltaisesti, eikä vastausten osalta merkittäviä eroja löytynyt.
TAULUKKO 6 Sosiaalista riskiä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

RSO1 Olin huolissani siitä, että hankittuani
optimoinnin ajoneuvooni, perheeni tai
tuttavieni arvostus minua kohtaan vähenisi
RSO2
Pelkäsin,
että
optimoinnin
hankkiminen
ajoneuvooni
vaikuttaisi
negatiivisesti siihen, mitä muut minusta
ajattelevat
RSO3 Olin huolissani siitä, että optimoinnin
hankkimisen jälkeen muut ajattelisivat
minusta eri tavalla kuin ennen
RSO4 Olin huolissani siitä, että optimoinnin
hankkimisen jälkeen muut halveksisivat
minua

1.43

.975

1.43

.970

1.64

1.213

1.35

.928
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4.3

Koettua arvoa koskevat tulokset

Tässä luvussa käydään läpi koettua arvoa mittaavien kysymysten vastauksia.
Kyselyssä vastaajilta kysyttiin heidän kokemaansa arvoa yhteensä 18 eri
kysymyksellä, jotka muodostettiin Wangin (2004) kehittämän neljädimensioisen
mallin ja Petrickin (2002) SERV-PERVAL -mallin maine-dimensiosta
yhdistetystä mallista. Näin ollen tässä tutkimuksessa koettu arvo nähtiin
muodostuvan
yhteensä
viidestä
eri
dimensiosta:
toiminnallisesta,
emotionaalisesta, sosiaalisesta ja rahallisesta arvosta sekä maineesta. Koettuun
arvoon liittyviä tuloksia käsitellään myös keskiarvon ja keskihajonnan avulla
(Taulukot 12–21). Koetun arvon muuttujien normaalijakautuneisuutta testattiin
Kolmogorov-Smirnovin KS-testillä, ja sen avulla voitiin todeta, etteivät
muuttujat noudattaneet normaalijakaumaa (Asymp.Sig. =.000). Myös koetun
arvon kohdalla tuloksista halutaan selvittää Mann-Whitney –testin avulla,
miten yritys- ja yksityisasiakkaiden vastaukset eroavat toisistaan.
4.3.1

Toiminnallinen arvo

Kyselyssä mitattiin optimoinnin hankkimiseen liittyvää toiminnallista arvoa
neljällä eri kysymyksellä (VFU1-VFU4). Kaikkien neljän kysymyksen vastauksia
yhdisti se, että vastausten keskiarvot olivat melko samanlaisia. Korkeimmat
keskiarvot saivat kysymykset VFU1 ” Saan X-optimointia tarjoavassa
asennuspisteessä aina erinomaista palvelua” (4,26) ja VFU2 ” X:llä tehty
optimointi on korkealaatuista” (4,16) (Taulukko 7). Myös kysymysten VFU3 ”
X:llä tehty optimointi on aina hyvälaatuista” ja VFU4 ” X:llä tehdyt optimoinnit
ovat luotettavia” keskiarvot olivat korkeat, edellä mainitun 4,16 ja jälkimmäisen
4,09. Keskihajontaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaikkien kysymysten
kohdalla vastaajat ovat olleet melko yksimielisiä: varsinkin kysymyksissä
VFU1, VFU2 ja VFU4 keskihajonnat sijoittuivat välille 0,921 ja 0,972. Kysymys
VFU3 poikkesi keskihajontansa osalta, sillä se sai arvon 1,255. Mann-Whitney–
testillä tehty keskiarvojen vertailu osoitti, etteivät yksityis- ja yritysasiakkaiden
vastaukset eronneet toisistaan toiminnallista arvoa mittaavien kysymysten
osalta.
TAULUKKO 7 Toiminnallista arvoa koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

VFU1 Saan X-optimointia tarjoavassa
asennuspisteessä aina erinomaista palvelua
VFU2
X:llä
tehty
optimointi
on
korkealaatuista
VFU3 X:llä tehty optimointi on aina
hyvälaatuista
VFU4 X:llä tehdyt optimoinnit ovat
luotettavia

4.26

.953

4.23

0.921

4.16

1.255

4.09

.972

39

4.3.2

Emotionaalinen arvo

Emotionaalista arvoa mitattiin tutkimuksessa kysymyksillä VEM1-VEM4, jotka
kaikki saivat melko positiivisia vastauksia: Kysymys VEM1 ”Pidän Xoptimoinnin tuomista hyödyistä” sai korkeimman keskiarvon 4,40 ja sen yleisin
vastausvaihtoehto oli 5 ”Täysin samaa mieltä” (Taulukko 8). Näin vastasi
tämän kysymyksen kohdalla 55,5 prosenttia vastaajista. Myös muiden
kysymysten vastaukset saivat melko korkeita keskiarvoja: VEM2 ”X optimointia voi käyttää turvallisin mielin” keskiarvo oli 4,21 ja VEM3 ”
Ajoneuvoni moottorin optimointi X:llä sai minut hyvälle mielelle” puolestaan
4,09. Näistä neljästä matalimman keskiarvon sai VEM4 ”X-optimoinnin
käyttäjänä oleminen on miellyttävää”, joka sai arvoksi 3,94. Nämä viimeiset
kolme olivat yhteneviä vastausten yleisimmän vaihtoehdon suhteen, sillä
jokaisessa yleisin oli 4 ”Jokseenkin samaa mieltä”. VEM2 –kysymyksen
kohdalla näin vastasi 41,9 prosenttia, VEM3:n kohdalla 41,9 prosenttia ja
VEM4:n kohdalla 39,3 prosenttia vastaajista. Kaikkien neljän kysymysten
vastaukset ovat myöskin melko yhdenmukaisia tarkastellessa keskihajontaa:
VEM4-kysymystä lukuun ottamatta (keskihajonta 1,034) muilla keskihajonnat
ovat 0,846 ja 0,985 välillä.
TAULUKKO 8 Emotionaalista arvoa koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

VEM1 Pidän X-optimoinnin tuomista
hyödyistä
VEM2 X -optimointia voi käyttää turvallisin
mielin
VEM3 Ajoneuvoni moottorin optimointi
X:llä sai minut hyvälle mielelle
VEM4 X-optimoinnin käyttäjänä oleminen
on miellyttävää

4.40

.846

4.21

.887

4.09

.985

3.94

1.034

Keskiarvotesti paljasti, että emotionaalista arvoa mittaavien kysymysten osalta
yksityis- ja yritysasiakkaat erosivat toisistaan yhden kysymyksen kohdalla
(Taulukko 9): Kysymyksen VEM3 osalta näiden kahden ryhmän vastaukset
erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, sillä ne saivat p-arvoksi 0.005
(p<.01). Tämän kysymyksen kohdalla yritysasiakkaat (3,79) olivat vastanneet
yksityisiä (4,20) kriittisemmin.
TAULUKKO 9 Emotionaalista arvoa koskevat tulokset ryhmien välillä
Muuttuja

Asiakkuus

VEM1 Pidän X-optimoinnin tuomista yksityinen
hyödyistä
yritys
VEM2 X -optimointia voi käyttää yksityinen
turvallisin mielin

n

Keskiarvo

p-arvo

143
48
143
48

4.44
4.29
4.23
4.15

.093
.592
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yritys
VEM3
Ajoneuvoni
moottorin
optimointi X:llä sai minut hyvälle
mielelle
VEM4
X-optimoinnin
käyttäjänä
oleminen on miellyttävää

4.3.3

yksityinen
yritys

143
48

4.20
3.79

.005

yksityinen
yritys

143
48

3.97
3.83

.325

Sosiaalinen arvo

Sosiaalista arvoa mitattiin tutkimuksessa puolestaan kolmella kysymyksellä
(VSO1-VSO3), joiden keskihajonnat olivat melko suuret saaden arvoja 1,617 ja
1,689 välillä (Taulukko 10). Sosiaalista arvoa on koettu jonkin verran vähemmän
kuin muuta arvoa, kun tarkastellaan sen kysymysten vastausten keskiarvoja:
Korkeimman keskiarvon 3,13 sai kysymys VSO2 ” Optimoinnin hankkineena
teen hyvän vaikutuksen lähipiirissäni tai kollegoiden keskuudessa”. Muut
kysymykset VSO3 ”Optimoinnin hankkineena saan enemmän hyväksyntää
lähipiirissäni” ja VSO1 ”X-optimoinnin hankkiminen parantaa muiden käsitystä
minusta” saivat hieman pienemmät keskiarvot, 2,98 ja 2,94. Keskiarvovertailu
paljasti, että sosiaalisen arvon kysymysten osalta yksityis- ja yritysasiakkaat
vastasivat melko samankaltaisesti, eikä vastausten osalta merkittäviä eroja
löytynyt. Näin ollen asiakkuuden muodolla ei havaittu olevan vaikutusta
sosiaalisen arvon kokemiseen tässä kontekstissa.
TAULUKKO 10 Sosiaalista arvoa koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

VSO1 X-optimoinnin hankkiminen parantaa 2.94
muiden käsitystä minusta
VSO2 Optimoinnin hankkineena teen hyvän 3.13
vaikutuksen lähipiirissäni tai kollegoiden
keskuudessa
VSO3 Optimoinnin hankkineena saan 2.98
enemmän hyväksyntää lähipiirissäni

4.3.4

Keskihajonta
1.618
1.617

1.689

Rahallinen arvo

Asiakkaiden oston yhteydessä kokemaa rahallista arvoa mitattiin neljällä eri
kysymyksellä (VMO1-VMO4). Kysymykset erosivat vastauksiensa osalta
toisistaan jonkin verran: esimerkiksi kysymykset VMO 1 ”X-optimointi on
kohtuullisesti hinnoiteltu”, VMO2 ”X tarjoaa vastinetta rahoilleni aiempiin
kokemuksiin perustuen” ja VMO4 ”X tarjoaa parempaa vastinetta rahalle
verrattuna kilpaileviin optimointipalveluihin” saivat korkeammat keskiarvot
(3,23 – 3,97) kuin kysymys VMO3 ”X -optimointi on edullinen”, jonka
keskiarvoksi jäi 2,96 (Taulukko 11). Kysymyksen VMO4 kohdalla vastaajat
olivat eniten eri mieltä keskenään, sillä sen keskihajonnaksi saatiin 1,408.
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Muiden kysymysten kohdalla keskihajonnat olivat pienempiä (välillä 1,068 –
1,135), mutta vastaukset hajautuivat niissäkin jossain määrin. Rahallista arvoa
mittaavien kysymysten keskiarvojen tarkastelussa kävi ilmi, etteivät yksityis- ja
yritysasiakkaiden vastaukset eronneet toisistaan (p>.05). Näin ollen voidaan
todeta, ettei näiden kysymysten kohdalla asiakkuuden muodolla ole
vaikutusta.
TAULUKKO 11 Rahallista arvoa koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

VMO1 X-optimointi on kohtuullisesti 3.23
hinnoiteltu
VMO2 X tarjoaa vastinetta rahoilleni 3.97
aiempiin kokemuksiin perustuen
VMO3 X -optimointi on edullinen
2.96
VMO4 X tarjoaa parempaa vastinetta rahalle 3.97
verrattuna
kilpaileviin
optimointipalveluihin

4.3.5

Keskihajonta
1.084
1.135
1.068
1.408

Maine

Mainetta mitattiin tutkimuksessa kysymyksillä VREP1-VREP3. Kysymysten
vastausten keskiarvot olivat melko yhtenäisiä, sillä ne saivat arvoja 4,09 ja 4,13
välillä. Vastauksissa oli tosin kaikkien kysymysten kohdalla jonkin verran
hajontaa, sillä keskihajonta oli kysymyksestä riippuen välillä 1,137 ja 1,182.
Myöskään mainetta mittaavien kysymysten kohdalla ei keskiarvotestin
perusteella asiakkuuden muodolla ole vaikutusta, sillä keskiarvot eivät
eronneet toisistaan (p>.05).
TAULUKKO 12 Mainetta koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

VREP1 X-optimoinnilla on hyvä maine

4.09

1.137

VREP2 X on arvostettu optimointituote

4.12

1.182

VREP3 X -optimoinnista ajatellaan hyvää

4.13

1.163
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4.4

Tyytyväisyyttä koskevat tulokset

Tässä luvussa käydään läpi tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten vastauksia.
Tyytyväisyyttä mitattiin tässä tutkimuksessa 7 eri kysymyksellä, jotka on
muodostettu Croninin ym. (2000) esittämän mallin mukaan, jossa on
yhdistettynä Oliverin (1997) mallin emotionaalinen ulottuvuus sekä
Westbrookin ja Oliverin (1991) mallin tyytyväisyyden kognitiivinen ulottuvuus.
Myös tyytyväisyyteen liittyvät tulokset käsitellään keskiarvon ja keskihajonnan
avulla
(Taulukot
22–25).
Tyytyväisyyttä
mittaavien
muuttujien
normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin KS-testillä, ja sen
avulla
voitiin
todeta,
etteivät
senkään
muuttujat
noudattaneet
normaalijakaumaa (Asymp.Sig.=.000). Kuten muidenkin käsitteiden, myös
tyytyväisyyden tuloksista halutaan selvittää Mann-Whitney –testin avulla,
miten yritys- ja yksityisasiakkaiden vastaukset eroavat toisistaan.
4.4.1

Emotionaalinen tyytyväisyys

Emotionaalista arvoa mitattiin tutkimuksessa neljällä eri kysymyksellä (SATE1SATE4). Kysymysten SATE1 ”Olen kiinnostunut hankkimastani optimoinnista
ja sen toiminnasta” ja SATE3 ”Olen positiivisesti yllättynyt hankkimani
optimoinnin lopputuloksesta” kohdalla keskiarvot olivat melko samanlaisia,
ensimmäisellä 4,08 ja jälkimmäisellä 3,94 (Taulukko 13). Korkeimman
keskiarvon 4,27 sai kysymys SATE2 ”Olen tyytyväinen hankkimaani
optimointiin. Tämän kysymyksen vastaukset olivat eniten yhdenmukaisia, sillä
sen keskihajonta oli pienin: 0,922. Myös kysymyksen SATE1 keskihajonta oli
vähäinen, vain 0,923, kun se oli kysymysten SATE3 ja SATE4 ” Tunsin oloni
epämukavaksi hankittuani X–optimoinnin” kohdalla 1,106 ja 1,009. Kysymys
SATE4 oli muihin verrattuna käänteinen, johon emotionaalista arvoa kokevien
odotettiin vastaavan mahdollisimman kielteisesti. Kysymyksen kohdalla
keskiarvo jäikin 1,73 kohdalle.
TAULUKKO 13 Emotionaalista tyytyväisyyttä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

Keskihajonta

SATE1 Olen kiinnostunut hankkimastani
optimoinnista ja sen toiminnasta.
SATE2 Olen tyytyväinen hankkimaani
optimointiin
SATE3 Olen positiivisesti yllättynyt
hankkimani optimoinnin lopputuloksesta
SATE4 Tunsin oloni epämukavaksi
hankittuani X –optimoinnin

4.08

.923

4.27

.922

3.94

1.106

1.73

1.009
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Emotionaalista tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten kohdalla keskiarvotesti
paljasti, että kysymyksen SATE3 kohdalla yksityis- ja yritysasiakkaiden
vastaukset erosivat toisistaan jonkin verran (0.035 < .05) (Taulukko 14). Tosin
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (>.01). Muiden emotionaalista tyytyväisyyttä
mittaavien kysymysten kohdalla eroja ryhmien välillä ei havaittu.
TAULUKKO 14 Emotionaalista tyytyväisyyttä koskevat tulokset ryhmien
välillä
Muuttuja

Asiakkuus

n

Keskiarvo

p-arvo

SATE1 Olen kiinnostunut
hankkimastani optimoinnista ja sen
toiminnasta.
SATE2 Olen tyytyväinen hankkimaani
optimointiin

yksityinen
yritys

143
48

4.10

.774

4.02

yksityinen
yritys

143
48

4.28
4.23

.577

SATE3 Olen positiivisesti yllättynyt
hankkimani optimoinnin
lopputuloksesta
SATE4 Tunsin oloni epämukavaksi
hankittuani X –optimoinnin

yksityinen
yritys

143
48

4.03
3.69

.035

yksityinen
yritys

143
48

1.74
1.71

.907

4.4.2

Kognitiivinen tyytyväisyys

Tutkimuksessa mitattiin kognitiivista tyytyväisyyttä kysymyksillä SATK1SATK3. Niistä saadut vastaukset olivat melko yhdenmukaisia keskenään, sillä
esimerkiksi kaikkien keskiarvot vaihtelivat välillä 4,06–4,15. Kysymyksen
SATK1 kohdalla vastauksissa on ollut eniten vaihtelua, sillä sen keskihajonta oli
muita jonkin verran korkeampi (1,131). Kysymyksen SATK2 keskihajonta oli
0,940 ja SATK3 kohdalla 1,003. Keskiarvotestin perusteella voidaan todeta, että
kognitiivisen tyytyväisyyden kysymysten keskiarvojen välillä ei ole eroa
yksityis- ja yritysasiakkaissa. Näin ollen voidaan päätellä, ettei asiakkuuden
muodolla ole merkitystä näiden kysymysten kohdalla.
TAULUKKO 15 Kognitiivista tyytyväisyyttä koskevat tulokset
Muuttuja

Keskiarvo

SATK1 Oli järkevä päätös hankkia 4.07
ajoneuvooni X–optimointi
SATK2 Luulen tehneeni oikein, kun hankin 4.15
ajoneuvooni optimoinnin
SATK3 Autooni saamani ominaisuudet ovat 4.06
juuri niitä, joita halusinkin X–optimoinnilta

Keskihajonta
1.131
.940
1.003
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4.5

Tutkimusmallin testaaminen

Tutkimuksen seuraava vaihe, tutkimusmallin testaaminen, käydään läpi
kolmessa eri osassa: Ensiksi käsitellään aineistolle SPSS-ohjelmalla tehty
eksploratiivinen faktorianalyysi. Seuraavaksi aineistosta muodostetaan
mittaamismalli, jonka jälkeen lopuksi muodostetaan rakenneyhtälömalli, jonka
avulla testataan hypoteeseja.
4.5.1

Faktorianalyysi

Faktorianalyysin tarkoituksena on saadun aineiston tiivistäminen, siten että
pyritään kuvaamaan muuttujien kokonaisvaihtelua pienemmällä muuttujien
määrällä. Tämä tehdään siten, että etsitään havaittujen muuttujien taustalla
olevia tekijöitä eli piilomuuttujia. Faktorianalyysissä löytyneille faktoreille
saadaan faktorilatausarvot, jotka kertovat, kuinka paljon sen avulla voidaan
selittää kunkin eri muuttujan vaihtelusta. Lataukset voivat saada arvoja välillä 1 ja 1 riippuen siitä, korreloivatko muuttujan arvot positiivisesti vai
negatiivisesti faktorin arvojen kanssa. Mitä lähempänä latauksen itseisarvo on
arvoa 1 tai -1, sitä vahvemmin muuttuja latautuu faktorilla. (Karjaluoto 2007,
39-41.)
Tässä tutkimuksessa esianalyysinä käytettiin eksploratiivista faktorianalyysiä,
jonka tarkoituksena on Karjaluodon (2007, 42) mukaan etsiä muuttujajoukosta
faktoreita, jotka pystyvät selittämään havaittujen muuttujien vaihtelua.
Edellytyksenä faktorianalyysin tekemiselle on, että aineistossa on yli 100
havaintoa ja, että muuttujat ovat järjestysasteikollisia (Karjaluoto 2007,39) Tässä
tutkimuksessa saatu aineisto ja käytetyt muuttujat täyttävät nämä
faktorianalyysin vaatimat edellytykset. Lisäksi Karjaluodon (2007, 44–48)
mukaan olisi hyvä tarkistaa Kaiser-Meyer Olkinin (KMO)- ja Barlettin testin
avulla, täyttääkö kerätty aineisto faktorianalyysin vaatimat edellytykset.
Muuttujille tehtiin Kaiser-Meyer Olkinin (KMO)–testi, joka antoi tuloksena
lukuarvon 0.822 joka kertoo, että faktoroinnille on hyvät edellytykset.
Muuttujille tehtiin Bartlettin testi, jolla testattiin nollahypoteesia. Testin Sig.arvoksi saatiin 0.000 joten nollahypoteesi voidaan hylätä, ja faktorianalyysin
suorittamiselle on erinomaiset edellytykset, koska muuttujien välillä on
riittävästi korrelaatiota.
Kaikkien muuttujien kommunaliteetti testattiin, jotta saataisiin selville, kuinka
suuren osan faktorit selittävät muuttujan vaihtelusta. Mitä pienemmän arvon
faktorin kommunaliteetti saa, sitä huonommin faktori muuttujaa selittää.
Pienen kommunaliteetin (< 0.3) saaneiden muuttujien kohdalla kannattaa
harkita, onko muuttujaa ylipäänsä syytä sisällyttää analyysiin. (Karjaluoto 2007,
42). Testissä ilmeni, että kolmen muuttujan kohdalla kommunaliteetti oli alle
0.3: Muuttujan VFU1 ”Saan X-optimointia tarjoavassa asennuspisteessä aina
erinomaista palvelua” saama kommunaliteetti oli 0.274, muuttujan SATE1
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”Olen kiinnostunut hankkimastani optimoinnista ja sen toiminnasta” 0,148 ja
muuttujan SATE4 ”Tunsin oloni epämukavaksi hankittuani X-optimoinnin”
0,187. Alhaisen kommunaliteetin puolesta nämä muuttujat päätettiin jättää pois
jatkoanalyyseistä.
Eksploratiivinen faktorianalyysi tehtiin ensin SPSS-ohjelmalla tarkastelemalla
koettua arvoa, riskiä ja tyytyväisyyttä itsenäisinä kokonaisuuksina.
Faktorianalyysit tehtiin Principal Axis Factoring –menetelmän avulla.
Rotaatiomenetelmäksi valittiin menetelmistä käytetyin, Varimax, joka pyrkii
minimoimaan yksittäiselle muuttujalle vahvasti latautuvien muuttujien määrän
(Karjaluoto 2997, 46). Tehtyjen faktorianalyysien avulla muuttujajoukoista
karsittiin muuttujat, jotka latautuivat voimakkaasti useille eri faktoreille.
Analyysin tuloksena alkuperäisestä koetun riskin 18 muuttujan joukosta otettiin
mukaan 11 muuttujaa (Taulukko 16). Faktorianalyysi muodosti koetulle riskille
kolme eri faktoria, joiden ominaisarvot olivat suuremmat kuin 1. Tämä on
Karjaluodon (2007, 45) mukaan kriteerinä faktorianalyysiin mukaan otettaville
faktoreille. Koetun arvon 18 alkuperäisestä muuttujasta otettiin faktorianalyysin
perusteella jatkoanalyysiin mukaan 11 muuttujaa (Taulukko 17). Faktoreita
muodostui yhteensä neljä. Tyytyväisyyden kohdalla kolme muuttujaa karsiutui
pois faktorianalyysissä alkuperäisestä seitsemästä muuttujasta. Analyysin
tuloksena muodostui kahden sijaan vain yksi faktori, joka on yhdistelmä
emotionaalista ja kognitiivista tyytyväisyyttä mittaavia muuttujia. Jos näitä
koettua riskiä, arvoa ja tyytyväisyyttä tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan
todeta, että alkuperäisen 43 muuttujan joukosta otettiin mukaan lopulliseen
faktorianalyysiin 26 muuttujaa. Lopullinen faktorianalyysi muodosti yhteensä
kahdeksan eri faktoria.
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Taulukko 16 Faktorianalyysissä koetulle riskille muodostuneet faktorit ja
muuttujien selitysarvot

Muuttujat

Sosiaalinen
riski
(26,3%)

RSO4 Olin huolissani siitä, että optimoinnin
hankkimisen jälkeen muut halveksisivat
minua.

.930

RSO2 Pelkäsin, että optimoinnin
hankkiminen ajoneuvooni vaikuttaisi
negatiivisesti siihen, mitä muut minusta
ajattelevat.

.910

RSO1 Olin huolissani siitä, että hankittuani
optimoinnin ajoneuvooni, perheeni tai
tuttavieni arvostus minua kohtaan vähenisi.

.840

RSO3 Olin huolissani siitä, että optimoinnin
hankkimisen jälkeen muut ajattelisivat
minusta eri tavalla kuin ennen.

.520

Toiminnallinen
riski
(25,9%)

RFU2 Pelkäsin, ettei optimointi muuttaisi
moottorin toimintaa riittävästi haluamaani
suuntaan.

.774

RFU3 Epäilin, ettei X-optimoinnilla
saavutettaisi hyviä tuloksia.

.761

RFU1 Ennen edellistä ostoa epäilin
optimoinnin laatua.

.675

Aikaan ja
rahaan liittyvä
riski
(12,0%)

RMO1 Ajattelin, että X-optimoinnin
hankkiminen ajoneuvooni on rahan
haaskaamista.

.670

RMO3 Ajattelin, että optimoinnin
hankkiminen ei ole järkevä tapa käyttää
rahaa.

.621

RTI1 Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen
voisi olla ajanhukkaa siitä saatavien
huonojen tuloksien takia.

.596

RTI3 Pelkäsin, että joutuisin valittamaan tai
pyytämään hyvitystä hankkimastani Xoptimoinnista.

.490

Taulukosta 16 voidaan todeta, että faktorille 1 latautui selkeimmin sosiaalista
riskiä mittaavat neljä muuttujaa, muuttujat RSO1, RSO2, RSO3 ja RSO4. Nämä
muuttujat ovat samoja, jotka Conzáles Mieresin ym (2006) mukaan mittaavat
sosiaalista riskiä. Näin ollen faktori nimettiin sosiaaliseksi riskiksi. Faktorille 2
latautuivat vahvimmin muuttujat RFU1, RFU2 ja RFU3. Nämä muuttujat
mittaavat Conzáles Mieresin ym. (2006) mukaan toiminnallista riskiä, joten
faktori nimettiin sen mukaisesti toiminnalliseksi riskiksi. Faktorille 3 latautui neljä
eri muuttujaa: RMO1, RMO3, RTI1 ja RTI3. Kaksi ensimmäistä mittaa Conzáles
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Mieresin ym (2006) mukaan rahallista riskiä, kun taas kaksi jälkimmäistä aikaan
liittyvää riskiä. Näin ollen faktori nimettiin rahaan ja aikaan liittyväksi riskiksi.
Tarkasteltaessa havaittujen faktoreiden selitysarvoa havaittiin, että faktori 1
selittää 26,3 prosenttia, faktori 2 selittää puolestaan 25,9 %, ja kolmas faktori
12,0 % muuttujien kokonaisvaihtelusta (Taulukossa 16 suluissa). Näin ollen
nämä kolme löydettyä koetun riskin faktoria selittävät yhteensä 64,2 % riskiä
mittaavien muuttujien kokonaisvaihtelusta. Tämän pohjalta voidaan siis todeta,
että informaatiosta on riskin osalta faktoroinnin myötä kadotettu 35,8
prosenttia.
Faktorianalyysistä saatu faktorirakenne erosi aiemmin esitellyn koetun riskin
teoriasta siten, että esiin saatiin oletetun viiden faktorin sijaan vain kolme riskiä
mittaavaa faktoria: sosiaalisen, toiminnallisen sekä rahaan ja aikaan liittyvän
riskin faktorit. Conzáles Mieresin ym. (2006) koetun riskin mallista poiketen
tämä faktorianalyysi yhdisti aikaan ja rahaan liittyvän riskin yhdeksi faktoriksi,
ja jätti pois fyysisen riskin faktorin.
TAULUKKO 17 Faktorianalyysissa arvolle muodostuneet faktorit ja muuttujien
selitysarvot

Maine
(16,7%)

Muuttujat
VREP3 X-optimoinnista ajatellaan hyvää.

.788

VREP2 X on arvostettu optimointituote.

.693

VREP1 X-optimoinnilla on hyvä maine.

.556

Emotionaalinen
arvo
(12,8%)

VEM3 Ajoneuvoni moottorin optimointi
X:llä sai minut hyvälle mielelle.

.800

VEM1 Pidän X-optimoinnin tuomista
hyödyistä.

.679

VEM4 X-optimoinnin käyttäjänä oleminen
on miellyttävää.

.526

Sosiaalinen
arvo
(12,6%)

VSO2 Optimoinnin hankkineena teen
hyvän vaikutuksen lähipiirissäni tai
kollegoiden keskuudessa.

.851

VSO3 Optimoinnin hankkineena saan
enemmän hyväksyntää lähipiirissäni.

.804

VSO1 X-optimoinnin hankkiminen
parantaa muiden käsitystä minusta.

.745

Rahallinen
arvo
(9,9%)

VMO3 X-optimointi on edullinen.

.872

VMO1 X-optimointi on kohtuullisesti
hinnoiteltu.

.808
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Faktorille 4 latautui selkeimmin kolme Petrickin (2002) tutkimuksen mukaan
mainetta mittaavaa muuttujaa: VREP1, VREP2 ja VREP3. Näin ollen faktoria
kutsutaan maineeksi. Faktorille 5 puolestaan latautui vahvasti kolme eri
muuttujaa: VEM1, VEM3 ja VEM4. Nämä muuttujat mittaavat Wangin (2004)
mukaan emotionaalista arvoa, joten faktori nimettiin emotionaaliseksi arvoksi.
Faktorille 6 latautui selkeimmin Wangin (2004) mukaan sosiaalista arvoa
mittaavat muuttujat VSO1, VSO2 ja VSO3. Näin ollen faktori nimettiin
sosiaaliseksi arvoksi. Faktorille 7 latautui puolestaan vain kaksi Wangin (2004)
mukaan rahallista arvoa mittaavaa muuttujaa, VMO1 ja VMO3. Näin ollen
faktori nimettiin rahalliseksi arvoksi. Tarkasteltaessa löydettyjä koettua arvoa
mittaavia faktoreita havaittiin, että faktori 4 selittää 16,7 %, viides faktori 12,8
%, kuudes 12,6 % ja seitsemäs faktori 9,9 % muuttujien kokonaisvaihtelusta.
Koetun arvon löydetyt faktorit selittävät siis yhteensä 52 prosenttia arvoa
mittaavien muuttujien kokonaisvaihtelusta. Tämän perusteella voidaan todeta,
että 48 prosenttia informaatiosta on arvon kohdalla kadotettu, joten tuloksiin on
syytä suhtautua varauksella.
Tyytyväisyyttä mittaavalle faktorille (faktori 8) latautui yhteensä neljä
muuttujaa, SATE2, SATE3, SATK1 ja SATK3. Croninin ym. (2000) mallin
mukaan kaksi ensimmäistä mittaavat emotionaalista tyytyväisyyttä ja kaksi
viimeistä kognitiivista tyytyväisyyttä. Nämä eivät kuitenkaan muodostaneet
faktorianalyysissä kahta eri faktoria. Näin ollen faktori nimettiin
tyytyväisyydeksi. Faktori 8 selittää 73,9 % tyytyväisyyttä mittaavien muuttujien
kokonaisvaihtelusta, joten tyytyväisyyden kohdalla 26,1 prosenttia
informaatiosta on kadotettu faktoroinnissa.
Faktorianalyysissa esiin tulleet koetun arvon faktorit olivat samat kuin aiemmin
esitellyssä yhdistetyssä Wangin (2004) ja Petrickin (2002) koetun arvon mallissa,
tosin toiminnallisen arvon faktori jäi tässä analyysissä muodostumatta. Myös
jotkin koetun arvon eri faktoreiden muuttujat jäivät tässä analyysissä pois, sillä
ne latautuivat voimakkaasti muille faktoreille. Tyytyväisyys puolestaan
muodosti Croninin ym. (2000) kahden dimension mallista poiketen vain yhden
dimension, johon latautui muuttujia sekä emotionaalisesta että kognitiivisesta
dimensiosta.
4.5.2

Mittaamismalli

Tässä osiossa käsittelen mittaamismallia (measurement model), joka
muodostettiin LISREL 8.7 –ohjelman avulla aiemmin SPSS-ohjelmalla tehdyn
faktorianalyysin pohjalta. Karjaluoto ja Juntunen (2007, 18) suosittelevatkin
mallin testaamista kaksivaiheisesti muodostamalla siitä ensin mittaamismalli ja
sen jälkeen rakenneyhtälömalli. Ensimmäiseksi mainitussa testataan mallin
hyvyyttä erilaisten tunnuslukujen, kuten reliabiliteetin ja validiteetin avulla.
Rakenneyhtälömallin avulla puolestaan testataan aiemmin esitettyjä
hypoteeseja. (Karjaluoto & Juntunen 2007)
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Aikaisemmin SPSS-ohjelmalla tehdyn faktorianalyysin tuloksena saatiin
suuntaa
antava
faktorirakenne,
jota
testattiin
LISREL8.7-ohjelman
konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Tämän tarkoituksena oli löytää
lopullinen faktorirakenne tutkimusmallille siten, etteivät mitkään faktoreista
korreloi liikaa keskenään. Ennen aineiston tarkastelua LISREL8.7-ohjelmassa,
siinä olevat puuttuvat havaintoarvot estimoitiin EM (expectationmaximization) –menetelmää käyttäen. Muuttujat myös normalisoitiin PRELIS –
osan
normalisointitoimintoa
käyttäen.
Mittaamismalli
muodostettiin
kovarianssimatriisin avulla, sillä sitä kannattaa käyttää järjestysasteikollisia
muuttujia käsitellessä (Karjaluoto & Juntunen 2007, 8)
LISREL8.7-ohjelmalla tehdyssä konfirmatorisessa faktorianalyysissä yritettiin
muodostaa samanlainen faktorirakenne kuin SPSS-ohjelmasta saadusta
faktorianalyysin tuloksesta. Koettu riski nähtiin siis muodostuvan kolmesta,
koettu arvo neljästä ja tyytyväisyys yhdestä eri faktorista. Karjaluodon ja
Juntusen (2007, 14) mukaan teoreettinen malli on toimiva, jos sen RMSEA-arvo
on pienempi kuin 0.08, ja se on sitä parempi, mitä pienemmän arvon se saa.
LISREL8.7-ohjelmaan vietyä mallia voidaan Karjaluodon ja Juntusen (2007,15)
mukaan parannella poistamalla muuttujat, joiden faktorilataukset olivat
alhaisia (< 0.60) tai joiden virhevarianssi oli liian suuri (> 0.40). Tässä mallissa
muuttujien faktorilataukset olivat sallituissa rajoissa (> 0.76, Taulukko 18),
mutta joillakin muuttujilla havaittiin olevan liian suuri virhevarianssi. Näin
ollen mallista poistettiin sosiaalista riskiä mittaava muuttuja RSO3
(virhevarianssi 0.63) ja toiminnallisen riskin muuttuja RFU1 (0,63), jotta mallin
erotteluvaliditeetti paranisi.
Faktoreiden välisen korrelaation tarkastelu osoitti, että suuri korrelaatio
havaittiin alkuperäisesti emotionaalista ja kognitiivista tyytyväisyyttä
mittaavien faktoreiden (SATE ja SATK) sekä emotionaalisen arvon faktorin
(VEM) välillä: VEM- faktorin muuttujat korreloivat emotionaalisen
tyytyväisyyden muuttujien kanssa saaden kertoimen 0,98 ja kognitiivisen
tyytyväisyyden muuttujien kanssa kertoimella 0,92. Näin ollen näillä kahdella
eri dimensiolla ei ole riittävästi erotteluvaliditeettia, joten emotionaalisen arvon
dimensio poistettiin analyysistä. Emotionaalista arvoa mittaavista muuttujista
VEM1 ”Pidän X-optimoinnin tuomista hyödyistä” latasi kuitenkin
huomattavasti (0,84) tyytyväisyyttä mittaavalle faktorille, ja se päätettiin
sisällyttää osaksi sitä.
Mittaamismallin RMSEA-arvoksi saatiin näillä parannuksilla 0.044. Näin ollen
mallia voidaan pitää toimivana. Karjaluoto ja Juntunen (2007, 14) mainitsevat
kuitenkin LISREL-ohjelmalla tehtävien mallien tärkeimmäksi tunnusluvuksi parvon, jonka tulisi hyväksyttävässä mallissa olla >0.05. Heidän mukaansa
suuremmilla aineistoilla se kuitenkin lähestyy arvoa 0.00. Näin kävi myös
tämän aineiston kohdalla, sillä p-arvo oli 0.00055. Karjaluodon ja Juntusen
(2007, 15) mukaan muiden tärkeiden tunnuslukujen arvojen tulee olla
suurempia kuin 0.9. Tässä tutkimuksessa edellä mainittu vaatimus täyttyi
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seuraavien tunnuslukujen osalta: Normed Fit Index (NFI) = 0.95, Non-Normed
Fit Index (NNFI) = 0.98 Comparative Fit Index (CFI) = 0.98, Incremental Fit
Index (IFI) = 0.98, ja Relative Fit Index (RFI) = 0.94. Kaksi tunnusluvuista ei
aivan täyttänyt annettua kriteeriä (>0.90), mutta niiden arvot eivät olleet kovin
huonotkaan: Goodness of Fit Index (GFI) = 0.89 ja Adjusted Goodness of Fit
Index (AGFI) = 0.85. Karjaluodon ja Juntusen (2007,15) mukaan tutkimuksen
mallin Standardized RMR –arvo tulisi olla <0.05. Tämän mallin SRMR-arvo oli
0.041, joten tältä osin malli on hyväksyttävissä rajoissa.
TAULUKKO 18 Mallin CR- ja Cronbachin alpha -luvut, t-arvot ja
faktorilataukset
Faktorit
Sosiaalinen riski

Toiminnallinen riski

Muuttuja

.92/.94

RSO1
RSO2

13.40
16.08

0.81
0.92

RSO4

16.54

0.93

RFU2
RFU3

13.99
16.59

0.85

RMO1

15.04

RMO3

12.70

RTI1

14.42

RTI3

12.05

VREP1

12.65

0.76
0.79

VREP2
VREP3

13.31
12.02

0.84
0.79

VSO1
VSO2
VSO3

12.52
14.31
13.61

0.78

VMO1

12.36

VMO3
VEM1
SATE2
SATE3
SATK1
SATK3

12.57
14.21
15.53
14.44
14.73
12.40

.90/.88

Aikaan ja rahaan liittyvä
.89/.88
riski

Maine

Sosiaalinen arvo

Rahallinen arvo
Tyytyväisyys

.85/.83

.87/.94

.89/.87
.92/.93

T-arvot

Faktorilataus

CR /Cronbachin alpha

0.95
0.88
0.79
0.86

0.89
0.83
0.80
0.98
0.84
0.89
0.85
0.86
0.76

Karjaluodon ja Juntusen (2007,15) mukaan t-arvoista voidaan päätellä, ovatko
mallin faktorilataukset tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Ne ovat merkitseviä,
mikäli t-arvo on suurempi kuin 1.96, ja eivät ole merkitseviä mikäli lukema
alittaa tämän arvon. Tässä mallissa faktorilataukset ovat tilastollisesti
merkitsevällä tasolla, sillä ne ovat kaikki suurempia kuin 12.02.
Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi sen
reliabiliteettia ja validiteettia arvioimalla. Hirsjärvi ym. (1997, 213) määrittelee
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reliaabelin tutkimuksen sellaiseksi tutkimukseksi, jonka mittaustulokset ovat
toistettavia, eli se ei anna sattumanvaraisia tuloksia. Validiteetti puolestaan
tarkoittaa Hirsjärven ym. (1997, 213) mukaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä,
mittaavatko tutkimuksessa käytetyt mittarit ja menetelmät juuri sitä, mitä
niiden oli tarkoituskin mitata. Karjaluodon ja Juntusen (2007, 18) mukaan
mallin faktoreiden reliabiliteettia voidaan tarkastella CR (composite reliability)ja Cronbachin alpha –lukujen avulla. CR-luvun tulisi olla suurempi kuin 0.70,
jotta malli olisi luotettava (Wang ym. 2004). Tässä mallissa faktoreiden CRluvut vaihtelivat välillä 0.85–0.92, joten malli on siltä osin luotettava.
Cronbachin alpha –luvun tulisi olla myös suurempi kuin 0.70, jotta malli olisi
luotettava (Johnson ym. 2006). Tämän mallin kaikki faktorit täyttivät tämän
vaatimuksen.
Mallin validiteettia voidaan tarkastella puolestaan Average Variance Extracted
(AVE) –luvun avulla (Karjaluoto ja Juntunen 1007, 18-19). AVE-arvon tulisi olla
suurempi kuin 0.50, jotta malli selittäisi enemmän vaihtelua kuin virhettä
(Fornell & Larcker, Wangin ym. 2004 mukaan). Tämän tutkimuksen mallin
AVE-luvut saivat arvoja väliltä 0.61–0.81, joten tämä validiteetin kriteeri täyttyy
(Taulukko 19). Fornellin ja Larckerin (1981) mukaan faktoreiden
erotteluvaliditeetti tulee olla korkea: Tätä voidaan tarkastella AVE-lukujen
avulla, siten että kunkin faktorin erotteluvaliditeetti voidaan todeta hyväksi, jos
sen AVE-luvun neliöjuuri on suurempi kuin faktorin korrelaatiokerroin minkä
tahansa muun faktorin kanssa (Wang ym. 2004). AVE-luvut ovat nähtävissä
taulukossa 19. Tummennettu luku sarakkeessa on kyseisen faktorin AVE-luvun
neliöjuuri. Taulukosta voidaan nähdä, että yhtä tapausta lukuun ottamatta
minkään faktoreiden korrelaatio ei ole AVE:n neliöjuurta suurempi. Ainoastaan
toiminnallista riskiä ja aikaan sekä rahaan liittyvää riskiä mittaavien
faktoreiden korrelaatio (0.80) on jälkimmäiseksi mainitun AVE-luvun
neliöjuurta (0.78) hieman suurempi. Näin ollen voidaan tietyllä varauksella
todeta, että mallilla on riittävästi erotteluvaliditeettia.
TAULUKKO 19 Faktoreiden AVE-luvut, AVE-lukujen neliöjuuret ja faktoreiden
korrelaatiot
RFU
RRES
RSO
VREP
VSO
VMO
SAT

4.5.3

AVE
0.81
0.61
0.70
0.65
0.70
0.80
0.58

RFU
0.90
0.80
0.31
-0.22
-0.06
-0.12
-0.28

RRES

RSO

VREP

VSO

VMO

SAT

0.78
0.44
-0.31
-0.09
-0.18
-0.40

0.84
-0.12
-0.04
-0.07
-0.16

0.81
0.02
0.05
0.51

0.84
0.01
0.00

0.89
0.33

0.76

Rakenneyhtälömallin arviointi ja hypoteesien testaus

LISREL8.7-ohjelmalla tehdyn mittaamismallin perusteella muodostettiin
rakenneyhtälömalli (KUVIO 4), jossa on mallin eri faktorit sekä niiden väliset
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suhteet ja suhteiden t-arvot. Aikaisemmin raportissa esitettyyn tutkimusmalliin
(KUVIO 3) verrattuna lopullinen rakenneyhtälömalli on jonkin verran erilainen,
sillä mallista jouduttiin jättämään pois yksi riskin dimensio, yhdistämään kaksi
sen dimensiota yhdeksi, poistamaan kaksi koetun arvon dimensiota ja
yhdistämään tyytyväisyyden dimensiot yhdeksi. Lisäksi koetusta riskistä
muodostettiin tulosten tulkinnan helpottamiseksi yksi erillinen faktori, johon
vaikuttavat mitatut riskin kolme eri dimensiota. Näin koetun riskin vaikutusta
koettuun arvoon ja tyytyväisyyteen tarkastellaan kokonaisuutena, eikä
faktoreittain.
KUVIO 4 Rakenneyhtälömalli

Kuvion faktoreiden välisten suhteiden vahvuutta ilmaisevien lukujen vieressä
suluissa on t-arvo, joka kertoo, kuinka tilastollisesti merkitsevä suhde on. Kaksi
faktorisuhdetta saa pienemmän arvon kun 1.96: Suhde sosiaalisen arvon ja
tyytyväisyyden (t=-0.51) sekä koetun riskin ja sosiaalisen arvon (t=-1.12) välillä
eivät t-arvojen perusteella ole tilastollisesti merkitseviä. Tämä vaikuttaa
hypoteesien toteutumista heikentävästi. Tarkastelen seuraavassa aikaisemmin
kirjallisuuden perusteella esittämiä hypoteeseja ja niiden toteutumista:
Hypoteesi H1a-e ehdotti, että koettu riski (RIS2) muodostuisi aikaan liittyvästä
riskistä (H1a), rahallisesta riskistä (H1b), sosiaalisesta riskistä (H1c), fyysisestä
riskistä (H1d) ja toimintaan liittyvästä riskistä (H1e). Tutkimuksessa hypoteesi
ei saanut kaikilta osin vahvistusta: kaikille näille riskin ulottuvuuksille ei
kuitenkaan muodostunut faktoreita, vaan faktorianalyysi muodosti sosiaalisen
riskin faktorin (RSO) ja toiminnallisen riskin faktorin (RFU) kautta sekä aikaan
ja rahaan liittyvän riskin muodostaman faktorin (RRES) kautta. Näistä
vahvimmin koettuun riskiin latautuu aikaan ja rahaan liittyvä riski (1.07), ja
tämä suhde on tilastollisesti merkitsevä, sillä t-arvo on korkea (12.48).
Toiminnallinen riski latautuu koettuun riskiin myös melko vahvasti (0.75), ja tarvo 8.83 kertoo suhteen olevan tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Sosiaalinen
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riski latautuu kolmesta faktorista heikoiten (0.42) koettuun riskiin, mutta suhde
on tilastollisesti merkitsevä, sillä t-arvo on 5.33.
Hypoteesi H2a-e väitti, että koettu riski vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan
kokemaan funktionaaliseen arvoon (H2a), sosiaaliseen arvoon (H2b),
emotionaaliseen arvoon (H2c), maineeseen (H2d) ja rahalliseen arvoon (H2e).
Hypoteesia voitiin testata vain osittain, sillä faktorianalyysissä koetulle arvolle
muodostui viiden faktorin sijaan vain kolme faktoria: sosiaalinen arvo (VSO),
maine (VREP) ja rahallinen arvo (VMO). Tulosten perusteella voidaan havaita,
että koettu riski vaikuttaa koetun arvon dimensioihin negatiivisesti. Koettu riski
vaikuttaa sosiaaliseen arvoon heikoiten, sillä niiden välinen suhde ei ole yhtä
vahva kuin muiden (-0.09). Suhteen t-arvo on -1.12, mikä osoittaa, ettei suhde
ole tilastollisesti merkitsevä. Koettu riski vaikuttaa maineeseen sosiaalista arvoa
vahvemmin (-0.29) ja suhteen t-arvo on melko vahva -3.65. Koettu riski
vaikuttaa jonkin verran negatiivisesti myös rahalliseen arvoon, joskin suhde ei
ole kovin vahva (0.17). Suhteen t-arvo on -2.13, joten se on tilastollisesti
merkitsevä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimus tukee hypoteesia
sosiaalisen arvon (H2b), maineen (H2d) ja rahallisen arvon (H2e) osalta. Muiden
faktoreiden (H2a ja H2c) kohdalla hypoteesi hylätään. Tutkimus antaa siis
osittain tukea kirjallisuudessa (mm. Agarwal & Teas 2004; Che ym. 2005; Snoj,
Pisnik Korda & Mumel 2004; Sweeney ym. 1999).
Hypoteesi H3 väitti aiempiin tutkimuksiin (Johnson ym. 2006; Tuu & Olsen
2009) vedoten, että koettu riski vaikuttaa tyytyväisyyteen suoraan ja
negatiivisesti. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että suhde on negatiivinen,
joskin ei kovin vahva (-0.20). T-arvo on -2.98, joten suhde on tilastollisesti
merkitsevä. Tämän perusteella voidaan todeta, että tulokset tukevat hypoteesia
ja riskin sekä tyytyväisyyden välistä suhdetta koskevaa kirjallisuutta (Johnson
ym. 2006; Tuu & Olsen 2009). Tämän lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että koettu riski vaikuttaa tyytyväisyyteen myös epäsuorasti koetun
arvon kautta. Tällöin vaikutus on myös negatiivinen ja hieman voimakkaampi
kuin riskin suora vaikutus tyytyväisyyteen. Tässä tutkimuksessa ei voida todeta
koetun riskin vaikutusta tyytyväisyyteen sosiaalisen arvon kautta, sillä
sosiaalisen arvon ja tyytyväisyyden välinen suhde ei analyysin mukaan ole
tilastollisesti merkitsevä.
Hypoteesi H4a-e ehdotti, että koetun arvon viisi eri dimensiota vaikuttaisivat
positiivisesti tyytyväisyyteen. Tämä hypoteesi voitiin testata osittain, sillä
kolme arvon dimensiota jätettiin analyysivaiheessa pois mallista. Tästä johtuen
hypoteesit näiden dimensioiden osalta hylättiin. Maineen (H4d) ja
tyytyväisyyden välinen suhde oli positiivinen (0.44) ja t-arvo jokseenkin korkea
(5.60). Näin ollen voidaan todeta, että näiden dimensioiden välillä on
positiivinen yhteys. Rahallisen arvon (H4e) ja tyytyväisyyden välinen suhde on
myöskin tässä mallissa positiivinen. Suhde (0.27) ei ole niin vahva kuin
maineen ja tyytyväisyyden dimensiolla, ja t-arvokin on hieman pienempi (4.07).
Tämän perusteella voidaan kuitenkin todeta, että rahallisen arvon ja
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tyytyväisyyden välillä on positiivinen suhde. Sosiaalinen arvo (H4b) puolestaan
vaikuttaa mallin mukaan tyytyväisyyteen negatiivisesti. Suhde ei kuitenkaan
ole vahva (-0.03) ja t-arvon mukaan (-0.51) suhde ei ole tilastollisesti merkitsevä.
Näin ollen hypoteesi sosiaalisen arvon (H4b) osalta joudutaan hylkäämään.
Hypoteesit maineen (H4d) ja rahallisen arvon (H4e) osalta saavat kuitenkin
tukea tässä tutkimuksessa. Näin ollen tutkimuksen tulokset antavat osittain
tukea tieteellisessä kirjallisuudessa tutkitulle koetun arvon ja tyytyväisyyden
väliselle suhteelle (Sweeney & Soutar 2001, Wang ym. 2004, Petrick 2002, Gill
2007)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä luvussa palataan raportin alussa esitettyihin tutkimusongelmiin ja
vastataan niihin sekä tieteellisen teorian että toimeksiantajayrityksen
liiketoiminnan näkökulmista. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää asiakkaan
kokeman riskin suhdetta koettuun arvoon ja asiakastyytyväisyyteen, sekä
tutkia koetun arvon vaikutusta asiakkaan tyytyväisyyteen palvelukontekstissa.
Tutkimuksen alkuosiossa näitä käsitteitä tarkasteltiin tieteellisen kirjallisuuden
avulla, jonka pohjalta muodostettiin tutkimusmalli. Se muodostettiin
yhdistetysti Wangin ym. (2004, 171) mallista muokatusta asiakasarvon ja
tyytyväisyyden mallista, Conzáles Mieresin ym. (2006) mallista muokatusta
viisidimensioisesta koetun riskin käsitteestä sekä näiden kolmen erillisen
muuttujan välisiä suhteita tarkastelevista tutkimuksista (mm. Cronin, Brady ja
Hult 2000; Wang 2004; Agarwal & Teas 2004; Chen, Chang & Chang 2005;
Johnson, Sivadas & Carbarino 2006). Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä
yritys- sekä yksityisasiakkaille autoalan kontekstissa. Kyselyyn vastasi yhteensä
191 henkilöä. Saatua aineistoa analysoitiin erilaisten tilastollisten tunnuslukujen
sekä testien keinoin, ja tiivistettiin faktorianalyysin avulla.
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mistä dimensioista asiakkaan kokema riski,
arvo ja tyytyväisyys muodostuvat. Tulosten perusteella havaittiin, että
kyseisessä kontekstissa koettu riski muodostuu kolmesta eri ulottuvuudesta:
sosiaalisesta riskistä, toiminnallisesta riskistä sekä aikaan ja rahaan liittyvästä
riskistä. Koettu arvo puolestaan havaittiin muodostuvan sosiaalisen ja
rahallisen arvon dimensioista sekä maineesta, kun taas tyytyväisyys muodostui
yhdestä, kokonaistyytyväisyyttä mittaavasta dimensiosta.
Yksi tutkimuksen tavoitteista oli saada selville, miten koettu riski vaikuttaa
palvelun arvoon ja tyytyväisyyteen, ja millainen on koetun arvon ja
tyytyväisyyden suhde. Tulosten perusteella voidaan todeta, että riskin
kokeminen vaikuttaa koettua arvoa ja tyytyväisyyden tunnetta vähentävästi.
Riskillä havaittiin olevan negatiivinen vaikutus tyytyväisyyteen niin suoraan
kuin epäsuorasti koetun arvon kautta. Palvelusta koettu arvo vaikuttaa
puolestaan tulosten perusteella tyytyväisyyttä lisäävästi.

5.1

Tutkimuksen tieteelliset johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa koettu arvo muodostui eri dimensioiden kautta, ja näin
ollen tutkimus tukee Wangin ym. (2004) näkemystä koetun arvon
monidimensioisuudesta. Tämän tutkimuksen tutkimusmallissa koettu arvo
muodostettiin mukautetusti Wangin ym. (2004) ja Petrickin (2002) arvon
malleista. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että autoalan
palveluyrityksien asiakkaat kokevat saavansa alan palveluista sosiaalista ja
rahallista arvoa sekä arvoa yrityksen ja sen hyödykkeiden maineesta.
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Tutkimusmallissa esitettiin koetun riskin viisidimensioinen malli, jonka
Conzález Mieres ym. (2006) ovat muodostaneet Jacobyn ja Kaplanin (1971) sekä
Roseliuksen (1971) koetun riskin malleista. Tämän tutkimuksen tulosten
perusteella autoalan palveluyrityksen asiakkaat kokevat ostoprosessissaan
toiminnallista ja sosiaalista riskiä, ja rahaan sekä aikaan liittyvää riskiä.
Tyytyväisyydestä muodostui tässä tutkimuksessa vain yksi ulottuvuus, vaikka
faktorianalyysi tehtiinkin konfirmatorisesti kahdella eri faktorilla Croninin ym.
(2000) esittämän kaksidimensioisen mallin mukaisesti. Tutkimuksessa ei saatu
esille erillisiä emotionaalisen ja kognitiivisen tyytyväisyyden ulottuvuuksia,
sillä ne ovat suurimmalta osin päällekkäisiä. Näin ollen tämän tutkimuksen
tulosten perusteella tyytyväisyys nähdään yksidimensioisena käsitteenä.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että autoalan palvelukontekstissa
yrityksen ja sen palveluiden maineella sekä asiakkaan kokemalla rahallisella
arvolla on positiivinen vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen. Tulosten
perusteella maineella on rahallista arvoa voimakkaampi vaikutus. Tältä osin
tutkimustulokset tukevat aikaisemmin esitettyjä koetun arvon ja
tyytyväisyyden välistä suhdetta koskevia tutkimuksia (Wang ym. 2004;
Sweeney & Soutar 2001; Petrick 2002; Gill 2007). Sosiaalisen arvon osalta
voidaan todeta, että tässä kontekstissa se ei muodosta positiivista suhdetta
tyytyväisyyden kanssa, kuten aiemmin mainitut teoriat esittävät. Tämä
tutkimus tukee kuitenkin Sweeneyn ja Soutarin (2001) tutkimusta, jonka
tulokset esittävät, että sosiaalinen arvo vaikuttaa rahallista arvoa heikommin
asiakkaan tyytyväisyyteen.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koettu riski vaikuttaa negatiivisesti
koetun arvon eri dimensioihin; sosiaaliseen arvoon, maineeseen ja rahalliseen
arvoon. Vahvimmin ja merkittävimmin koettu riski vaikuttaa arvoon, jonka
asiakas saa yrityksen hyvästä maineesta. Tuloksista havaittiin myös, ettei
koetulla riskillä ole vaikutusta asiakkaiden kokemaan sosiaaliseen arvoon, sillä
suhde ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tämä voi johtua siitä, että vastaajat
näyttivät kokevansa optimoinnin hankkimisesta vähiten sosiaalista arvoa. Näin
ollen myöskään heidän kokemallaan riskillä ei ole vaikutusta sosiaalisen arvon
kokemiseen. Koetulla riskillä havaittiin olevan negatiivista vaikutusta
asiakkaan rahalliseen arvoon. Näistä tuloksien perusteella voidaan todeta, että
tutkimus tukee muun muassa Agarwalin ja Teasin (2004), Snojn, Pisnik Kordan
ja Mumelin (2004) ja Sweeneyn ym. (1999) tutkimusten tuloksia, joissa
vastaavanlainen negatiivinen yhteys on löydetty.
Autoalan asiakkaan kokeman riskin todettiin vaikuttavan tyytyväisyyteen
suoraan ja negatiivisesti, tyytyväisyyttä vähentävästi. Koetun riskin todettiin
myös vaikuttavan tyytyväisyyteen välillisesti koetun arvon kautta. Tällöin
koettu riski vaikuttaisi vähentävän tyytyväisyyttä voimakkaammin kuin
suorassa suhteessa.
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5.2

Tutkimuksen johtopäätökset liiketoiminnan kannalta

Tieteellisten johtopäätösten lisäksi voidaan tutkimuksesta vetää myös
empiirisiä, kohdeyrityksen liiketoimintaa hyödyttäviä johtopäätöksiä.
Toiminnan suunnittelun pohjaksi yritykselle on ensinnäkin hyödyllistä saada
selville nykyisten asiakkuuksien tila tyytyväisyyden, koetun arvon ja koetun
riskin osalta, ja huomioida nämä asiat toiminnassaan. Tulosten perusteella
voidaan ensinnäkin päätellä, että yrityksen asiakkaat ovat tyytyväisiä
yritykseltä hankkimaansa optimointiin.
Tyytyväisyyden tason lisäksi yrityksen on hyödyllistä tietää, että arvo mitä
asiakas kokee saavansa optimoinnin hankkimisesta, vaikuttaa vahvasti siihen,
miten tyytyväinen hän on hankintaansa. Näin ollen yrityksen on hyvä tunnistaa
asiakkaan tyytyväisyyttä lisäävät arvostuksen kohteet. Kohdeyrityksen
asiakkaille merkitsee tutkimuksen mukaan paljon se, että yrityksellä ja sen
palveluilla on hyvä maine asiakkaiden keskuudessa. Näin ollen kohdeyrityksen
olisi hyödyllistä
panostaa markkinointiviestinnässään yrityksen ja
optimointibrändinsä kilpailuedun vahvistamiseen, jotta se voisi kehittää niiden
mainetta ja mielikuvaa asiakkaiden mielissä. Kun asiakas kokee saavansa näistä
arvoa, hän on tyytyväisempi.
Lisäksi tutkimuksen mukaan tyytyväisyyden kannalta tärkeää on myös, että
asiakas kokee hyötyvänsä hankinnasta enemmän kuin mitä hän kokee
uhranneensa sen hankkimisen yhteydessä. Näin ollen yrityksen olisi hyvä
panostaa toimintaansa siten, että se pyrkisi entistäkin paremmin todentamaan
optimoinnista saatavan konkreettisen hyödyn asiakkaalle. Mitä suurempaa
hyötyä asiakas kokee saavansa hankinnastaan, sitä pienempi merkitys hänen
siihen laittamillaan rahallisilla ja ei-rahallisilla uhrauksilla on. Tällä puolestaan
on tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen.
Rahallista arvoa voi lisätä koetun hyödyn lisäämisen ohella myös vähentämällä
asiakkaalle ostosta koituvia kustannuksia. Yritys voi esimerkiksi tehdä
ostamisen asiakkaalle helpoksi tarjoamalla asennuspalvelut luvatun ajan sisään
asiakkaan haluamassa paikassa. Yrityksen on hyvä tiedostaa, että lisäämällä
asiakkaiden optimointipalvelusta saamaa arvoa, voi yritys samalla lisätä
asiakkaiden tyytyväisyyttä.
Optimoinnista koettujen positiivisten asioiden lisäksi, yrityksen on hyvä
tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti asiakkaiden
käyttäytymiseen. Tämän vuoksi kohdeyrityksen on hyödyllistä tunnistaa
asiakkaiden ostopäätöksessään kokemat riskit, sillä ne toimivat usein oston
esteinä ja tutkimuksen mukaan vähentävät asiakkaan palvelusta saamaa arvoa
ja hänen tyytyväisyyttään.
Tutkimuksessa havaittiin, että moottoriyksikön optimointia hankkivan
asiakkaan kokonaisriski muodostuu aikaan ja rahaan liittyvästä, sosiaalisesta ja

58

toiminnallisesta riskistä. Voimakkaimmin asiakkaat kokevat riskiä siitä, että
optimoinnin hankkiminen on ajan tai rahan hukkaamista. Ajan hukkaamiseen
liittyviä
negatiivisia
epäilyitä
yritys
voisi
vähentää
lupaamalla
markkinointiviestinnässään
optimointipalvelun
nopeaa
toimitusta
ja
mahdollisuutta optimoida ajoneuvo asiakkaalle helpoimmassa paikassa.
Rahallista riskiä yritys voi vähentää esimerkiksi tarjoamalla reilua
palautusoikeutta tai takuuta optimoinnin toimivuudesta. Takuut ja
palautusoikeus voisivat osaltaan vähentää myös toiminnallisen riskin
kokemista, johon liittyy epäily optimoinnin riittämättömistä tuloksista. Sen
vähentämiseksi yritys voisi myös painottaa markkinointiviestinnässään
uskottavasti, ja kilpailijoista erottuvasti, optimoinnin toimivuutta sekä hyvää
laatua. Sosiaaliseen riskiin liittyy puolestaan epäily siitä, että optimoinnin
hankinta voi vaikuttaa negatiivisesti siihen, mitä läheiset ostajasta ajattelevat.
Tämän tyyppistä riskin kokemista kohdeyritys voi koettaa minimoida
liittämällä markkinointiviestintäänsä esimerkiksi jonkinlaisia optimoinnin ja
yrityksen uskottavuutta lisääviä elementtejä. Sosiaalista riskiä voi myös pyrkiä
vähentämään luomalla optimoinnin ympärille jonkinlaista yhteisöllisyyttä
esimerkiksi sosiaalisen median keinoin. Yrityksen on myös hyvä pitää mielessä,
että minimoimalla asiakkaan kokemaa kokonaisriskiä se lisää asiakkaidensa
ostovalmiutta ja parantaa heidän palvelun hankkimisesta kokemaa arvoa sekä
kokonaistyytyväisyyttä.

5.3

Tutkimuksen luotettavuus

Hirsjärven ym. (1997, 213) mukaan kaikenlaisessa tutkimuksessa tulisi olla
olennaista virheiden välttäminen ja tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen.
Tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä pyrittiin maksimoimaan
hankkimalla sille mahdollisimman suuri otoskoko (n=191). Tilastollisten
menetelmien osalta otoskoko oli riittävä, mutta suurempi otoskoko olisi voinut
parantaa entisestään tutkimuksen yleistettävyyttä.
Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla sen
reliabiliteettia ja validiteettia. Hirsjärvi ym. (1997, 213) määrittelee reliaabelin
tutkimuksen sellaiseksi tutkimukseksi, jonka mittaustulokset ovat toistettavia,
eli se ei anna sattumanvaraisia tuloksia. Tämä tutkimuksen reliabiliteetti
todettiin hyväksi tarkastellessa siinä käytetyn mallin faktoreiden Cronbachin
alpha –lukuja, jotka saivat hyväksyttäviä arvoja välillä 0.83-0.94. Myös CR-luvut
CR-luvut vaihtelivat reliabiliteetin puolesta hyväksyttävän korkealla tasolla
välillä 0.85–0.92. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulisi
Alkulan ja Pöntisen (1994, 44) mukaan arvioida tutkittavan ilmiön mittaamisen
sekä tutkimusaineiston keruun onnistumista. Tässä tutkimuksessa
mahdollisimman hyvä luotettavuus on varmistettu käyttämällä aikaisemmin
tieteellisessä tutkimuksessa testattuja malleja. Tässä tutkimuksessa käytetty
kyselylomake on johdettu suoraan näistä aikaisemmista tutkimuksista, ja
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muokattu tarpeen mukaan kontekstiin sopivaksi. Tarkka ja yksityiskohtainen
raportointi edesauttaa myös tämän tutkimuksen toistettavuutta.
Validin tutkimuksen Hirsjärvi ym. (1997, 213) määrittelee sellaiseksi
tutkimukseksi, jossa käytetyt mittarit ja menetelmät mittaavat juuri sitä, mitä
niiden on tarkoituskin mitata. Mallin validiteettia tarkasteltiin aikaisemmin
AVE-lukujen avulla, ja mallin faktorien erotteluvaliditeetti todettiin riittävän
hyväksi. Tutkimuksen validiteetti pyrittiin maksimoimaan käyttämällä
tieteellisessä tutkimuksessa aiemmin testattuja malleja ja mittaristoja. Lisäksi
jokaista mallissa käytettävää faktoria mitattiin useilla eri muuttujilla.
Validiteettia parantaa osaltaan myös se, että kyselylomakkeen kysymykset
muokattiin huolella kontekstiin sopivaksi ja helposti ymmärrettäväksi. Näin
pienennettiin riskiä, että jotkin kysymykset voisivat saada monia eri
merkityksiä. Lisäksi kysymysten järjestys sotkettiin lomakkeessa. Näiden
perusteella voidaan olettaa, että käytetty mittaristo mittasi hyvin asioita, joita
haluttiin mitattavan.

5.4

Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan todeta, että se toteutettiin
verkkokyselynä, eikä tutkija näin ollen voi olla aivan varma, kuka kyselyyn on
lopulta vastannut. Lisäksi kyselytutkimuksen haasteena on, että kun se
täytetään itsenäisesti, ei voida varmistua siitä, kuinka rehellisesti ja huolellisesti
vastaaja on kyselyyn vastannut. Lisäksi ei voida olla varmoja, onko kysymykset
ymmärretty oikein ja yksiselitteisesti. Väärinymmärryksiä on pyritty
vähentämään testaamalla kyselylomake aluksi testijoukolla sekä muokkaamalla
kysymykset huolellisesti kontekstiin sopiviksi ja helposti ymmärrettäviksi.
Vaikka tutkimuksen otoskoko oli tilastollisen analyysin kannalta riittävä
(n=191), olisi aineiston suurempi koko lisännyt tutkimuksen luotettavuutta ja
yleistettävyyttä. Koska tutkimuksessa tutkittiin vain yhden yrityksen
asiakaskuntaa, kannattaa tuloksia yleistää tietyllä varauksella. Jotta
yleistettävyys olisi tällaisessa tutkimuksessa parempi, tulisi otoskokoa
suurentaa ja laajentaa otantaa myös saman toimialan eri yritysten asiakkaisiin.
Tutkimuksen rajoitteiksi voitaisiin mainita vielä se, että se toteutettiin
pelkästään internet-pohjaisen kyselylomakkeen avulla. Tämä luonnollisesti
rajaa joitakin yrityksen asiakkaita pois, joilla ei ole pääsyä internetiin tai joiden
sähköpostiosoitetta ei tiedetty. Tämä voi siis osaltaan vinouttaa hieman otosta.
Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää myös sitä, että siinä tutkittiin mallia,
joiden käsitteet ja muuttujat havaittiin osittain päällekkäisiksi. Näin ollen
kaikkia muuttujia ei päästy testaamaan kokonaisuudessaan. Näin ollen
tutkimuksen lopulliseksi malliksi muodostui alkuperäistä tutkimusmallia
suppeampi joukko muuttujia ja käsitteitä. Tämän on osaltaan voinut aiheuttaa
tutkimuksen otoskoko, joka olisi suurempana voinut tuoda erilaisia tuloksia.
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Tutkimuksessa saatiin vastauksia asiakkaan kokeman riskin vaikutuksesta
asiakkaan kokeman arvon eri dimensioihin ja tyytyväisyyteen. Samalla
selvitettiin myös asiakkaan kokeman arvon dimensioiden ja tyytyväisyyden
sekä riskin ja tyytyväisyyden välistä suoraa suhdetta. Jatkossa olisi varsin
mielenkiintoista testata tätä tutkimusmallia myös muilla toimialoilla tai tällä
samalla toimialalla laajemmassa mittakaavassa. Tällaisesta tutkimusasetelmasta
saataisiin vieläkin luotettavampaa aineistoa käytetyn tutkimusmallin
testaamiseen. Jatkoa ajatellen olisi hyödyllistä tutkia tarkemmin asiakkaan
kokeman riskin eri ulottuvuuksien vaikutusta hänen kokemaan arvoon ja
tyytyväisyyteen. Laajemmassa tutkimuksessa tutkimusmallia voisi suurentaa
tutkimalla myös koetun riskin eri dimensioiden vaikutusta koetun arvon eri
dimensioihin.
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LIITTEET
Liite 1 Kyselylomake
Osallistu kyselyyn ja voita ilmainen X –optimointi ajoneuvoosi!
Haluamme kehittää jatkuvasti X –optimointia tarjoavien asennuspisteiden toimintaa ja palvelun laatua, jotta asiakkaamme olisivat
jatkossa entistäkin tyytyväisempiä. Tähän tarvitsemme Sinun apuasi.
Sinulla on nyt mahdollisuus jakaa kokemuksiasi ja antaa palautetta tämän asiakaskyselyn muodossa. Vastauksesi on meille
erityisen tärkeä, sillä haluamme tulevaisuudessa ottaa asiakkaamme yhä paremmin huomioon. Kysely on samalla osa Jyväskylän
yliopistossa tekeillä olevaa pro gradu -tutkimusta.
Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään ja analysoidaan ulkopuolisen tutkijan toimesta. Kaikki vastaukset
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken ilmaisen X optimoinnin. Yhteystietolomake löytyy kyselyn lopusta, ja se käsitellään erillään lomakkeen kysymyksistä.

EPÄVARMUUSTEKIJÄT
OHJE: Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä). Väittämillä selvitetään X-optimointiin liittyvää
epävarmuutta, ja siten osa kysymyksistä voi tuntua samantyyppisiltä. Älä kuitenkaan jää pohtimaan yksittäisiä kysymyksiä, vaan vastaa
väittämiin suhteellisen nopeasti.
Tässä kyselyssä X:llä tehtyä moottorin ohjausyksikön optimointia kutsutaan käsitteellä ”X-optimointi”.

Ennen edellistä X-optimoinnin hankkimista…

Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei eri
mieltä
eikä
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

1.

Ennen edellistä ostoa epäilin optimoinnin laatua.

1

2

3

4

5

0

2.

Olin huolissani siitä, ettei X-optimoinnin hankkiminen
olisi rahan arvoista.
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5

0

3.

Pelkäsin, että X-optimoinnin hankkiminen voisi
vahingoittaa ajoneuvoani.
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4.

Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen saattaisi olla
ajanhukkaa ja osoittautua hyödyttömäksi
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sanoa

Ennen edellistä X-optimoinnin hankkimista…

5.

Pelkäsin, ettei optimointi muuttaisi moottorin toimintaa
riittävästi haluamaani suuntaan.

6.

Epäilin, ettei X-optimoinnilla saavutettaisi hyviä
tuloksia.
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7.

Olin huolissani siitä, että optimoinnin hankkimisen
jälkeen muut ajattelisivat minusta eri tavalla kuin ennen.
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2

8.

Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni
voisi aiheuttaa ajoneuvolleni fyysistä haittaa.

1

2

9.

Ajattelin, että X-optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni
on rahan haaskaamista.

1

10. Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen voisi olla
ajanhukkaa siitä saatavien huonojen tuloksien takia.
11. Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen ei ole järkevä
tapa käyttää rahaa.
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14. Olin huolissani siitä, että hankittuani optimoinnin
ajoneuvooni, perheeni tai tuttavieni arvostus minua
kohtaan vähenisi.
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15. Pelkäsin, että X-optimoinnin hankkiminen on ajan
hukkaamista, jos minun täytyy vaihtaa myöhemmin
toisen tuotemerkin optimointiin.
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16. Olin huolissani siitä, että optimoinnin hankkimisen
jälkeen muut halveksisivat minua.
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17. Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni ei
olisi turvallista minulle tai muille läheisilleni.
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18. Pelkäsin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni
vaikuttaisi negatiivisesti siihen, mitä muut minusta
ajattelevat.

1

2

3

4

5

0

12. Pelkäsin, että joutuisin valittamaan tai pyytämään
hyvitystä hankkimastani X-optimoinnista.

3

Ennen edellistä X-optimoinnin hankkimista…
13. Ajattelin, että optimoinnin hankkiminen ajoneuvooni
voisi olla vaarallista minulle tai jollekin läheiselleni.

4

3

3

TYYTYVÄISYYS
OHJE: Ajattele vielä viimeksi hankkimaasi X –optimointia ja arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 5 (täysin samaa
mieltä). Pyri vastaamaan väittämiin suhteellisen nopeasti mielikuviesi perusteella. Koska väittämillä selvitetään tyytyväisyyden eri osa-alueita,
voivat osa kysymyksistä tuntua samantyyppisiltä.
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19. Saan X-optimointia tarjoavassa asennuspisteessä aina
erinomaista palvelua.
20. Pidän X-optimoinnin tuomista hyödyistä.

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

21. X- optimoinnin hankkiminen parantaa muiden käsitystä
minusta.
22. X-optimointi on kohtuullisesti hinnoiteltu.
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23. X-optimoinnilla on hyvä maine.
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24. Olen tyytyväinen hankkimaani optimointiin.
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25. X:llä tehty optimointi on korkealaatuista.
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26. X -optimointia voi käyttää turvallisin mielin.
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27. Optimoinnin hankkineena teen hyvän vaikutuksen
lähipiirissäni tai kollegoiden keskuudessa.
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28. X tarjoaa vastinetta rahoilleni aiempiin kokemuksiin
perustuen.
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29. X on arvostettu optimointituote.
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30. Olen positiivisesti yllättynyt hankkimani optimoinnin
lopputuloksesta.
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32. X:llä tehty optimointi on aina hyvälaatuista.
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33. Ajoneuvoni moottorin optimointi X:llä sai minut hyvälle
mielelle
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34. Optimoinnin hankkineena saan enemmän hyväksyntää
lähipiirissäni.
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35. X -optimointi on edullinen.
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36. Olen kiinnostunut hankkimastani optimoinnista ja sen
toiminnasta.
37. Luulen tehneeni oikein, kun hankin ajoneuvooni
optimoinnin.
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31. Oli järkevä päätös hankkia ajoneuvooni X -optimointi.

38. X:llä tehdyt optimoinnit ovat luotettavia.
39. X -optimoinnin käyttäjänä oleminen on miellyttävää.
40. X tarjoaa parempaa vastinetta rahalle verrattuna
kilpaileviin optimointipalveluihin.
41. Tunsin oloni epämukavaksi hankittuani X -optimoinnin.
42. Autooni saamani ominaisuudet ovat juuri niitä, joita
halusinkin X -optimoinnilta.
43. X -optimoinnista ajatellaan hyvää.

44. Asiakkuuden luonne

1 Yksityisasiakas

45. Ikä

1

alle 20

46. Ammatti/asema

1 Johto

2

2 Yritys

20-24

2 Toimihenkilö

3

25-34

3 Yrittäjä

47. Kuinka moneen ajoneuvoon olet hankkinut X-optimoinnin?
1
2
3
4
5 tai enemmän

4

35-49

5

50-64

6

65 tai vanhempi

4 Työntekijä

5

Opiskelija

6 Eläkeläinen 7 Muu

48. Millaiseen ajoneuvoon hankit viimeksi X –optimoinnin?

Henkilöauto
Pakettiauto
Raskas ajoneuvo
Traktori
Metsätyökone
Muu, mikä?

49. Millä alueella viimeksi hankkimasi X –optimointi asennettiin?

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Voit antaa lopuksi vapaasti nimettömänä palautetta tai kehitysehdotuksia X:lle. Palautetta voi aina jatkossa
antaa kätevästi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen x.

