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Tutkielmani tavoitteena oli identifioida henkilöauto Smart forfourin koeajaneiden 
henkilöiden elämäntyylit. Teoreettisessa osassa tarkastelin elämäntyylin määrittelyä 
sosiaalitieteissä ja markkinoinnissa. Tämän jälkeen loin tutkielmalle teoreettisen 
viitekehyksen, jossa määrittelin elämäntyylin arvojen ja minäkuvan pohjalta 
syntyväksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi mielipiteitä, mielenkiinnon kohteita ja 
käyttäytymistä Lisäksi tarkastelin elämäntyylin operaationalisointia ja sen 
tutkimusmenetelmiä. Elämäntyyliä tutkitaan psykograafisella tutkimuksella, 
kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkielman elämäntyylin määritelmä 
operaationalisointiin IOV�tekijöillä, joilla viitattiin mielenkiinnon kohteisiin, 
mielipiteisiin ja arvoihin.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä, joka lähetettiin postitse 250 Smart forfourin 
koeajaneelle henkilölle. Lomakkeen palautti 97 henkilöä (38,8 %). Kyselylomakkeessa 
kysyttiin demografisia tekijöitä, mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä ja arvoja. 
Elämäntyyliulottuvuuksina olivat perinteisyys, mielipidejohtajuus, yksilöllisyys, 
statushakuisuus, innovatiivisuus, minäkuva, elämänsisältö, kuluttajana käyttäytyminen. 
Ulottuvuuksia kysyttiin sekä yleisinä että auton koeajaja �kontekstissa. 
 
Empiirisen tutkimuksen avulla identifioin kolme elämäntyyliryhmää: perinteikkäät, 
statushakuiset autoilijat ja yksilölliset erottujat. Perinteikkäät pitivät elämäntyyliään 
perinteisenä, suomalaisena elämäntyylinä. He pitivät yksinkertaisesta elämästä eivätkä 
olleet yhtä kiinnostuneita auton edustavuudesta kuin muut elämäntyyliryhmät. He 
olivat toiseksi eniten kiinnostuneita Smart forfourista. Statushakuiset autoilijat 
puolestaan olivat kiinnostuneita autoista ja heille auto merkitsi vähiten pelkkää 
kulkuvälinettä. Myös he olivat jokseenkin perinteisiä, eivätkä kaivanneet elämäänsä 
jännitystä. Heidän harrastuksissaan nousi esiin moottoriurheilu. Smart forfourista he 
olivat kaikista vähiten kiinnostuneita. Yksilölliset erottujat olivat selvästi suurin 
elämäntyyliryhmä. Heille oli ominaista erottua muista, kokeilla tuoteuutuuksia ja 
pyrkiä yksilöllisyyteen. Lisäksi he vastasivat ostavansa merkkituotteita selvästi 
enemmän kuin muut elämäntyyliryhmät. Myös heille auton edustavuus oli tärkeää. 
Smart forfour kiinnosti heitä enemmän kuin muita ryhmiä. 
 
Pyrin tuomaan selkeästi esille tutkielmani elämäntyylin käsitteen sisällön, tason ja 
kontekstin. Käytin elämäntyylitutkimuksesta termiä psykograafinen tutkimus, koska 
sisältää sekä kognitiivisten ominaispiirteiden että käyttäytymisen tutkimisen. 
Empiiristen tutkimustulosten perusteella Smart forfourin potentiaalisempina asiakkaita 
olivat yksilölliset erottujat. He olivat eniten kiinnostuneita Smart forfourista ja 
mielsivät sen eniten omaksi autokseen. Näin potentiaalisen asiakkaiden elämäntyylin 
identifioimisen avulla Smart forfourin markkinointijohto sai tukea muun muassa 
mainonta� ja sponsorointipäätöksiin. Elämäntyyliryhmien luotettavuutta tuki ennen 
kaikkea se, että ryhmien vastaukset eri kysymyksissä olivat johdonmukaisia.
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Aiheen valinnan taustaa 

 

Automerkit kilpailevat enenevässä määrin brändi�mielikuvien avulla, sillä teknisesti 

niissä ei enää voida sanoa olevan huomattavia eroja kokoluokkien sisällä. Vuonna 

2004 esiteltiin yli 50 uutta automallia (Consumer Reports Buying Guide 2004, 160�

171), mikä viestii automarkkinoiden tiukasta kilpailusta. Koska tarjonta on hyvin 

laaja, oikean markkinaraon löytäminen on erityisen tärkeää. Näin ollen 

markkinoinnissa kiinnitetäänkin entistä enemmän huomiota autobrändin mielikuvan 

johdonmukaiseen rakentamiseen. Sen rakentamisessa tarvitaan tietoa myös 

potentiaalisista asiakkaista, mikä herätti kiinnostukseni tämän tutkielman 

tekemiseen. 

 

Tutkielman empiirisen tutkimuksen mahdollisti Veho Group Oy Ab, joka 

maahantuo ja markkinoi Smart�henkilöautoja. Smart forfour on Mercedes�Benzin 

valmistama, innovatiivisesti muotoiltu kaupunkiauto, joka kilpailee pienien autojen 

kokoluokassa. Auto on kohdistettu erilaista erottuvuutta hakevalle kaupunkilaiselle. 

Smart forfourin rooli kasvanee tulevaisuudessa talouden kokojen pienentyessä ja 

yksineläjien lisääntyessä. Myös kaupunkien parkkipaikkojen niukkuus ja 

välimatkojen lyhentyminen myös Suomen mittakaavassa puoltavat auton 

kilpailukykyä suhteessa suurempiin autoihin. Smart forfour lanseerattiin Suomessa 

toukokuussa 2004.  Koska auto on ollut Suomen automarkkinoilla varsin lyhyen 

ajan, sen koeajajia voidaan pitää jossain määrin innovatiivisina, sillä he ovat 

vähintään huomanneet tuotteen ja kiinnostuneet siitä. 

 

Elämäntyyliä on tutkittu aikaisemmin runsaasti, mutta auton koeajaja �kontekstissa 

tutkimuksia ei tietääkseni ole tehty. Sen sijaan automerkin omistajia (Choo & 

Mokhtarian 2004; Sukhdial, Chakraborty & Steger 1995) on tutkittu muun muassa 

elämäntyylin ja persoonallisuuden ja arvojen avulla. Lisäksi elämäntyyliä on tutkittu 

viime aikoina muun muassa kulttuuri�kontektissa (Wells & Dutta�Bergman 2002; 

Sun, Horn & Merritt 2004). Tutkielmallani pyrin täyttämään olemassa olevan 
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tutkimusaukon ja tuomaan näin elämäntyylin tutkimiseen uuden kontekstin, auton 

koeajaja �kontekstin. Tämän tutkimusaukon täyttäminen on merkityksellistä, koska 

sen avulla saadaan tietoa potentiaalisten asiakkaiden elämäntyylistä. Lisäksi sen 

avulla voidaan identifioida potentiaalisimmat asiakkaat. Etenkin elinkaarensa alussa 

olevan auton markkinoinnissa potentiaalisten asiakkaiden identifioiminen on 

tärkeää, koska ostaneita ei välttämättä ole vielä paljon. Smart forfourin koeajajista ei 

toimeksiantajan tietojen mukaan ole tehty, mikä viestii tämän tutkielman 

merkityksestä. 

 

Tutkielman konteksti eroaa automerkkien omistajiin kohdistuvista tutkimuksista 

siinä, että tutkimuskohteena olevien henkilöiden ei oleteta omistavan samaa 

automerkkiä. Heitä yhdistää vain se, että he ovat koeajaneet Smart forfourin jostakin 

syystä. Näin tutkimuskohteena olevien henkilöiden ei myöskään oleteta olevan 

ominaispiirteiltään samanlaisia. Näiden lisäksi tämä tutkielma sijoittuu suomalaiseen 

kulttuurin, kun taas löytämäni aikaisemmat tutkimukset oli tehty lähinnä 

yhdysvaltalaisessa kulttuurissa. Yhdysvaltainen kulttuuri taas eroaa suomalaisesta 

etenkin autokulttuurin osalta. Tietenkin tutkielman empiirinen tutkimus on myös 

laajuudessaan huomattavasti pienempi kuin mainitsemani tutkimukset.  

 

Maycroftin (2004) mukaan huolimatta siitä, että yksilö on vapaa valitsemaan 

kulutuksensa ja elämäntyylinsä, tutkimuksista ei ole löydetty juurikaan todisteita 

sille, että saman tietyn automerkin valitsijat olisivat myös elämäntyyliltään 

samanlaisia. Vaikka ihmiset jakavat paljon samanlaisia piirteitä, heillä on uniikkeja 

piirteitä. Näiden heterogeenisten piirteiden tutkimiseen elämäntyyli sopii hyvin, 

koska sen avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva koeajajan elämästä. Elämäntyyliä 

tutkimalla voidaan saada Assaelin (1992, 294) mukaan tietoa siitä, kuinka ihmiset 

kuluttavat aikaansa, mitä he näkevät tärkeäksi ja mitä mieltä he ovat itsestään ja 

muista. Näin elämäntyyli kertoo henkilön jokapäiväisestä elämästä hänen 

subjektiivisesta näkökulmastaan. 

 

Mielenkiinto elämäntyyliä kohtaan syntyi myös toimeksiantajani 

markkinoinnillisten päätösten tukemiseksi. Tutkielman tekeminen juuri 

markkinoinnin näkökulmasta oli toimeksiantajalle hyödyllinen tutkimustulosten 

relevanttiuden vuoksi. Gunterin ja Furnhamin (1992, 2�3) mukaan markkinointi on 
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managerialisempaa etenkin markkinointiviestinnän osalta silloin, kun tiedossa on 

potentiaalisten asiakkaiden ominaispiirteitä. Lisäksi potentiaalisen asiakkaan 

elämäntyylin tuntemisella voidaan hyötyä brändin positioinnissa. 

Elämäntyylituntemusta voidaan hyödyntää esimerkiksi houkuttelemalla asiakkaita ja 

potentiaalisia asiakkaita elämäntyylin ja tuotteen linkittämisellä yhteen. 

Yhdysvalloissa tehdyt DaimlerChryslerin korkealuokkaiset koeajomatkat tarjoavat 

kuluttajille mahdollisuuden tutustua Chryslerin ja Mercedes�Benzin malleihin. 

Koeajomatkoilla tarjotaan gourmet�aterioita, korkealaatuisia sikareita ja hightech�

tuotteita, jotka viestivät tietynlaisesta elämäntyylistä. Wes Brownin mukaan 

vahvimmat brändit ovat ne, jotka tarjoavat elämäntyylin, johon kuluttajat voivat 

samaistua. (Irwin & Greenberg 2003)  

 
Elämäntyyliä tutkittiin ja siitä kirjoitettiin huomattavan paljon 1970�luvulla. 

Kyseisellä vuosikymmenellä syntyneeseen kirjallisuuteen löytyy hyvin runsaasti 

viittauksia. Tämän tutkielman toteuttamisen vaikeutena olivat runsas vanha 

kirjallisuus tai lukuisat viittaukset näihin vanhoihin teksteihin. Tästä johtuen 

tutkielmassa on jouduttu käyttämään myös toissijaisia lähteitä, koska alkuperäisiä 

lähteitä ei ole tavoitettu. Kuitenkin vaikka suurin osa kirjallisuudesta on kirjoitettu 

vuosikymmeniä sitten, 2000�luvun kirjallisuus käsittelee elämäntyyliä pitkälti 

samalla tapaa. Tutkielmalle tuokin tarkoituksenmukaisuutta myös elämäntyylin 

hajanainen ja jopa epäselvä teoreettinen perusta. Elämäntyyli on ilmiönä abstrakti ja 

sitä käytetäänkin puhekielessä hyvin monimuotoisesti. Usein puhutaan rikkaiden ja 

köyhien elämäntyylistä, jopa kissojen tai liskojen elämäntyylistä (Maycroft 2004). 

Samalla tapaa erotetaan usein maaseudulla tai kaupungissa asuvien elämäntyylit 

toisistaan. Tämä teoreettinen sekavuus tekee elämäntyylin tutkimisesta erityisen 

haasteellisesta. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoite 

 

Tutkimuksella on aina tarkoitus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 134). Tämä 

tutkielma toteutettiin, koska ongelmana oli tiedon vähyys Smart forfourin 

koeajaneista henkilöistä. Tutkittavaksi ominaispiirteeksi valittiin elämäntyyli. Näin 

ollen tutkielman pääongelma on: 

 

�Millaisia elämäntyylejä Smart forfourin koeajaneet edustavat?� 

 

Pääongelma jaetaan kahteen alaongelmaan. Ensiksikin on määriteltävä tarkasti ja 

selkeästi se, mitä elämäntyylillä tässä tutkielmassa tarkoitetaan. Toiseksi tietoa 

tarvitaan siitä, miten elämäntyyliä on aikaisemmin tutkittu. Alaongelmiksi 

muodostuvat näin: 

 

Mitä käsitteellä elämäntyyli tarkoitetaan? 

Miten elämäntyyliä on tutkittu? 

 

Tutkielman tavoite on identifioida Smart forfourin koeajajien elämäntyylit. 

Teoreettinen tarkastelu edistää ymmärrystä siitä, mitä elämäntyylin käsitteellä 

tarkoitetaan ja miten sitä on aikaisemmin tutkittu. Teorian avulla käsitteiden sisältö 

määritellään yksiselitteisesti ja ytimekkäästi. Teorian pohjalta elämäntyyli liitetään 

empirian avulla auton koeajajan �kontekstiin. Näin empiria tuo vastauksen 

pääongelmaan. Tässä mielessä teorian tehtävä on auttaa ymmärtämään elämäntyyli�

ilmiötä ja pohjustaa sen empiiristä tutkimista auton koeajaja �kontekstissa.  

 

1.3 Rajaukset ja oletukset 

 

Elämäntyylin syntymiseen vaikuttavat niin sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät kuin 

yksilölliset tekijät (Michman, Mazze & Crego 2003). Tässä tutkielmassa 

huomioidaan elämäntyylin muodostuminen kulttuurisessa ympäristössä, mutta 

varsinaisesti kulttuurisia tekijöitä ei tutkita sen enempää. Myös elämäntyylin 

vaikuttavat sosiaaliset tekijät, kuten perhe ja viiteryhmät, jätetään tutkielman 
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ulkopuolelle. Sen sijaan tutkielmassa keskitytään elämäntyylin yksilökohtaisiin 

tekijöihin. Tutkimusyksikkönä on näin ollen yksilö. Rajaus elämäntyylin 

yksilöllisten tekijöiden tutkimiseen on pakko tehdä aihealueen laajuuden vuoksi.  

 

Elämäntyyli on ilmiönä hyvin subjektiivinen asia, sillä jokainen henkilö arvioi 

elämäntyyliään omin kriteerein. Näin ollen empiirisessä tutkimuksessa tutkitaan 

vain yksilön subjektiivista näkemystä elämäntyylistään. Tästä syystä tarkoitus ei ole 

pyrkiä absoluuttisiin totuuksiin.  

 

Näkökulma pohjautuu luonnollisesti markkinointiin. Tästä huolimatta elämäntyyliä 

määritellessä tutkielmassa luodaan katsaus sosiaalitieteiden elämäntyyliin, sillä se 

on vaikuttanut elämäntyyliin markkinoinnissa. Markkinoinnissa tutkimuksen 

kohteena luonnollisesti on kuluttaja. Tutkielman teoreettinen osa käsittelee 

kuluttajan elämäntyyliä yleisesti, mutta empiirisessä osassa elämäntyyliä tutkitaan 

osaksi vain niiltä osin, mikä on tarkoituksenmukaista auton koeajan kontekstissa. 

Sen sijaan esimerkiksi elämäntyyliin liittyvää terveysnäkökulmaa ei tutkielmassa ole 

lainkaan. 

 

Tutkielmassa oletetaan, että empiiriseen tutkimukseen ovat vastanneet ne, jotka 

Smart forfourin ovat koeajaneet eli että he ovat osoittaneet näin kiinnostusta autoa 

kohtaan. Lisäksi oletuksena on se, että kyselyyn on vastattu rehellisesti. Koeajon 

motiiveja ei ole lähdetty erittelemään, vaan kaikilla koeajaneilla oletetaan olleen 

jonkin asteinen kiinnostus Smart forfouria kohtaan.  

 

1.4 Innovatiivinen auto 

 

Auto on huomiota herättävä, symbolinen tuote, joka kulutetaan julkisesti. Sen 

kuluttaminen julkisesti sosiaalisessa ympäristössä tekee siitä eräänlaisen 

käyntikortin ja statuksen ilmaisuvälineen. Joillekin auto taas voi merkitä pelkkää 

kulkuneuvoa, jolloin siihen mahdollisesti sisältyvällä statusarvolla ei ole merkitystä.   

 

Smart forfour eroaa muotoilussaan muista autoista etenkin kaksivärisyydellään ja 

muovisilla korinosillaan. Myös sisätiloiltaan se vetoaa rohkealla muotoilullaan, 
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väreillään ja useilla poikkeavilla yksityiskohdillaan. Innovatiivisen muotoilun lisäksi 

autossa kuitenkin yhdistyvät käytännöllisyys ja taloudellisuus. Kokoluokassaan se ei 

ole halvin auto, mutta lisäarvoa se luo etenkin innovatiivisella olemuksellaan ja 

korkeatasoisella laadullaan. Smart forfourin slogan on �Elämäsi on jännittävää. Eikö 

autosikin pitäisi olla sellainen?� (www.smart.com) Näin Smart forfour on 

kohdistettu eri tavalla erottumishaluisille kuluttajille. 

 

Blythen (1999) mukaan sana uusi voidaan ymmärtää sellaiseksi, mitä ei ole ennen 

nähty tai mikä tulee suoraan tehtaalta. Uutuus on tuotteen ominaisuus. Näin uutuus 

syntyy kahdesta tekijästä: tuotteen luonteesta ja havainnoijan luonteesta. Uutuus ei 

välttämättä ole uusi kaikille. (Blythe 1999, 419) Smart forfour on lanseerattu 

aikaisemmin muualla Euroopassa, mutta Suomeen se saapui toukokuussa 2004. Sitä 

voidaan siis pitää autouutuutena Suomen automarkkinoilla. Innovaatio tarkoittaa 

markkinoinnissa uutta brändiä, tuotetta, ideaa, palvelua tai käytäntöä, joka on uutta 

sosiaalisen järjestelmän jäsenille (Foxall & Goldsmith 1994, 37). Blythen (1999) 

mukaan innovatiivisuus voi olla eriasteista, mutta lopullisen innovaation luonne 

määräytyy aina sen arvioijan subjektiivisesta näkemyksestä. Smart forfourin osalta 

en lähde käsittelemään sen innovatiivisuutta. Kuitenkin kiistattomasti sitä voidaan 

nimittää autouutuudeksi.  

 

Uutuuden tai innovaation omaksumista selitetään diffuusioprosessilla, jonka nopeus 

on riippuvainen uutuustuotteen luonteesta. Diffuusioprosessin alkamiseksi tarvitaan 

henkilöitä, jotka omaksuvat uutuuden. Ensiomaksujina voidaan pitää niitä, jotka 

suhteessa muita nopeampia. Yksilön innovatiivisuus on aste, jolla yksilö tai muu 

yksikkö omaksuu uuden idean verrattuna yhteisön muihin jäseniin. (Martinez, Polo 

& Flavián 1998, 324) Smart forfourin koeajajia voidaan pitää innovatiivisina, sillä 

he ovat osoittaneet kiinnostusta ja ottaneet yhteyttä tuoteuutuuden koeajamiseksi 

suhteellisen nopeasti tuotteen tultua markkinoille. Korkean sitoutumisen tuotteet 

vaativat kuluttajalta yleensä paljon mentaalista tiedon prosessointia. Korkean 

sitoutumisen tuotteiden kohdalla kuluttajat etsivät tietoa suhteellisen suuren 

ongelman ratkaisemiseksi ja näin tiedon prosessointi voi kestää kauemmin kuin 

matalan sitoutumisen tuotteen kohdalla. (Foxall & Goldsmith 1994, 27) Koska auto 

on varsin kallis ja useimmilta kuluttajilta korkeaa sitoutumista vaativa tuote, siitä 

ensimmäisinä kiinnostuneiden voidaan olettaa olevan tietynasteisesti innovatiivisia.  
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1.5 Keskeiset käsitteet 

 

Elämäntyylillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa yksilön arvojen ja minäkuvan 

pohjalta syntyvää, yhtenäistä kokonaisuutta mielipiteistä, mielenkiinnon kohteista ja 

käyttäytymisestä. 

 

Psykograafisella tutkimuksella tarkoitetaan kvantitatiivista tutkimusta, joka 

kohdistuu yksilöiden elämäntyyleihin. Psykograafinen tutkimus voi kohdistua 

tutkimusobjektin sekä kognitiivisiin ominaispiirteisiin, kuten arvot, minäkuva, 

persoonallisuus ja asenteet sekä tutkimusobjektin käyttäytymiseen kuten 

harrastukset, työ tai rahan käyttö. 

 

AIO�tekijöiden avulla elämäntyylin teoreettinen käsite saatetaan tutkittavaan 

muotoon eli operaationalisoidaan. AIO�tekijät viittaavat käyttäytymiseen 

(activities), mielenkiinnon kohteisiin (interests) ja mielipiteisiin (opinions). 

Tutkielmassa AIO�tekijöistä johdettiin uusi käsite IOV�tekijät, jotka viittaavat 

mielenkiinnon kohteisiin (interests), mielipiteisiin (opinions) ja arvoihin (values). 

IOV�tekijöillä ei näin ollen tutkita konkreettista käyttäytymistä. 

 

Elämäntyyliä (lifestyle) ja elämäntapaa (way of life) käytetään usein toistensa 

synonyymeina. Sosiologi Antti Eskola (1985) määrittelee elämäntavan sellaiseksi, 

mikä muodostaa elämälle näkyvän rungon eli elämää jäsentävän toimintalinjan. 

Elämäntyyli puolestaan on joko eläväntavan synonyymi tai sitä pinnallisempi, 

arkista käyttäytymistä, kuten kulutusta ilmentävä ilmiö. (Eskola 1985, 12�13) 

Elämäntapa on sosiaalipsykologi Liisa Knuutin (1997) mukaan kuitenkin 

sisällöltään selvästi poikkeava elämäntyylistä. Hänen mukaansa elämäntapa 

kytketään yhteiskuntatyyppiin tai �luokkaan. Elämäntyyli puolestaan viittaa etenkin 

yksilön tavoitteeseen etsiä elämälle tarkoitusta, omaa kehittymistä tai kulttuurista 

ilmaisutapaa. (Knuuti 1997) 
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1.6 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa se, millaista tietoa etsitään ja keneltä sitä 

etsitään (Hirsjärvi ym. 1997, 183). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä. Kysely 

on kvantitatiivisen survey�tutkimuksen keskeinen menetelmä ja se toteutetaan 

standardoidun kyselylomakkeen avulla. Kvantitatiivisuus yhdistetään sanoihin 

määrällinen, tilastollinen ja objektiivinen (Hirsjärvi ym. 1997). Kysely oli selkeästi 

paras vaihtoehto kohderyhmän elämäntyylin tutkimiseen, koska sen avulla voitiin 

kerätä laaja tutkimusaineisto ja suhteellisen lyhyessä ajassa. Vaikka menetelmällä on 

heikkouksiakin, se oli ainoa vaihtoehto suhteellisen laajan aineiston hankkimiseen 

(Heikkilä 1998, 19). Heathin (1995) mukaan laadulliset tutkimukset kuten 

ryhmäkeskustelut, projektiiviset tekniikat, syvähaastattelut tai emotionaaliset 

kartoitukset eivät sovellu pääasiallisiksi elämäntyylin tutkimusmenetelmiksi. Vaikka 

ne valaisevat kuluttajan ajatusmaailmaa, niiden tulokset ovat usein hyvin vaikeasti 

tulkittavia. (Heath 1995, 76) Lisäksi kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä olisi ollut 

mahdotonta tutkia näinkin laajaa otosta. 

 

Tutkielmassa on kuitenkin piirteitä myös kvalitatiivisesta tutkimusmenetelmästä. 

Hirsjärvi ym. (1997, 113) huomauttavat, että puhtaita versioita näistä dikotomioista 

on harvoin, vaan usein tutkimuksissa yhdistyy piirteitä molemmista 

tutkimustyypeistä. Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää esimerkiksi 

kvantitatiivisen tutkimuksen esitutkimuksena. (Hirsjärvi ym. 1997, 133) Kyselyn 

pohjustamiseksi tein esitutkimuksen kvalitatiivisten haastattelujen ja kvantitatiivisen 

pilottikyselyn avulla. Haastatteluiden tarkoitus oli luoda esiymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä. Pilottikyselyn tavoite oli sijaan testata kyselylomakkeen toimivuus.  
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1.7 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman rakenne noudattaa perinteistä jakoa teoreettiseen ja empiiriseen osaan, 

joskin empirialla on sisällöllisesti enemmän painoarvoa. Luvun yksi tarkoitus on 

johdattaa lukijaa aihealueeseen. Luku yksi käsittelee näin aiheen valintaa, 

tutkimusongelmaa ja tavoitteita sekä rajauksia ja oletuksia. Luvussa esitellään myös 

Smart forfour, joka on innovatiivinen henkilöauto. Lisäksi luku sisältää 

tutkimusmenetelmien ja keskeisten käsitteiden esittelyn.  

 

Luvut kaksi ja kolme sisältävät elämäntyylin teoriaa. Luvussa kaksi paneudutaan 

elämäntyylin käsitteen syntymiseen ja nykytilaan markkinoinnissa. Luvussa 

tutkitaan erilaisia elämäntyylin määritelmiä, jonka jälkeen määritellään se, mitä 

elämäntyylillä tässä tutkielmassa tarkoitetaan eli rakennetaan tutkielman teoreettinen 

viitekehys. Luku kolme käsittelee elämäntyylin tutkimista. Luvussa luodaan katsaus 

psykograafisen tutkimuksen historiaan ja elämäntyylin teoreettisen käsitteen 

operaationalisointiin. Lisäksi esille otetaan muutamia aikaisempia tutkimuksia ja 

pohditaan psykograafisen tutkimuksen haasteita ja hyötyjä. 

 

Luvussa neljä kerrotaan tutkielman empiirisen osan toteuttamisesta 

kokonaisuudessaan, kuten kohderyhmästä, aineiston keruusta ja käsittelystä ja 

tutkimuksen luotettavuudesta. Luvussa viisi esitellään empiirisen tutkimuksen 

keskeiset tulokset. Tässä tarkastellaan koko aineiston taustatietoja, tutkittuja 

elämäntyyliulottuvuuksia ja lopulta Smart forfourin koeajaneiden henkilöiden 

elämäntyylejä. Lisäksi näitä elämäntyylejä vertaillaan toisiinsa nähden.  

 

Luvussa kuusi tehdään ensiksi yhteenveto koko tutkielmasta. Tämän jälkeen tehdään 

johtopäätökset koko työn osalta. Johtopäätöksissä esille tulevat teoreettiset, 

empiiriset ja manageriaaliset kontribuutiot. Lopuksi pohditaan syntyneiden 

elämäntyyliryhmien luotettavuutta ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2 ELÄMÄNTYYLIN TEOREETTINEN KÄSITE 

 

2.1 Käsitteen historiaa 

 

Elämäntyylin käsitteen sisällöstä on esiintynyt sekaannusta. Yleisen terminologisen 

sekaannuksen seurauksena on tarpeellista aluksi määrittää tarkalleen se, mitä 

elämäntyylillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa.  Elämäntyyli on tutkimuskohteena 

ensisijaisesti lähtenyt psykologian ja sosiaalitieteiden piiristä (Anderson & Golden 

1984). Tästä syystä aluksi luodaan katsaus sosiaalitieteiden elämäntyylin 

käsitteeseen, josta siirrytään elämäntyylin käsitteeseen markkinoinnissa. 

Tekstikappaleen historiallinen katsaus perustuu pitkälti Andersonin ja Goldenin 

(1984) tieteelliseen artikkeliin Lifestyles and Psychographics: a Critical Review and 

Recommendation. 

 

2.1.1 Sosiaalitieteen näkökulma 

 

Ansbacherin (1967) mukaan elämäntyylin käsitteen alkuperä on hämärä, mutta sen 

syntyjuuret ulottuvat runoilijoiden, luonnontieteilijöiden ja filosofien kirjoituksiin 

1500�luvulla. Elämäntyylin analyyttinen rakenne perustuu Torstein Veblensin 

teokseen The Theory and the Leisure Class vuodelta 1899 ja Max Weberin 

statustutkimuksiin vuosilta 1946�1947. (Anderson & Golden 1984 ks. myös 

Ansbacher 1967)  

 

Alfred Adler alkoi käyttää elämäntyylin käsitettä vuonna 1929 viitaten sillä henkilön 

varhaislapsuudessa syntyneeseen perusluonteeseen, joka kattoi hänen reaktionsa ja 

käyttäytymisensä. Tuolloin väliviivan kanssa kirjoitettu englanninkielinen termi 

life�style säilyi psykologisessa muodossaan 1970�luvulle asti. Yhdysvaltalaisten 

markkinatutkimusten takia termi alkoi yhdistyä kulutuskäytäntöihin ja väliviiva 

hävisi teksteistä, jolloin nämä kaksi termiä elämä ja tyyli yhdistyivät. (Maycroft 

2004, 63)  
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Elämäntyylin käsitteen määrittelyt ovat eronneet toisistaan sekä tasoltaan että 

sisällöltään. Tutkimustieteenalasta riippumatta elämäntyylin käsitettä on tarkasteltu 

kolmella tasolla: yksilön, pienen interaktiivisen ryhmän tai laajan ryhmän 

elämäntyylinä (Mowen & Minor 2001, 112). Lisäksi elämäntyylin käsite on 

vaihdellut sisällöltään. Sisältötarkastelussa Ansbacher (1967) määritteli 

elämäntyylin kokonaisvaltaiseksi käyttäytymisen kokonaisuudeksi, joka sisältää 

sekä yksilön kognitiiviset ominaispiirteet että reagointityylin eri tilanteissa. 

Kognitiivisilla ominaispiirteillä luonnehditaan yksilön ajattelun, tunteiden ja 

käsittämisen mallia. Kognitiiviset piirteet voivat heijastua yleiseen käyttäytymiseen, 

mutta yhteys on usein asymmetrinen tilannesidonnaisten ympäristömuuttujien tai 

mahdollistavien olosuhteiden lieventämisvaikutusten takia. (Anderson & Golden 

1984, ks. myös Ansbacher 1967, 203)  

Ansbacherin (Anderson & Golden 1984 ks. myös Ansbacher 1967, 204�206) 

painottamat elämäntyylin yleiset ominaisuudet ovat seuraavat: 

• Yhdistävä aspekti: Elämäntyyli sisältää yhtenäisen kokonaisuuden, 

riippumatta yksittäisistä reagoinneista. Yhdistävä aspekti viittaa 

kognitiivisten ominaispiirteiden ja reagointityylin välillä olevaan yhteyteen. 

• Uniikki ja luova aspekti: Elämäntyyli viittaa yksilön yksilöllisiin 

ominaisuuksiin.  

• Toiminnallinen, funktionaalinen ja pysyvä aspekti: Elämäntyyli sisältää 

johdonmukaista ja pysyvää käyttäytymistä.  

Sosiologi Anthony Giddensin (1991) mukaan elämäntyylin käsitettä useimmiten 

sovelletaan kulutuksen aihealueessa. Hänen mukaansa työllä on määrittävä asema 

elämäntyylimahdollisuuksissa. Koska elämäntyylimahdollisuudet määrittävät 

elämäntyylien muodostumista, se on pikemminkin omaksuttua kuin perittyä. 

Giddens viittaa siis siihen, että yksilöllä on mahdollisuus valita. Valinnat siitä, mitä 

pukee päälleen, mitä syö, miten menee töihin ja kenet tapaa illalla, ovat päätöksiä 

siitä, kuka yksilö on, eikä ainoastaan siitä, miten toimii. Elämäntyyli on näin 

enemmän tai vähemmän integroitu summa käyttäytymisestä, joita yksilö valitsee ja 

omaksuu. Tarkoituksena ei ole vain tyydyttää omia utilitaristisia tarpeita, vaan 

käytännöt heijastavat omaa itseä materialistisessa muodossa. (Giddens 1991, 81�82) 
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2.1.2 Markkinoinnin näkökulma 

 

Markkinointitiede kiinnostui kuluttajan elämäntyylistä 1960�luvulla (Heath 1995, 

74). Elämäntyylillä huomattiin olevan potentiaalista merkitystä 

kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä, selittämisessä ja ennustamisessa sekä 

markkinointistrategian luomisessa (Anderson & Golden 1984). 

Lazer loi vuonna 1963 elämäntyylin käsitteen, johon viitataan 

markkinointikirjallisuudessa paljon (Woods 1981, 299). Hän lähestyi elämäntyyliä 

niin sanotusta sateenvarjo�näkökulmasta. Lazer määrittelee elämäntyylin 

järjestelmien käsitteeksi (systems concept), joka viittaa erilaiseen tai 

ominaispiirteiseen elämänmalliin, joka laajassa mittakaavassa koskee koko 

yhteiskuntaa ja näin myös suppeata yhteisöä. Lazerin mukaan elämäntyyli liitetään 

uniikkeihin ominaispiirteisiin, jotka kuvaavat tietyn kulttuurin tai ryhmän tyyliä elää 

ja erottua muista. Elämäntyyli ilmentää fyysisiä ominaistapoja, jotka syntyvät 

yhteisön elämisen dynamiikasta ja kehittävät sitä edelleen. (Gunter & Furnham 

1996, 34 ks. myös Lazer 1963) Lazerin elämäntyylihierarkia (ks. kuvio 1) on 

kuitenkin hyvin yleinen ja tuo esille lähinnä elämäntyylin eri tasojen suhteet. 

Hierarkian ylimpiä � kulttuuria, yhteiskuntaa, ryhmää � voidaan luonnehtia 

elämäntyylin kulttuurisiksi ja sosiaalisiksi tekijöiksi. Esimerkiksi 2000�luvun 

yhdysvaltalaisen kulttuurin elämäntyyliä kuvaavat yksinhuoltajuus, huoleton 

elämäntyyli ja vapaa�ajan vähyys (Michman ym. 2003, 16). Keskimmäisellä tasolla 

taas ovat elämäntyylimallit ja arvot, jotka viittaavat yksiölliseen tasoon. 

Kuvio 1 havainnollistaa sitä, miten kulttuurin tai yhteiskunnan elämäntyyli vaikuttaa 

yksilökohtaisiin arvoihin, joiden pohjalta puolestaan yksilökohtainen elämäntyyli 

rakentuu. Elämäntyyli määrittää kuluttamista ja kuluttaminen heijastaa elämäntyyliä. 

Vaikka mallin muuttujat ja perussuhteet pysyvät samoina, erityiset parametrit 

muuttuvat jatkuvasti (Michman ym. 2003, 16). Kuviosta käy ilmi myös 

elämäntyylin suhde kuluttajakäyttäytymiseen. 
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Kuvio 1. Lazerin elämäntyylihierarkia (Gunter & Furnham 1996, 34) 

 

Samana vuonna Sidney Levy (1963) määritteli elämäntyylin käsitteen toisella, 

Adlerin tyylille läheisellä tavalla. Hänen määrittelyssään kuvitteellinen tavoite 

leviää yksilön elämään ja tarjoaa rakenteen minäkuvalle ja käyttäytymiselle. 

Yksityiskohtaisemmalla määrittelyllään Levy toi keskusteluun mukaan elämäntyylin 

symbolisen merkityksen: elämäntyyli on laaja kompleksi eri symboleista. Hänen 

mukaansa motivoitunut käyttäytyminen sisältää tavoitteita ja tapahtumia, jotka ovat 

yhteneviä yksilön arvojen kanssa. (Anderson & Golden 1984, ks. myös Levy 1963, 

141) Elämäntyylin symboliseen funktioon liittyvät näin vahvasti erilaiset 

kulutusobjektit, joiden avulla kuluttaja viestii itsestään. 

 

Markkinointikirjallisuudessa kulkee sitkeästi punainen lanka, jonka mukaan 

elämäntyyli muodostuu ominaispiirteisistä tavoista käyttäytyä (Engel ym. 1990; 

Mowen & Minor 2001). Berkmanin ja Gilsonin (1978) määritelmä kiteyttää 

elämäntyylin käsitteen yhtenäiseksi, yleisen käyttäytymisen kokonaisuudeksi, joka 

sekä määrittää kulutusta että on sen määritettävänä. Tämä näkökulma painottaa 

kulutuksen merkitystä elämäntyylissä (Anderson & Golden 1984, ks. myös Berkman 

& Gilson 1978, 497). Yleisen käyttäytymisen kokonaisuuden näkökulmasta 

elämäntyylin syntymiseen vaikuttavat kognitiiviset ominaispiirteet, mutta 

käyttäytymisellä on merkittävin asema. 
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2.2 Elämäntyylin määritteleminen 

 

2.2.1 Foxallin ja Goldsmithin määritelmä 

 

Foxallin ja Goldsmithin (1994, 148) mukaan elämäntyyli syntyy 

persoonallisuudesta, demografisista tekijöistä ja minäkuvasta. Tämä kokonaisuus 

vaikuttaa myös yleiseen kuluttajakäyttäytymiseen. Käsitemääritelmässä (ks. kuvio 

2) he lähestyvät ilmiötä siitä näkökulmasta, mitkä yksilökohtaiset tekijät vaikuttavat 

elämäntyylin syntymiseen tietynlaiseksi. Elämäntyylin ja minäkuvan suhde on 

interaktiivinen, sillä ne ilmentävät toisiaan ja yhdessä ne vaikuttavat myös kuluttajan 

käyttäytymiseen. 

 

 

 
Kuvio 2. Elämäntyylin syntyminen (Foxall & Goldsmith 1994, 166). 

 

Demografiset tekijät ovat tärkeitä kuluttajan elämäntyyliä kuvailevia tekijöitä, koska 

ne usein kertovat voiko kuluttaja ostaa mutta myös haluaako kuluttaja ostaa. Tulot 

vaikuttavat mahdollisuuteen ja ikä, siviilisääty ja kotitalous haluun. (Assael 1992, 

255) Demografisia tekijöitä mitattaessa kuluttajista voidaan selvittää sukupuoli, ikä, 

siviilisääty, perhemuoto, kansalaisuus, maantieteellinen asuinalue ja perheen 

liikkuvuus. Listan ensimmäisiä tarkastellaan usein elämänvaiheen kannalta. (Frank, 

Massy & Wind 1972, 30) 

 

Kuluttajien demografisista tekijöistä saadaan suhteellisen helposti tietoa, mistä 

syystä niitä käytetäänkin paljon selvitettäessä kulutuskäyttäytymistä ja 

kiinnostuksen heräämistä (Frank ym. 1972, 30). Lisäksi ne ovat objektiivisia ja 
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standardoituja, jolloin niiden tulokset ovat yksiselitteisiä (Assael 1992, 255). 

Itsessään demografinen data ei kuitenkaan Michmanin ym. (2003) mukaan selitä 

kuluttajan käyttäytymistä, sillä se ei sisällä kuluttajaan vaikuttavia psykologisia ja 

sosiaalisia ulottuvuuksia. Esimerkkinä mainittakoon iän merkitys. Yksin iän 

tutkiminen ei usein selitä juurikaan kuluttajan preferenssejä, vaan olennaisempaa on 

ymmärtää iän merkitys laajemmassa merkityksessä. 1960�luvun puolessa välissä 

Ford Motor Company asemoi Mustang�automerkin nuorille kuluttajille. Kuitenkin 

tutkimus osoitti, että Mustangia ostivat kaikenikäiset, mutta psykologisesti nuoret 

kuluttajat. (Michman ym. 2003, 8�11) Kuviossa 3 on lueteltu esimerkkejä 

demografisista tekijöistä, mukaan lukien sosioekonominen tekijä tulot. Gunterin ja 

Furnhamin (1992, 8) mukaan demografiset tekijät laajana käsitteenä sisältävät myös 

sosioekonomiset tekijät. 

 

 

 
Kuvio 3. Demografisia tekijöitä. 

 
Elämäntyyliä tutkittaessa kuluttajan persoonallisuudella on oma merkityksensä, sillä 

käsitteinä elämäntyyli ja persoonallisuus ovat läheisiä (Mowen & Minor 2001, 112). 

Jotkut tutkijat mieltävät kuluttajan vuorovaikutustyylin tuloksena kuluttajan 

taipumuksesta suhtautua ympäristöönsä. Tällä taipumuksella viitataan henkilön 

persoonallisuuteen. (Wells & Prensky 1996, 171) Markinin (1976, 335) mukaan 

persoonallisuutta ei pysty näkemään, vaan ainoastaan sen vaikutuksen kuluttajan 

käyttäytymiseen. Lähellä kyseistä määritelmää on Arnouldin, Pricen ja Zinkmanin 

(2002, 254) persoonallisuusmääritelmä. Se kiteyttää persoonallisuuden eroavaksi ja 

kestäväksi malliksi ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä, joka luonnehtii yksilön 

sopeutumista eri tilanteisiin yksilön elämässään. Nämä kaikki määritelmät ovat 



 19

hyvin lähellä toisiaan, sillä kaikissa tulee esille yksilön reagointityylin merkitys. 

Samalla ne ovat hyvin yleisiä. 

 

Wellsin ja Prenskyn (1996) mukaan persoonallisuudella on havaittu olevan 

vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen. Esimerkiksi innovatiivinen kuluttaja 

todennäköisesti on halukas ja uskalias tuoteuutuuksien kokeilija, kun taas 

konservatiivinen kuluttaja pidättäytyy tuttujen tuotteiden ostajana. (Wells & Prensky 

1996, 171) Käytännössä vaikka useat kirjailijat ovat sitä mieltä, että yksilön 

persoonallisuudella on vaikutusta yksilön tuotepreferensseihin, kuluttajatutkijat ovat 

päätyneet lopputulokseen, että persoonallisuuden ja tuotevalintojen välillä on vain 

vähän merkittävää yhteyttä (Gilligan & Wilson 2003, 230).  

 
Kuten Foxall ja Goldsmith (1994), markkinoijat usein näkevät kuluttajan 

elämäntyylin heijastuksena halutusta minäkuvasta. Minäkuva on näkemys oman 

minän arvosta ja elämäntyyli on halutun minäkuvan julkistamista (Arnould ym. 

2002, 273�274). Minäkuva on siis kokonaisuus yksilön ajatuksista ja tunteista, jotka 

kohdistuvat häneen itseensä. Koska yksilöllä on tarve käyttäytyä yhtäläisesti 

minäkuvansa kanssa, käsitys itsestä muodostaa osaltaan perustan 

persoonallisuudelle. (Mowen & Minor 2001, 109) Runyonin ja Stewartin (1987, 

364) mukaan minäkuva on kuitenkin kapeampi käsite kuin persoonallisuus.  

 

Minäkuvan tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että yksilön minäkuva ei ole täysin 

realistinen (Runyon & Stewart 1987, 364). Minäkuvia voidaan jaotella eri luokkiin. 

Todellinen minäkuva tarkoittaa todellista käsitystä itsestään, kun taas ideaalinen 

minäkuva viittaa siihen, miten yksilö haluaisi muiden näkevän hänet. Näin yksilö 

toimii ideaalisen minäkuvan mukaisesti tuodessaan esille haluamiaan asioita. 

Sosiaalinen minäkuva tarkoittaa sitä, kuinka yksilö uskoo muiden näkevän hänet. 

(Mowen & Minor 2001, 109) 
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2.2.2 Antonideksen ja van Raaijin määritelmä 

 

Antonideksen ja van Raaijin (1998) mukaan elämäntyyli muodostuu kuluttajan 

arvojen ja normien, mielenkiinnon kohteiden, mielipiteiden ja vakaumusten sekä 

käyttäytymisen kokonaisuutena. Heidän määrittelynsä on jokseenkin 

konkreettisemmalla tasolla kuin edellä käsitellyt määritelmät. He korostavat arvojen 

ja normien tärkeyttä kuluttajan kiinnostuksen, mielipiteiden ja vakaumusten sekä 

käyttäytymisen määrittäjänä. Koska arvot määrittävät elämäntyylin muita 

osatekijöitä, niitä käsitellään tässä kappaleessa perusteellisemmin kuin muita 

osatekijöitä. Kuvio 4 havainnollistaa elämäntyylin rakentumisen sen eri 

osatekijöiden pohjalta.  

 

 

 
Kuvio 4.  Elämäntyylin osatekijät (mukaillen Antonides & van Raaij 1998, 377). 

 
Kuvion 4 ylimmälle tasolle sijoittuvat arvot ja normit ovat perusta elämäntyylin 

kokonaisuuden muodostumiselle (Antonides & van Raaij 1998, 377). Tiettyjen 

olomuotojen ja olosuhteiden uskotaan olevan tyydyttävämpiä kuin toisten 

olosuhteiden, jolloin näitä olosuhteita arvostetaan enemmän. Nämä halutut ja ihaillut 

olotilat viittaavat arvoihin. Ihmisten arvoja voidaan luokitella materialistisiksi, 

sosiaalisiksi tai symbolisiksi. Esimerkiksi materiaalinen arvo viittaa materiaaliseen 

omistamiseen ja varakkuuteen. (Woods 1981, 282�294) Rikastumista arvostetaan 

yleisesti enemmän kuin köyhtymistä.   
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Kulttuurilla on merkittävä asema arvojen muodostumisessa, sillä yksilöt omaksuvat 

ja perivät kulttuurisia arvoja. Yksilöt kasvavat ympäristössä, jossa he oppivat tietyt 

arvot, käsitykset, preferenssit ja käyttäytymismallit sosiaalisten prosessien 

tuloksena. Yleensä arvot pysyvät suhteellisen muuttumattomina sukupolvesta 

toiseen, mutta osa arvoista voi hyvinkin selvästi muuttua. (Michman ym. 2003, 16) 

Gunterin ja Furnhamin (1992, 27�28) mukaan arvojen muuttumiseen vaikuttavaa 

kaksi voimaa. Perhe, uskonnollinen instituutio ja koulut lukeutuvat ensimmäiseen 

voimaan, sillä ne luovat arvoille yleisiä raameja. Toisaalta taas yksilön 

elämänkokemus vaikuttaa merkittävästi siihen, minkä yksilö näkee hyväksi ja 

arvokkaaksi. Länsimaalaisessa kulttuurissa yleisesti tärkeinä arvoina pidetään 

saavutuksia, menestystä, tehokkuutta, edistymistä, materiaalista vaurautta, 

käytännöllisyyttä, yksilöllisyyttä, inhimillisyyttä ja nuorekkuutta. Nämä arvot 

ohjaavatkin pitkälti käyttäytymistä (Gilligan & Wilson 2003, 227). Tämän 

seurauksena myös �juppi� on Wellsin ja Prenskyn (1996) mukaan 

todennäköisemmin on kotoisin materialistisia arvoja omaavasta kulttuurista kuin 

kiinalaisesta maatalouskulttuurista. 

 

Adlerin (1964) mukaan yksilö kehittää eri arvoja saavuttaakseen tai puolustaakseen 

omaa egoaan. Tässä saavutus� ja puolustustavoitteessa jokin kehitetyistä arvoista 

tulee keskeisimmäksi tavoitteeksi. Keskeinen tavoite on saavuttaa ylivoimaisuus 

tietyllä alueella. Alue, jolla yksilö haluaa olla ylivoimainen, on tulosta tunteiden ja 

huonommuuden kompensointipyrkimyksistä. Huomionarvoista kuitenkin on se, että 

ominaispiirteissään, rutiineissaan, käyttäytymisessään, asenteissaan ja arvoissaan 

eroavat yksilöt voivat hänen mukaansa silti mieltyä samaan elämäntyyliin. (Woods 

1981, 298. ks. myös Adler 1964) 

 

Arvoja ja elämäntyyliä käytetään markkinointikirjallisuudessa toisinaan myös 

erottamatta niitä toisistaan. Brunso ja Grunert (1998, 146) pitävät arvoja ja 

elämäntyyliä erillisinä, koska arvot ovat itsessään merkityksellisiä ja edistävät 

motivaatiota, kun taas elämäntyyli toimii siltana tuotteen ja itsessään 

merkityksellisten arvojen välillä. Lisäksi arvot ovat suhteellisen vakaita, kun sitä 

vastoin elämäntyylit muuttuvat herkästi  
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Antonideksen ja van Raaijin (1998) elämäntyylimallin seuraavalle tasolle sijoittuvat 

mielenkiinnon kohteet ja mielipiteet. Yksilön mielenkiinnon kohteiden voidaan 

nähdä heijastavan yleistä orientaatiota ja taipumusta käyttäytyä. Mielenkiinnon 

kohteisiin sisältyvät ne asiat, joita yksilö pitää tärkeinä ympäristössään. (Antonides 

& van Raaij 1998, 378) Frankin ym. (1972, 53) tutkimuksissa on näyttöä sille, että 

eri kohteista kiinnostuneiden yksilöiden tuotepreferenssit eroavat toisistaan 

tilanteessa, jossa on pakko valita. Yksilö voi asettaa tärkeälle sijalle perheensä, 

kotinsa tai työnsä. Merkittäviä mielenkiinnon kohteita elämässä voivat olla muoti, 

ruoka tai saavutukset. (Assael 1992, 295�296 ks. myös Plummer 1974)  

 

Mielipiteet puolestaan ovat tarkempia kuin mielenkiinnon kohteet. Mielipiteet 

kohdistuvat tiettyihin objekteihin, kuten esimerkiksi aborttiin tai euron tuloon. 

Mielipide ei ole yhtä pysyvä kuin arvo, vaan se voi muuttua nopeasti. Mielipiteet 

vaikuttavat käyttäytymiseen. Elämäntyylimallin alimmalla tasolla on kuluttajan 

käyttäytyminen, joka luonnehtii vahvasti kuluttajan elämäntyyliä. Käyttäytymiseen 

liittyvät harrastukset, median seuraaminen, kodin hoito ja matkustelu, siis asiat, 

joihin kuluttaja käyttää aikaansa ja rahaansa. (Antonides & van Raaij 1998, 379) 

Mielipiteisiin, mielenkiinnon kohteisiin ja käyttäytymiseen paneudutaan tarkemmin 

luvussa 3. 

 

2.2.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Foxall ja Goldsmith (1994) määrittelivät elämäntyylin demografisista tekijöistä, 

persoonallisuudesta ja minäkuvasta syntyväksi kokonaisuudeksi. He lähestyivät 

elämäntyyliä sen muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. 

Määritelmässä huomioidaan demografiset tekijät. Yksilön asuinpaikalla, tulotasolla 

ja iällä voi olla paljon vaikutusta siihen, millaisen elämäntyylin tämä valitsee. 

Toisaalta taas ne määrittävät myös sitä, millainen elämäntyyli on mahdollinen. 

Foxallin ja Goldsmithin määritelmässä minäkuvalla on tärkeä merkitys elämäntyylin 

synnyssä, sillä yksilöt peilaavat minäkuvaansa elämäntyylin välityksellä.  

 

Vaikka Foxallin ja Goldsmithin määritelmässä persoonallisuus vaikuttaa 

elämäntyyliin, tässä tutkielmassa persoonallisuudella ei ole merkittävää asemaa. 



 23

Persoonallisuudella on uskoakseni välillistä vaikutusta kaikkeen 

kuluttajakäyttäytymiseen ja näin elämäntyylin syntyynkin. Kuitenkaan sitä ei auton 

koeajaja �kontekstissa nähdä merkittävänä tekijänä, koska arvot ja minäkuva ovat 

konkreettisempi perusta elämäntyylin muodostumisessa. Näin Foxallin ja 

Goldsmithin määritelmässä minäkuvan merkitys nähdään tärkeänä tekijänä, koska 

yksilön elämäntyylin ja minäkuvan suhde on interaktiivinen. Kuitenkaan heidän 

määritelmänsä ei aseta lainkaan painoarvoa yksilön muille arvoille. Huolimatta siitä, 

että minäkuva viittaa näkemykseen oman minän arvosta, se ei yksinään vaikuta 

interaktiivisesti elämäntyylin synnyssä. Mielestäni sekä kulttuuriselta että 

elämänkokemuksen pohjalta syntyneillä arvoilla on tärkeä merkitys elämäntyylin 

syntymisessä, koska ne ovat perustavanlaatuisia ominaispiirteitä kaiken 

käyttäytymisen syntymisessä. 

 

Antonides ja van Raaij (1998) määrittelevät elämäntyylin arvojen ja normien, 

mielenkiinnon ja mielipiteiden ja vakaumusten sekä käyttäytymisen kokonaisuutena. 

Arvojen merkitys kokonaisuuden muodostumisessa on olennainen, sillä yksilöt 

rakentavat elämänsä arvostamiensa asioiden pohjalta.  Antonideksen ja van Raaijin 

malli ei kuitenkaan käsittele lainkaan demografisia tekijöitä, jotka ovat melko 

olennaisessa asemassa elämäntyylissä. Kuten aikaisemmin mainitsin, mielestäni 

esimerkiksi yksilön taloudellisilla voimavaroilla on vaikutusta siihen, onko tietty 

elämäntyyli edes mahdollinen (Maycroft 2004). Antonides ja van Raaij eivät tuo 

esille myöskään minäkuvaa. Auton koeajaja �kontekstissa minäkuvalla on 

merkitystä siihen, millaisena yksilö näkee itsensä ja toisaalta millaiseksi hän haluaa 

tulla mielletyksi muiden silmissä. Autolla voi olla tässä välineellistä arvoa halutun 

minäkuvan saavuttamisessa. 

 

Näiden määritelmien pohjalta muodostettiin tutkielman teoreettinen viitekehys. 

Kuviossa 5 elämäntyylin syntymiseen vaikuttavat yksilökohtaiset tekijät arvot ja 

minäkuva ovat pohja, jolle yksilön elämäntyyli muodostuu. Elämäntyylin 

muodostuminen on riippuvainen demografisista tekijöistä, jotka toimivat kaikkien 

osatekijöiden taustalla. Arvot ja minäkuva ovat osaltaan päällekkäisiä ja toimivat 

siis pohjana mielipiteiden, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen syntymisessä. 

Nämä elämäntyylin osatekijät vaikuttavat lopulta myös yksilön käyttäytymiseen 

kuluttajana. Kuluttamista on se, mihin yksilö allokoi joko rahaansa tai aikaansa. 
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Tästä osatekijöiden kokonaisuudesta syntyy yksilökohtainen elämäntyyli. Näin 

tämän tutkielman elämäntyylin määritelmä on seuraava: �Elämäntyyli on arvojen ja 

minäkuvan pohjalta syntyvä, yhtenäinen kokonaisuus mielipiteitä, mielenkiinnon 

kohteita ja käyttäytymistä.� Kuvion 5 kaikki osatekijät ovat integroidun 

kokonaisuuden osatekijöitä, joten ne ovat sopusoinnussa toistensa kanssa. Ne ovat 

jossain määrin myös päällekkäisiä.  

 

 

 
Kuvio 5.  Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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3 ELÄMÄNTYYLIN TUTKIMINEN 

 

3.1 Psykograafisen tutkimuksen historiaa 

 

Elämäntyyli on ollut monen tieteenalan tutkimuskohde. Oman näkökulmansa 

elämäntyylin tutkimiseen ovat tarjonneet sosiologia, sosiaali� ja 

kulttuuriantropologia, psykologia, sosiaalipsykologia kuten myös markkinointi. 

(Frank 1972, 58. ks. myös Lazer, 1963, 132). Vaikka markkinoijat ovat olleet aina 

kiinnostuneita ymmärtämään kysynnän näkymättömiä puolia, vasta 1960�luvun 

sosiaalisen myllerryksen jälkeen näitä näkymättömiä kysyntää määrittäviä tekijöitä 

alettiin laajemmin tutkia (Heath 1995, 74). 

 

1950�luvulla tutkijat keskittyivät selittämään kuluttajan käyttäytymistä 

motivaatioteorioilla. Perinteiset markkinoijat arvostelivat motivaatiotutkimusta 

epäluotettavaksi, ei�validiksi, riittämättömäksi objektiivisuudessaan, liian kalliiksi 

ja harhaanjohtavaksi. (Gunter & Furnham 1992, 27) Samalla vuosikymmenellä 

kuluttajatutkimuspiireissä persoonallisuus sai osakseen paljon huomiota. Kliinisten 

psykologia� ja psykoanalyyttisten teorioiden perustalle syntyneet projektiiviset 

tutkimukset pyrkivät lähestymään kuluttajan sielunelämää. Persoonallisuuden 

soveltaminen kuluttajatutkimuksessa kuitenkin osoittautui vajavaiseksi, koska 

ilmiönä se toimii yhdessä muiden yksilön taustalla vaikuttavien ominaispiirteiden 

kanssa eikä sen tutkiminen erillään ole järkevää. Koska motivaatiotutkimukset 

eivätkä persoonallisuustutkimuksen psykoanalyyttiset lähtökohdatkaan 

osoittautuneet helpoiksi, johdonmukaisiksi eivätkä luotettaviksi, tutkijat alkoivat 

kiinnittää enemmän huomiota kuluttajan elämäntyyliin. (Wells & Prensky 1996) 

 

Emmanuel H. Demby oli ensimmäinen, joka suoritti psykograafisen tutkimuksen 

vuonna 1965 (Michman ym. 2003, 3). Tutkimus käsitteli uuden tuotteen 

ostoaikomuksia (Heath 1995, 75). Demby määritteli psykograafisen tutkimuksen 

psykologisten, sosiologisten ja antropologisten tekijöiden tutkimiseksi, joita 

tutkittiin tuotteelta haetun hyödyn, minäkuvan ja elämäntyylin yhteydessä. Nämä 

tekijät auttoivat ryhmän piirteiden ja motiivien identifioimisessa ja edelleen 

segmentointipäätöksissä. (Engel ym. 1990, 344 ks. myös Demby 1989, 21) 



 26

 

Psykograafiselle tutkimukselle oli tarvetta, sillä markkinoijat olivat huolestuneita 

tutkimusten motivaatio� ja persoonallisuustutkimusten hyödyllisyydestä. 

Markkinoinnin kiinnostus elämäntyyliä kohtaan syntyi seuraavista kehitystekijöistä 

(Arnould ym. 2002, 279�282):  

1) Halu kehittää helposti mitattava, motivaatiotutkimusta objektiivisempi 

tutkimus. 

2) Kehittyneiden tilastollisten tekniikoiden syntyminen ja tietokoneet. 

3) Halu luoda perinteiselle persoonallisuustutkimukselle kapeampi 

keskittyminen. 

4) Kyvyttömyys kuvailla erilaisia kulutustapoja senaikaisilla työkaluilla. 

 

Elämäntyylin tutkiminen keskittyi sekä kulttuuriseen ja sosiaaliseen sisältöön että 

psykologiseen persoonallisuusperustaan (Wells & Prensky 1996, 172). Tämän 

vuoksi tutkijat, jotka keskittyivät kuluttajan käyttäytymiseen, mielenkiinnon 

kohteisiin ja mielipiteisiin � joita vaihtelevasti kutsuttiin psykograafisiksi 

tutkimuksiksi ja elämäntyylitutkimuksiksi �kehittivät operaationaalisen tekniikan 

näiden ulottuvuuksien tutkimiseksi. Tutkimustuloksina syntyi psykologisia 

kuluttajaprofiileja, jotka paljastivat tärkeitä ominaispiirteitä kulutuspreferensseissä 

ja käyttäytymisessä. (Gunter & Furnham 1992, 32)  

 

3.2 Psykograafinen tutkimus 

 

Kuten elämäntyylin teoreettinen käsite, myös sen tutkimiseen liittyvä käsitteistö on 

ollut kirjallisuudessa sekavaa. Viitattaessa elämäntyylitutkimukseen, osa 

kirjailijoista käyttää termiä psykograafinen tutkimus, osa psykograafia ja 

elämäntyyli �tutkimus ja osa AIO�tutkimus. Kuitenkin yhtenäistä näille kaikille 

termeille on se, että niillä viitataan elämäntyylin tutkimiseen.  

Elämäntyylitutkimuksesta käytetään yleisimmin termiä psykograafinen tutkimus. 

Jotkut kirjailijat kuitenkin tekevät psykograafisen tutkimuksen ja 

elämäntyylitutkimuksen välille eron. Dorny (1971) määritteli psykograafisen 

tutkimuksen sisältävän profiloinnin psykologisten prosessien ja ominaisuuksien 
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mukaan. Sen voidaan siis ajatella keskittyvän kuluttajan kognitiivisten 

ominaispiirteiden tutkimiseen, joka voidaan systemaattisesti yhdistää yleisen 

käyttäytymisen ominaispiirteisiin. Sitä vastoin elämäntyylitutkimuksen looginen 

fokus on identifioida ominaista käyttäytymistä, joka voi puolestaan yhdistyä 

kognitiivisiin ominaispiirteisiin. (Anderson & Golden 1984, ks. myös Dorny 1971) 

Dornyn määrittely on hyvin ympäripyöreä ja tuo esille lähinnä molempien 

tutkimusten pääasialliset fokukset. 

Wells ja Prenskyn (1996) käyttävät termejä yhdessä. Heidän mukaansa mikäli 

näiden termien välille halutaan tehdä ero, elämäntyylitutkimus korostaa arvoja ja 

käyttäytymistä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, kun taas psykograafinen 

tutkimus korostaa mielipiteiden ja asenteiden psykologista perustaa. 

Elämäntyylitutkimus siis kuvaa sitä, miten ihminen elää ja psykograafinen tutkimus 

mielipiteitä, joita ihmisellä on. Heidän mukaansa usein on järkevää yhdistää nämä 

kaksi termiä ja näin tutkia ulkoisia ilmaisuja sisäisistä olosuhteista. (Wells & 

Prensky 1996, 185�186)  

 

Myös oman näkemykseni mukaan elämäntyylitutkimuksesta on johdonmukaista 

käyttää termiä psykograafinen tutkimus. Perustelen näkemystäni elämäntyylin 

kokonaisvaltaisen luonteen avulla. Elämäntyylin tutkimista ei voida rajata 

koskemaan ainoastaan käyttäytymistä, koska ilmiön ymmärtämiseen tarvitaan 

olennaisesti tietoa myös kognitiivisista ominaispiirteistä kuten mielipiteistä, arvoista 

ja minäkuvasta. En usko, että pelkästään konkreettisen käyttäytymisen tutkiminen 

tuo aina tarkoituksenmukaisuutta. Käyttäytyminen on kognitiivisten 

ominaispiirteiden ilmentymä (Antonides & van Raaij 1998), jolloin niiden asema on 

merkittävä elämäntyylin identifioimisessa. Lisäksi esimerkiksi mielenkiinnon 

kohteisiin käyttäytyminen on uskoakseni erittäin tiiviisti yhteydessä, jolloin 

kognitiivisten ominaispiirteiden avulla saadaan viitteitä myös käyttäytymisestä. 

Tällöin elämäntyylitutkimuksesta on järkevää käyttää nimitystä psykograafinen 

tutkimus, sillä sen avulla voidaan tutkia tarpeen mukaan sekä käyttäytymistä että 

mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä ja arvoja. Lisäksi elämäntyylitutkimusta on 

kirjallisuudessa yleisesti nimetty psykograafiseksi tutkimukseksi eikä termin sisältöä 

ole käsitelty sen enempää.  
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Runyon ja Stewart (1987, 356) tiivistävät psykograafisen tutkimuksen 

ominaispiirteitä seuraavassa listassa. Tämän määritelmän jokainen kohta tukee sitä, 

että myös tämän tutkielman empiiristä tutkimusta voidaan nimittää psykograafiseksi 

tutkimukseksi.  

• Yleisesti psykograafinen tutkimus voidaan nähdä käytännölliseksi 

käyttäytymis� ja sosiaalitieteiden sovellukseksi markkinointitutkimuksessa. 

• Tarkemmin ottaen psykograafinen tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus, 

jota käytetään silloin, kun demografiset, sosioekonomiset tai ei�käyttäjä �

analyysit eivät tarjoa tarpeeksi perusteellista selitystä kuluttajan 

käyttäytymiseen. 

• Psykograafinen tutkimus pyrkii kuvailemaan kuluttajan inhimillisiä piirteitä, 

jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajan reaktioihin tuotteiden, pakkausten, 

mainonnan ja suhdetoiminnan saralla. Tutkimuksissa kartoitetaan 

esimerkiksi minäkuvaa, asenteita, mielipiteitä, mielenkiintoja ja 

käyttäytymistä. 

• Psykograafisten tutkimusten laajuus riippuu tutkijan kokemuksesta ja 

tarkoituksenmukaisuudesta. Kuitenkin niissä usein käytetään suhteellisen 

laajaa otosta, kerätään tietoa useasta aihealueesta, tiedustellaan mielipidettä 

väittämiin skaala�asteikolla, saadaan vastaukset kvantitatiivisessa muodossa 

ja muovataan data analyyseiksi, jotka pyrkivät identifioimaan ominaisia 

piirteitä.  

 

3.3 Käsitteen operaationalisointi 

 

Keskeisten käsitteiden teoreettinen ja operaationalinen määrittely ovat tutkimuksen 

onnistumisen kannalta tärkeitä asioita. Tieteellisen tiedon hankinnassa ilmiö tulee 

ensiksi käsitteellistää teoreettisella tasolla. Mikäli tätä teoreettista käsitettä halutaan 

mitata, se tulee operaationalisoida. Operaationalisoinnin tarkoitus on selvittää, miten 

käsitettä voidaan mitata. Operaationalinen määritelmä on näin metodologinen käsite. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 152�153) Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten elämäntyyli 

voidaan operaationalisoida. Tämän yhteydessä käsitellään myös muutamia 

tutkimuksia, jotka auttavat ymmärtämään operaationalisointia käytännössä. 
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Elämäntyylin operaationalisointi voidaan suorittaa:  

1) kuluttajan kuluttamien tuotteiden perusteella, koska elämäntyyli voidaan 

nähdä kulutettujen tuotteiden omalaatuisena kokonaisuutena; tai 

2) AIO�tekijöiden näkökulmasta, jotka luovat kokonaisvaltaisen kuva yksilön 

elämäntyylistä. 

 

3.3.1 Kulutustuotteet 

 

Ensimmäinen vaihtoehto näkee elämäntyylin vahvasti kulutuksen näkökulmasta. 

Levy (1963) väitti, että kuluttajan valitsemat ja käyttämät tuotteet ja palvelut 

peilaavat hänen elämäntyyliään (Anderson & Golden, ks. myös Levy 1963). Näin 

kulutetut tuotteet ovat näkemyksen mukaan niitä, joiden avulla yksilön 

elämäntyylejä voidaan tutkia. Lähestymistapa on nostanut esille tuoteryhmä�

käsitteen (consumption constellation), jolla viitataan merkityksellisiin 

kulutustavaraklustereihin (Arnouldin ym. 2002, 274).  

 

Myös Fournier, Antes ja Glenn (1992) tutkivat elämäntyyliä kulutuksen avulla, sillä 

elämäntyylin oli todistettu sekä määrittävän kulutusta että olevan sen määrittämänä. 

Näin heidän mukaansa jokainen kulutettu tuote tai palvelu oli osa merkityksellistä 

kaavaa kulutuselämäntyylissä. Zablocki ja Kanter (Fournier, Antes & Glenn 1992, 

ks. myös Zablocki & Kanter 1976) käyttivät etnografista dataa identifioimaan 

samanlaiset kulutustyylit omaavat ryhmät. Esimerkiksi hedonistinen 

kulutuselämäntyyli edusti ryhmää, joka ei kannattanut materialistisen vaurauden 

osoittamista, vaan keskittyi ideoiden ja kokemusten kuluttamiseen. Cosmaksen 

(1982) tutkimuksen tarkoituksena oli testata Levyn väitteen pitävyyttä tutkimalla 

elämäntyylin ja kulutusmallien riippuvuussuhteita. Tulokset osoittivat, että 

jokaisella luokitellulla elämäntyylikategorialla oli omat tuotelajitelmat. Vaikka eri 

elämäntyylin omaavilla havaittiin olevan eri tuotekokonaisuudet, kulutuksen ja 

elämäntyylin välinen suhde ei osoittautunut tarpeeksi vahvaksi Levyn määrittelyn 

yleistämiseksi. (Cosmas 1982, 454�455)  
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Maycroftin (2004) mukaan elämäntyylissä kulutuksen symbolista ja esteettistä 

merkitystä ei tule korostaa jättäen samalla huomioimatta yksilön taloudelliset 

voimavarat. Vaikka elämäntyyli usein mielletään sijoittuvan juuri arvojen ja 

kuluttamisen brändipreferenssien välillä olevaksi funktioksi (Brunso & Grunert 

1998, 146), jokaiseen psykograafiseen tutkimukseen se tuskin sopii. Holtin (1997) 

mukaan tuotteen merkitys �teoriassa elämäntyylit muodostuvat kulttuuristen 

tuotteiden yhdistelmästä, joilla on erillinen sosiaalinen merkitys niiden kuluttajille. 

Hänen näkemyksensä mukaan kulutustuotteita ei voida tulkita suoraan, vaan 

merkityksellistä pikemminkin on se, mitä yksilö ei kuluta. Tämän postmodernin 

näkemyksen mukaan itse kulutustuotteilla ei ole läsnä olevaa sosiaalista merkitystä, 

vaan elämäntyylit syntyvät suhteellisesti erilaisista kulutuskäytännöistä. (Holt 1997) 

 

3.3.2 AIO�tekijät 

 

Elämäntyylin operaationalisointi AIO�tekijöiden avulla keskittyy yksilön 

käyttäytymiseen (activities), mielenkiinnon kohteisiin (interests) ja mielipiteisiin 

(opinions) Useimmin puhutaan vain AIO�tekijöistä, mutta niihin voidaan lisätä 

myös arvoulottuvuus (AIOV). (Frank ym. 1972, 146) Holt (1997, 327) näkee 

vastaukset AIO�tekijöihin heijastuksina yksilön sisäisistä psykologisista tiloista, 

jotka muodostavat yksilön käyttäytymisen kulutusluokissa ja ei�kulutusluokissa.  

 

Kuviossa 6 esitetään AIO�tekijöiden sisältöä. Mowenin ja Minorin mukaan 

käyttäytymistä koskevissa kysymykset kokoavat tietoa kuluttajien tekemisistä, 

ostamisesta ja ajankäytöstä. Tässä mielessä niiden avulla voidaan kartuttaa myös 

tietoa yksilön kulutuksesta. Mielenkiinnon kohteita tarkastellaan kontekstiin 

sopivien kuluttajan preferenssien ja prioriteettien avulla. Mielipidekartoituksessa 

kuluttajalta voidaan tiedustella hänen näkemyksiään ja tunteita esimerkiksi 

maailmasta, paikallisuudesta, moraalista, taloudesta tai sosiaalisista suhteista. 

(Mowen & Minor 2001, 112�114)  
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Kuvio 6. AIO�tekijät (Assael 1992, 295). 

 

Operaationalisointiin AIO�tekijöiden avulla ei ole tiettyä kaavaa. Yleensä AIO�

tekijöitä mitataan väitteillä, jotka voivat poiketa toisistaan tarkkuudessaan ja 

kontekstissaan. Wellsin (1975) mukaan AIO�tekijöiden avulla tehty tutkimus voi 

olla kontekstiltaan joko yleinen tai tuotespesifi. Tuotespesifeissä AIO�tekijöissä 

kohderyhmän kuluttajat identifioidaan tuotteelle olennaisten ulottuvuuksien mukaan. 

Esimerkiksi tietyn automerkin ostaneet voidaan ryhmitellä esimerkiksi brändiltä 

haettavien hyötyjen mukaan. (Heath 1995, 76 ks. myös Wells 1975) Näin 

tutkimuksen tarkoituksenmukaisuutta voidaan maksimoida.  

 

Tutkittuina ulottuvuuksina voivat olla esimerkiksi hinta� ja muotitietoisuus, lasten 

ehdoilla eläminen, kotitalouteensa keskittyminen tai sen inhoaminen, kotona vietetty 

aika, yhteisöllisyys, luoton käyttö, aktiviteettikiinnostus, tiedon etsiminen, itsensä 

kehittäminen mielipidejohtajaksi, avoimuus uusille brändeille, ruokavalio, 

taloudellinen optimismi ja taidekiinnostus (Frank 1972, ks. myös Wells & Tigert 

1969). Seuraavassa esitetään muutama esimerkki siitä, miten AIO�tekijöitä ja eri 

ulottuvuuksia käytännössä tutkitaan. Prokhorovin ja Perryn (1993) kysymyksillä 

tutkittiin aikuisten elämäntyylejä Yhdysvalloissa. Käyttäytymistä mittaavat 

kysymykset olivat seuraavia: 

�Miten paljon rahaa käytätte itseenne?� 

�Miten paljon harrastatte liikuntaa?� 

�Miten paljon katselette televisiota?� 

Donthu ja Gilliland (2002) kartoittivat kulutussäästäväisyyttä väitteillä: 
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�Ostan yleensä halvimman vaihtoehdon.� 

�Ostan yleensä vain tarjouksessa olevia tuotteita.� 

�Ostamalla tarjouksista voi säästää paljon.� 

Samaisessa tutkimuksessa impulsiivisen ostamisen mittareina toimivat väitteet: 

�Teen usein suunnittelemattomia ostoksia.� 

�Tykkään ostaa hetken mielijohteesta.� 

�Ostan aina vain ostolistan mukaisesti.� 

 

Mielestäni tähän tutkielmaan operaationalisointi AIO�tekijöiden avulla ei sopinut 

suoranaisesti, sillä ne viittaavat myös käyttäytymisen tutkimiseen. Tämän tutkielman 

empiirisessä tutkimuksessa ei tutkittu lainkaan konkreettista käyttäytymistä. Tästä 

johtuen johdin AIO�tekiijöistä uuden käsitteen, IOV�tekijät. Näillä IOV�tekijöillä 

viittaan mielenkiinnon kohteisiin, mielipiteisiin ja arvoihin. IOV�tekijöiden 

tutkimisessa yksilön subjektiivisella näkemyksellä on varsin paljon painoarvoa, 

koska mitään konkreettista käyttäytymistä ei tutkita. Tekijöiden avulla kuitenkin 

saadaan tietoa yksilön mielenkiinnon kohteista, mielenkiinnon kohteista ja arvoista. 

Lisäksi oletan, että IOV�tekijöistä etenkin mielenkiinnon kohteet ovat käytännössä 

tiiviisti yhteydessä yksilön käyttäytymiseen. Mikäli yksilö on hyvin kiinnostunut 

esimerkiksi ostoksilla käymisestä, se mitä todennäköisimmin näkyy myös hänen 

elämässään. IOV�tekijöiden avulla on mahdollista identifioida yhtenäisiä 

elämäntyylikokonaisuuksia auton koeajaja �kontekstissa. Operaationalisointia 

käsitellään lisää luvussa 4. 

 

3.4 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Elämäntyyliin kohdistuvien tutkimusten kirjo on runsasta. Lähinnä tutkimuksia on 

kuitenkin tehty länsimaissa (Kucukemiroglu 1999). Usein elämäntyyliä on tutkittu 

jonkin määrittäjänä tai joidenkin tekijöiden selittämiseksi. Viime vuosina kuluttajan 

elämäntyylistä on oltu kiinnostuneita muun muassa kulttuuripiirteiden vertailussa 

(Wells & Dutta�Bergman 2002; Sun, Horn & Merritt 2004; Kucukemiroglu 1999) ja 

ruokaan liittyvissä tutkimuksissa (Brunso & Grunert 1998). Lisäksi elämäntyylin ja 

arvojen avulla on selitetty muiden muassa auton omistajuutta (Choo & Mokhtarian 
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2003; Sukhdial, Chakraborty & Steger 1995) ja postmodernin, sosiaalisen 

kuluttamisen yhteydessä (Holt 1997). 

 

Elämäntyylin rakennevaliditeetin kehittämiseksi Brunso, Scholderer ja Grunert 

(2004) ovat soveltaneet elämäntyyliä tavoite�keino �teoriaan (means�end�theory). 

Hierarkian ylimmällä tasolla persoonalliset arvot on määritelty abstrakteiksi, yli�

tilannesidonnaisiksi kognitiivisiksi kategorioiksi. Alatasolla tuotekäsitykset ovat 

tilannesidonnaisia raaka�aineita kategorisoimisprosessissa. Elämäntyyli on tällöin 

määritelty kognitiivisten rakenteiden väliin tulevaksi järjestelmäksi, joka yhdistää 

tilannesidonnaiset tuotekäsitykset enenevissä määrin abstraktimmiksi kognitiivisiksi 

kategorioiksi ja lopulta yksilön arvoiksi. (Brunso, Scholderer & Grunert 2004, 665) 

Tätä ei kuitenkaan käsitellä tässä sen enempää. 

 

3.4.1 Kulttuuri 

 

Wells ja Dutta�Bergman tutkivat vuonna 1995 yhdysvaltalaisen kulttuurin 

elämäntyyliä asenteiden, mielenkiinnon ja mielipiteen avulla. Tutkimuksen 

tavoitteena oli tunnistaa yksilökeskeisten ja yhteisökeskeisten yksilöiden, tietyn 

kulttuurin sisäisiä elämäntyylien eroavuuksia. Elämäntyyliulottuvuuksia olivat muun 

muassa elämänsisältö, terveystietoisuus, ruoanlaitto, kotityöt, työpainotteisuus, 

matkustaminen, urheilu, huvittelu, lukeminen ja muut harrastukset. Lisäksi 

ulottuvuuksina olivat sosiaalisuus, mielipidejohtajuus, innovatiivisuus, tietokoneen 

käyttö, muotitietoisuus, brändiuskollisuus, impulsiivinen ostaminen, rahankäyttö ja 

median seuraaminen. Tutkimus oli laaja, sillä tutkimukseen osallistui 3 870 

henkilöä. Tuloksista ilmeni, että yksilökeskeiset ja yhteisökeskeiset ihmiset erosivat 

elämäntyyliltään useissa ulottuvuuksissa. Tulokset myös tukivat väitettä siitä, että 

erilaiset arvot sekä yksilö� että kulttuuritasolla ovat voimakkaita vaikuttajia yksilön 

käyttäytymiseen ja jokapäiväiseen elämän kokemiseen. (Wells & Dutta�Bergman 

2002)  

 

Sun, Horn ja Merrittin (2004) tutkimus jatkoi Wellsin ja Dutta�Bergman tutkimusta 

yksilökeskeisten ja yhteisökeskeisten ihmisten elämäntyylien eroista. Kontribuutiota 

he toivat vertailemalla näitä ulottuvuuksia kahden yksilökeskeisen kulttuurin ja 
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kahden yhteisökeskeisen kulttuurien välillä. Yhdysvallat ja Iso�Britannia edustivat 

yksilökeskeisiä kulttuureja, kun taas Japani ja Kiina edustivat yhteisökeskeisyyttä. 

Elämäntyyliä he tutkivat samoissa ulottuvuuksissa kuin Wells ja Dutta�Bergman. 

Tulokset havainnollistivat kulttuurityyppien väliltä löytyviä eroja. Esimerkiksi 

individualistiset kulttuurit olivat tyytyväisempiä elämäänsä, branditietoisempia ja 

kiinnostuneempia muusta maailmasta kuin kollektivistiset kulttuurit. Sen sijaan 

kollektivistiset kulttuurit osoittivat kiinnittävänsä huomiota ulkoiseen olemukseensa 

ja siihen, miten muut näkivät heidät. Erot olivat jonkin verran erilaisia kuin Wellsin 

ja Dutta�Bergmanin tutkimus yhden kulttuurin sisällä. (Sun ym. 2004) 

 

3.4.2 Auton omistajuus 

 

Choo ja Mokhtarian (2004) tutkivat asenteiden, persoonallisuuden, elämäntyylin ja 

liikkuvuuden yhteyttä siihen, millaisella autolla kuluttaja ajaa. Työ, perhe, raha, 

status ja ajan arvo olivat elämäntyyliulottuvuuksia, joiden pohjalta muodostettiin 

elämäntyylitypologioita. Tuloksissa ilmeni, että turhautuneet ihmiset ajoivat 

vahvalla autolla, sillä auto toi heille itseluottamuksen ja kontrollin tunnetta. 

Perheorientoituneet olivat valinneet itselleen perheauton, kun taas statushakuiset 

valitsivat kalliin auton, joka symboloi heidän statusarvoaan. Tutkimuksen tulokset 

näin osoittivat, että elämäntyyli, persoonallisuus, liikkuvuus ja asenteet olivat 

autonvalintaa selittäviä tekijöitä. (Choo & Mokhtarian 2004) 

 

Sukhdialin ym. (1995) tutkimuksessa keskityttiin yhdysvaltalaisten, saksalaisten ja 

japanilaisten luksusautojen omistajien tutkimiseen arvojen ja autolta haettavien 

ominaisuuksien avulla. Heidän tutkimustuloksensa osoittivat, että näiden 

erimaalaisten luksusautojen omistajuutta voidaan ennustaa arvojen ja autolta 

haettavien ominaisuuksien perusteella. Tutkimuksen kontribuutiona Sukhdial ym. 

osoittivat, että kuluttajien arvoperusteinen segmentointi terävöittää luksusautojen 

markkinointia. (Sukhdial ym. 1995) 
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3.4.3 Elämäntyylimittareita 

 

Yleisin kuluttajien psykograafisia tutkimuksen kaavio on VALS2�

elämäntyylikaavio. Stanford Research Instituten (SRI) kehittämä kaavio on 

Yhdysvalloissa suosittu väline segmentoinnissa, mainonnan suunnittelussa ja 

tuotestrategian kehittämisessä. SRI on suunnitellut kaksi psykograafista 

inventaariokaaviota, joista ensimmäinen VALS�elämäntyylikaavio pohjautui 

motivaatio� ja kehityspsykologiseen teoriaan, kuten Maslowin tarvehierarkiaan. 

(Mowen & Minor 2001, 114) Sen jälkeen vuonna 1989 julkaistiin VALS2�

elämäntyylikaavio, joka segmentoi kuluttajia todellisten voimavarojen mukaan, 

kuten raha, koulutus ja asenteet. Nämä tarjosivat olennaisemman selityspohjan 

kuluttamiskyvylle. (Heath 1995, 78) 

 

VALS2�elämäntyylikaavio määrittää kuluttajan asenteiden ja ostokäyttäytymisen 

välistä suhdetta. Suhteen mukaan kuluttajat jaetaan identiteetin ja voimavarojen 

mukaan kahdeksaan eri ryhmään. Identiteetin perusteella ihmiset voidaan jakaa 

periaate�, status� ja toimintaorientoituneisiin kuluttajiin. Periaateorientoituneet 

kuluttajat tekevät ostopäätöksensä uskomuksiin perustuen, eivät niinkään tunteisiin, 

tapahtumiin tai ihailun saamiseksi. Statusorientoituneet kuluttajat puolestaan tekevät 

valintansa sen mukaan, mitä muut heistä ajattelevat oston seurauksena. 

Toimintaorientoituneet kuluttajat päättävät kulutuksestaan aktiviteettien, vaihtelun, 

riskinoton ja ihailun perusteella. (Mowen & Minor 2001, 115; Kotler 2003, 192) 

 

Arvolista�asteikko eli LOV�asteikko (List�of�values) tehtiin täydentämään 

VALS2�elämäntyylikaavion puutteita. Sen tarkoituksena on määrittää yksilön 

arvomaailman hallitsevia arvoja.  LOV�asteikko on kuitenkin luotu ratkaisemaan 

samanlaisia ongelmia kuin VALS2�elämäntyylikaavio. LOV�asteikolla tutkittuja 

arvoja ovat itsensä toteuttaminen, jännitys, aikaansaannos ja suorittaminen, itsensä 

kunnioittaminen, yhteenkuuluvuuden tunne, arvostuksen saavuttaminen, 

turvallisuus, hauskuus ja nautinto sekä hyvät ihmissuhteet. LOV�asteikon mukaan 

tehdyssä tutkimuksessa demografiset tekijät liitetään mukaan tarkasteluun. Listan 

neljä ensimmäistä arvoa ovat sisäisiä arvoja, kolme seuraavaa ulkoisia arvoja ja 
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kaksi viimeistä viestivät sosiaalisesta orientoituneisuudesta. (Mowen & Minor 2001, 

116) 

 

Suomessa RISC Monitor on mittari, joka mittaa suomalaisten asenne� ja 

arvomaailmaa, elämäntyylejä ja hyvän elämän kuvaa. RISC Monitor �tutkimusta on 

toteutettu 25 vuoden ajan ja se on käytössä 40 maassa. Suomessa se ainoa yksityisen 

sektorin arvo� ja asennetutkimus, jota hyödynnetään yksityisen sektorin lisäksi 

myös julkisella sektorilla ja tiedeyhteisöissä kuten yliopistoissa.  RISC Monitor �

tutkimusohjelmaa toteuttaa Suomessa MDC RISC International Oy, joka on osa 

Suomen Gallup Group Oy:tä. (www.tns�gallup.fi) 

 

3.5 Psykograafisen tutkimuksen haasteet ja hyödyt 

 

Psykograafisia tutkimuksia on tehty markkinoinnissa runsaasti. Elämäntyylillä on 

todettu olevan yhteyksiä ainakin ruokaostoksiin, median käyttöön ja 

vähittäiskauppojen valintaan. Jotkut psykograafisten tutkimusten tekijät ovat 

tyytyväisiä tutkimustulosten käytettävyyteen ja uskovat saaneensa hyödyllisen 

läpileikkauksen kuluttajan käyttäytymisestä. Toiset taas eivät usko psykograafisten 

tutkimusten tuottamaan tietoon ja pitävät niitä ajanhukkana. Lisäksi osa tutkijoista 

on sitä mieltä, että tuotespesifit psykograafiset tutkimukset ovat hyödyllisiä, mutta 

yleiset elämäntyylikartoitukset eivät tuo markkinoinnille käytännön hyötyä. 

(Runyon & Stewart 1987, 358) 

 

Psykograafista lähestymistapaa on kritisoitu sen tuottamien analyysien ja yksilöiden 

todellisen käyttäytymisen vastaamattomuudesta (Cathelat 1993, 85�86). Lisäksi 

esimerkiksi VALS2�kaavion tuottamat elämäntyyliryhmät eivät ole osoittautuneet 

sisäisesti yhtenäisiksi (Engel ym. 1990, 353), mikä heikentää niiden luotettavuutta ja 

näin myös hyödyntämismahdollisuuksia. Näin psykograafisen tutkimuksen yhtenä 

suurena haasteena on sen luotettavuuden parantaminen. 

 

Etenkin kulttuuritason elämäntyylejä identifioitaessa yksi haasteellisista 

kysymyksistä on elämäntyylin dynaamisuus, koska asenteelliset muutokset 
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vauhdittavat osaltaan elämäntyylien muutoksia. Arnould ym. (2002) mainitsevat 

esimerkkinä nykyisen luomuviljelyn ja ekotuotteiden korostumisen, jotka ovat 

seurausta kuluttajan asenteissa tapahtuneista muutoksista. Heidän mukaansa 

dynaamiset elämäntyylitrendit voivat jopa määrittää tuotteen elinmahdollisuudet 

markkinoilla. Elämäntyylitrendien ennustamista kuitenkin vaikeuttavat muotioikut, 

jotka eivät ole pysyviä, vaan ohimeneviä muotivirtauksia. (Arnould ym. 2002, 298) 

Michman ym. (2003, 85) on identifioinut yhdysvaltalaisten muuttuvia 

elämäntyylejä. Hänen mukaansa yhdysvaltalaisten elämäntyylissä on havaittavissa 

aikaisempaa huolettomampi elämäntyyli, sukupuolten välisten roolien 

sekoittuminen, jatkuvan mielihyvän tavoittelu, terveyden vaaliminen, oman 

persoonan korostaminen, muuttuva moraali ja ajan säästäminen. Nämä piirteet 

kuvaavat hyvin postmodernia elämää myös suomalaisessa yhteiskunnassa ja niiden 

identifioimiseksi tarvitaan tutkimusta. 

 

Elämäntyylien identifiointi auttaa markkinoijaa ymmärtämään kuluttajaa (Mowen & 

Minor 2001, 112). Psykograafisia tutkimuksia ovatkin eniten soveltaneet alat, jotka 

tuovat markkinoille uuden tuotteen ja ne, jotka kilpailevat markkinaosuudestaan. 

Näin ne pyrkivät identifioimaan asenteissa tapahtuvia muutoksia ja tuomaan 

muutoksiin sopivan tuotteen. Tuotespesifien psykograafisten tutkimusten avulla 

saadaan tietoa myös todennäköisimmin ostavista kuluttajaryhmistä. (Heath 1995, 

75�79) Tulosten avulla markkinoija pystyy kommunikoimaan heidän kanssaan 

tehokkaammin ja oikeita media�kanavia hyödyntäen (Mowen & Minor 2001, 114). 

Onnistuessaan tutkimustulokset ilmentävät myös uusia kuluttajille tärkeitä 

positiointiperusteita tarkemmin kuin pelkät demografiset tekijät (Engel ym. 1990, 

348). Elämäntyylin ja tuotteen väliltä voidaan löytää näin suhde, sillä tuote 

valikoituu kuluttajalle elämäntyylin sisältämien arvojen ja tarpeiden perusteella. 

Tuote voidaan kohdistaa myös tietyn elämäntyylin edustajalle, jolloin tuotteen 

tarkoituksena on viestiä elämäntyylistä (Kotler 2003, 192). 
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4 EMPIIRISEN OSAN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä  

 

Empiirisen tutkimuksen kohderyhmänä olivat Smart forfourin koeajaneet henkilöt. 

He olivat koeajaneet Smart forfourin Tampereella, Espoossa tai Vantaalla auton 

lanseerauksen jälkeen. Otos koostui jokaisessa tutkimusprosessissa viimeisimmäksi 

koeajaneista henkilöistä. Tämä johtui siitä syystä, että kyselyssä kysyttiin myös 

mielipidettä koeajetusta autosta, jolloin viimeisimmäksi koeajaneilla se 

todennäköisesti oli tuoreessa muistissa. Esitutkimukseen osallistui yhteensä 26 

henkilöä: haastatteluun osallistui 11 henkilöä ja pilottitutkimukseen 15 henkilöä. 

Kyselyyn puolestaan otettiin mukaan 250 koeajanutta henkilöä. Kyselyn otokseen 

sisältyi myös niitä, jotka olivat koeajaneet auton jo ennen empiirisen 

tutkimusprosessin alkua, mutta jotka eivät olleet osallistuneet esitutkimukseen. 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

4.2.1 Esitutkimus 

 
Empiirinen tutkimus käynnistyi esitutkimuksella viikoilla 46�47 vuonna 2004. 

Esitutkimuksessa haastateltiin yhtätoista Smart forfourin Tampereella tai Espoossa 

koeajanutta henkilöä. Otos koostui sillä hetkellä viimeisimmäksi koeajaneista 

henkilöistä. Kvalitatiivisen aineiston keruussa määrällisenä kriteerinä käytetään 

saturaatiota, joka viittaa aineiston riittävyyteen ja kylläisyyteen (Hirsjärvi ym. 1997, 

181). Haastateltujen määrä näin ollen määräytyi sen mukaan, mitä uutta uusi 

haastateltava asiaan toi. Haastatteluissa rajaa oli kuitenkin jokseenkin vaikea 

määrittää, sillä jokaisen haastateltavan elämäntyyli on yksilöllistä ja ainutlaatuista. 

Tästä huolimatta yksitoista haastateltua tuntui sopivalta määrältä. 

 

Haastatteluiden tavoitteena oli saada esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Kaksi 

haastattelua tehtiin kasvokkain, mutta loput yhdeksän puhelimitse. Kasvokkain 

tehdyt haastattelut kestivät noin tunnin ja puhelinhaastattelut noin kaksikymmentä 



 39

minuuttia. Vaihtaminen puhelinhaastatteluihin johtui ainoastaan siitä, että 

kasvokkain tehtyjä haastatteluita oli vaikea saada.  

 

Haastatteluissa haastateltavaa pyydettiin omin sanoin kuvailemaan sitä, mitä he 

sanalla elämäntyyli ymmärsivät ja mistä heidän elämäntyylinsä muodostui. Holtin 

(1997, 329) mielestä elämäntyylin kohdalla on tärkeää ymmärtää se, etteivät ihmiset 

usein tiedosta omaa elämäntyyliään. Huomautuksella on tärkeä metodologinen 

seuraamus: kysyttäessä ihmisiltä esimerkiksi heidän kulutuksensa merkitystä, he 

eivät osaa itsekään vastata. Tämä tulikin haastatteluissa esiin, sillä moni ei osannut 

kuvailla sitä lainkaan tai vastasi sen olevan tavallista. Toisaalta taas joillakin 

haastateltavilla tuntui olevan tarve erottautua tästä tavallisen elämäntyylin ryhmästä. 

Holtin mukaan tutkijoiden tulisikin tulkita suhteellisia eroavuuksia mieltymyksissä, 

preferensseissä ja käyttäytymisessä sillä tasolla, joka on oleellista heidän 

jokapäiväisessä elämässään. (Holt 1997, 329) 

 

Lisäksi haastatteluissa kävi ilmi se, että elämäntyyli on kulutusilmiönä hyvin 

subjektiivinen. Henkilö saattoi kuvailla ostavansa vain korkealaatuisia 

merkkivaatteita, mutta kertoi seuraavaksi ostavansa ne halpaketjuilta. Useat 

haastateltavat kuvasivat kulutustaan tilanteeseensa sopivaksi, mistä kävi ilmi se, että 

kulutus elämäntyylin osana on tilannesidonnaista. Näiden ominaisuuksien lisäksi 

elämäntyyli osoittautui riippuvan vahvasti elämänvaiheesta. Esimerkiksi auton 

kohdalla moni kertoi, että auto tulee olla sellainen, että siihen mahtuu koko perhe. 

Toisaalta taas yksin asuville tilavuudella ei ollut juurikaan merkitystä, vaan tällöin 

muut ominaisuudet korostuivat.  

 

Kirjallisuuden, haastatteluiden ja toimeksiantajan toiveiden pohjalta rakennettiin 

kyselylomake. Kyselylomake koostui taustatieto�, mielenkiinnon kohde�, 

mielipide� ja arvokysymyksistä. Kyselylomakkeeseen sisältyi sekä avoimia että 

strukturoituja kysymyksiä. Strukturoidut kysymykset olivat sekä 

monivalintakysymyksiä että asteikkoihin perustuvia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 

1997, 195). Asteikkoperusteisissa kysymyksien vastausvaihtoehdoissa käytettiin 7�

portaista Likertin skaalaa. 
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Vaikka lomake olisi tehty huolellisesti, se tulee aina testata (Heikkilä 1998, 61). 

Pilottitutkimukseen valittiin 20 Smart forfourin sillä hetkellä viimeisimmäksi 

koeajanutta henkilöä. Henkilöt olivat jälleen koeajaneet auton joko Tampereella tai 

Espoossa. Pilottitutkimuksen kyselylomakkeet lähetettiin maanantaina 8.11.2004 ja 

perjantaihin 12.11.2004 mennessä palautettuja lomakkeita oli 10 kappaletta (50 %). 

Heikkilän (1998, 61) mukaan lomakkeen testaamisen riittää 5�10 henkilöä. 

Joulukuun alkuun mennessä kyselylomakkeita oli palautunut yhteensä 16 kappaletta, 

jolloin vastausprosentiksi muodostui 80 %. Pilottitutkimusta pidettiin erittäin 

hyödyllisenä, sillä sen avulla kyselylomakkeesta löydettiin muutamia epäkohtia. 

Lomakkeen elämäntyyliväitteistä poistettiin muutama väite ja lisättiin niiden sijalle 

muutama uusi väite. Lisäksi lomakkeen ohjeistusta parannettiin. Myös 

mielenkiinnon kohteita lisättiin. Korjaamisen jälkeen lomake annettiin arvioitavaksi 

pro gradu �työn ohjaajalla ja Tampereen yliopiston tilastotieteen laitoksella.  

 

4.2.2 Kyselylomake ja kysely 

 
Lopullisen kyselylomakkeen ensimmäisellä sivulla tiedusteltiin vastaajan 

taustatietoja eli demografisia tekijöitä (ks. liite 1). Taustoista kysyttiin ikää, 

sukupuolta, siviilisäätyä, asuinpaikkaa, koulutus� ja työkysymyksiä ja 

henkilökohtaisia ja talouden kuukausituloja. Tämän sivun suunnittelu pohjautui 

omaan aikaisempaan taustatekijöiden tuntemukseeni ja toimeksiantajan toiveisiin. 

Vastausvaihtoehtomalleja kartoitin Pertti Alasuutarin tekemästä 

elämäntyylitutkimuksesta vuodelta 1995. Kuitenkin hänen kyselylomakkeensa oli 

hyvin laaja ja siinä tutkittiin lähinnä kulttuuripääomaa, mistä syystä en voinut 

laajemmin hyödyntää sitä kyselylomakkeen teossa. 

 

Kyselylomakkeen toisella sivulla kysyttiin mielenkiinnon kohteita ja arvoja (ks. liite 

1). Vaikka tieteellisessä artikkelissa ei ollut liitetty kyselylomaketta, siinä oli 

kerrottu tutkimuksen kohteena olleista ulottuvuuksista. Näin ollen sillä oli 

kyselylomakkeen sisältöön suhteellisen suuri merkitys. Wellsin ja Dutta�Bergmanin 

(2002) tutkimusta hyödynnettiin myös elämäntyyliulottuvuuksien suunnittelussa. 

Heidän tutkimuksensa pohjalta kyselyssä mitattiin elämänsisältöä, matkustamista, 

hauskanpitoa, harrastuksia, sosiaalisuutta, innovatiivisuutta, mielipidejohtajuutta, 



 41

tietokoneen käyttämistä, merkkituotteiden käyttöä, impulsiivista ostamista, median 

seuraamista ja rahankäyttöä. Lisäksi Arnouldin (2002, 294) tekstin pohjalta arvojen 

mittaamiseen otin mukaan kysymykset ystävyyssuhteista ja muiden keskuudessa 

saavutetusta arvostuksesta. LOV�asteikolla mitattavista arvoista päätin ottaa 

mukaan itsensä toteuttamisen ja hauskanpidon.  

 

Mielipiteitä kysyttiin elämäntyyliväitteillä, jotka olivat osaksi yleisiä ja osaksi niihin 

oli liitetty autokonteksti. Niissä pyrittiin mittaamaan koeajajien perinteikkyyttä, 

mielipidejohtajuutta, statushakuisuutta, yksilöllisyyttä ja innovatiivisuutta. Lisäksi 

väitteet pyrkivät mittaamaan minäkuvaa, elämän sisältöä, kuluttajana käyttäytymistä 

ja suhdetta autoihin. Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan sitä, mikä ulottuvuus 

kuhunkin elämäntyyli�väitteeseen liittyi (ks. taulukko 1). 
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Ulottuvuus Elämäntyyli-väittämä 

Perinteikkyys • �Mielestäni omaan perinteisen suomalaisen 
       elämäntyylin.� 
• �Vanhoja arvoja ei kunnioiteta enää tarpeeksi.� 
• �En juurikaan välitä traditioista.� 
• �Pidän yksinkertaisesta elämästä.� 
• �Olen kotikeskeinen ihminen.� 

 

Mielipidejohtajuus 
 

• �Mielestäni olen mielipidejohtaja 
       tuttavapiirissäni.� 

Statushakuisuus • �On tärkeää, että autoni on edustava.� 
• �Haluan näyttää menestymiseni.� 

Yksilöllisyys • �Haluan erottua muista.� 
• �Pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin.� 

 
Innovatiivisuus • �Kokeilen mielelläni uusia tuotteita.� 

• �Haluan olla moderni ja näyttää sen.� 
• �Kartan riskiä tuoteuutuuksien kohdalla.� 
• �Huomaan usein olevani ensimmäinen 
        tuoteuutuuden kokeilija tuttavapiirissäni.� 
 

 
Auto-kysymykset • �Olen hyvin kiinnostunut autoista. � 

• �Halpa hinta ohjaa automerkin valintaa.� 
• �Auto merkitsee minulle vain kulkuneuvoa.� 
• �Minusta kaikki automerkit ovat samanlaisia.� 

 
Minäkuva • �Olen mielestäni itsevarmempi kuin moni.� 

• �Tunnen olevani pidetty henkilö.� 
• �Olen luonteeltani hyvin sosiaalinen.�   
• �Pidän itseäni kansainvälisenä.� 
• �Minulle on tärkeää olla kiinnostava 
       vastakkaisen sukupuolen mielestä.� 
• �Minulle on tärkeää näyttää huolitellulta.� 

 
 

Elämän sisältö • �Olen elämääni tyytyväinen.� 
• �Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni.� 
• �Elämässä tulee olla jännitystä.� 

 
Kulutuskäyttäytyminen • �Suunnittelen tarkkaan rahankäyttöni.� 

• �Teen usein heräteostoksia.� 
• �Ostan yleensä merkkivaatteita.� 
• �Maksan merkkituotteesta mielelläni 
        enemmänkin, vaikka tarjolla olisi edullisempi 
        vaihtoehto.� 

 
 
Taulukko 1. Kyselylomakkeen elämäntyyliulottuvuudet ja niitä mittaavat väittämät. 
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Kysely lähetettiin postitse 250 Smart forfourin koeajaneelle henkilölle tammikuussa 

2005. Helmikuussa 2005 kyselylomakkeita oli saapunut yhteensä 98 kappaletta, 

joista vain yksi jouduttiin jättämään analyysien ulkopuolelle puutteellisen 

täyttämisen vuoksi. Lomakkeita palautettiin tämän jälkeen vielä muutama 

kappaletta, jotka kuitenkin jäivät myöhäisen palautumisajankohdan takia analyysin 

ulkopuolelle. Vastausprosentti oli näin ollen 38,8 %, mikä oli suhteellisen alhainen. 

Kyselyä ei kuitenkaan lähetetty uudelleen, sillä se täytti aineiston tilastolliselle 

analyysille asetetut määrärajat. Määrärajana oli noin sata vastannutta. 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Kyselyn tulokset saadaan tilastollisessa muodossa, jolloin aineiston tulkinta asettaa 

haasteita tutkijalle. Aineisto voi jäädä pinnalliseksi ja teoreettisesti vaatimattomaksi. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 191) Aluksi näin olikin lähellä käydä puutteellisen 

faktorianalysoinnin vuoksi. Kuitenkin virhe huomattiin ratkaisevalla hetkellä ja se 

ehdittiin korjata. Uusitut analyysit saatiin näin syvällisemmiksi ja 

mielenkiintoisemmiksi. Aineistoa analysoitiin Microsoft Officen SPSS �ohjelmalla. 

Aineistosta suoritettiin frekvenssi� ja prosenttijakaumien lisäksi ristiintaulukointia, 

yksisuuntaisia varianssianalyyseja, faktorianalyysi ja sen tulosten pohjalta 

klusterianalyysi. Aineisto pyrittiin analysoimaan kahdella 

monimuuttujamenetelmällä kattavampien tulosten aikaansaamiseksi. 

 

Faktorianalyysin perusideana on etsiä mitattavissa oleville muuttujille yhteisiä 

piilomuuttujia. Näin sitä käytetään tiedon tiivistämiseen eli muuttujien määrän 

vähentämiseen. (Olkkonen 2000, 54) Analyysissä syntyvät uudet muuttujat, faktorit, 

ovat alkuperäisten muuttujien lineaarikombinaatioita. Faktorointimenetelmänä 

aineiston analysoinnissa käytettiin pääakselifaktorointia (principal axis factoring). 

Sen tehtävän on kuvata heterogeenisiä muuttujia mahdollisimman tehokkaasti ja 

vähin faktorein. Muuttujien latautuminen eri faktoreille kertoo sen, kuinka paljon 

muuttuja on yhteydessä faktoriin. (Metsämuuronen 2002)  

 

Rotatoinnilla taas tarkoitetaan faktorien muodostaman koordinaatiston kiertämistä 

muuttujajoukossa siten, että saadaan aikaiseksi paras mahdollinen rakenne 
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(www.edu.helsinki.fi/oppimateriaalit/ktj/s43�64.doc). Tämän aineiston 

analysoinnissa tavoiteltavana rakenteena pidin rakennetta, jossa muuttujat latautuvat 

selvästi eri faktoreille. Pyrin välttämään tilannetta, jossa sama muuttuja latautuu 

usealle faktorille. Rotatointimenetelmänä käytin tästä syystä Varimax�

rotatointimenetelmää, sillä se pyrkii maksimoimaan latausten neliöiden varianssit 

kullakin faktorilla (www.edu.helsinki.fi/oppimateriaalit/ktj/s43-64.doc). Varimax 

pyrkii siis saamaan yhdelle faktorille mahdollisimman pieniä ja mahdollisimman 

suuria latauksia. Analyysissa kuitenkin muutama muuttuja latautui kahdelle 

faktorille. Näitä muuttujia en kuitenkaan poistanut analyysista, koska ne osaltaan 

kertoivat faktorin ominaisuuksista. 

 

Faktoreiden avulla pyrin mallintamaan vain tärkeimpiä ulottuvuuksia, jotka 

mielestäni auton koeajajan �kontekstissa olivat perinteisyys, statushakuisuus ja 

yksilöllisyys. Tästä johtuen faktorien lukumäärä oli kolme. Tämä faktoriratkaisu 

selitti muuttujien vaihtelusta 37,2 %, mikä jäi hieman alhaiseksi. Analyysissa (ks. 

liite 2) seitsemällä faktorilla oli eigenvalue yli 1, joten ne olisivat soveltuneet omiksi 

faktoreikseen. Rajasin tarkastelun kuitenkin näihin tärkeimpiin ulottuvuuksiin, 

jolloin loput �alaulottuvuudet� sisältyivät tärkeimpiin ulottuvuuksiin. Lisäksi otin 

mukaan sellaiset faktorit, jotka pystyin selittämään järkevällä tavalla. 

Faktorianalyysi antaa vain muuttujien saamat pistemäärät eri faktoreissa. Näin ollen 

tehtäväni oli tulkita syntyneitä faktoreita niille latautuneiden muuttujien avulla. 

Tässä tapauksessa faktoreiden tulkinta perustui muuttujien suunnittelun pohjalla 

oleviin elämäntyyliulottuvuuksiin.  

 
Erottelu� eli klusterianalyysi muodostaa erottelevista muuttujista lineaarisen 

kombinaation siten, että havainnot ryhmissä, joiden välisiä eroja etsitään, saavat 

mahdollisimman kaukana toisistaan olevia erottelupistearvoja (Olkkonen 2000, 67). 

Analyysi siis eroaa faktorianalyysista siinä, että siinä ryhmitellään vastanneita, kun 

taas faktorianalyysissa etsitään muuttujien korrelaatioita. Klusterianalyysin 

suorittaminen edellyttää normaalijakaumaoletuksen voimassaoloa, vähintään 

välimatka�asteikollista mittausta, varianssien homogeenisuutta ja noin 

viidenkymmenen havainnon aineistoa. (Nummenmaa 2004, 367) Koska nämä 

edellytykset toteutuivat, klusterianalyysi voitiin suorittaa. Klusterianalyysi 

suoritettiin faktorianalyysissa saatujen faktoripistemäärien avulla. Menetelmänä 
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käytettiin k�keskiarvoklusteroinntia, jossa klusterikeskusten määrä on tutkijan 

päätettävissä. K�keskiarvoklusteroinnissa kukin havainto yhdistyy lähimpään 

klusterikeskukseen.  Klusterianalyysia voidaan hyödyntää pienessäkin aineistossa. 

(Metsämuuronen 2002, 37�38) Analyysin tärkeimmät taulukot ovat ANOVA�

taulukko ja klustereihin sijoittuvien henkilöiden lukumäärätaulukko (ks. liitteet 2 ja 

3).  

 

4.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti  

 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti viittaa siihen, että tutkimus mittaa sitä, mitä oli 

tarkoituskin. Mikäli käsitteiden määrittely on ollut puutteellista, sisäinen validiteetti 

voi vaarantua. (Heikkilä 1998, 29) Näin sisäisen validiteetin maksimoiminen 

edellyttää tutkittavan käsitteen tarkkaa rajaamista (Erätuuli, Leino & Yli�luoma. 

1994, 106). Tämän lisäksi alustavana tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää 

haastattelua. Haastattelua voidaan peilata olemassa olevaan elämäntyyliteoriaan ja 

sen mittausmenetelmiin. Näin haastattelut toimivat perustana kyselylomakkeen 

suunnittelussa ja tekemisessä. (Lastovicka, Murry & Joachimsthaler 1990, 11) Tässä 

tutkielmassa pyrin lisäämään sisäistä validiteettia esitutkimuksen avulla. Mielestäni 

esitutkimuksen ja elämäntyylikirjallisuuden pohjalta saatu esiymmärrys mitattavasta 

ilmiöstä edesauttoivatkin ilmiön ymmärtämistä ja näin tutkimuksen validiteetin 

maksimoimista.  

 

Fenwickin, Schellinckin ja Kendallin (1983, 57) mukaan elämäntyyliä on muovattu 

käyttötarkoitukseen sopivaksi ja sen teoreettisen perustan puute vaatii erityisesti 

tutkimustulosten validiteetin tarkastelua. Elämäntyylin tutkimustuloksina saadaan 

usein elämäntyyli�typologioita. Koska tutkijat eivät usein tiedä ennalta muodostuvia 

elämäntyyli�typologioita, elämäntyylitutkimuksia kohtaan on esitetty kritiikkiä 

empiiristen elämäntyyliryhmien validiteetista (Lastovicka ym. 1990, 11) Toisin 

sanoen Lastovicka ym. viittaavat muodostettujen elämäntyylitypologioiden ja 

todellisen elämäntyylin yhtäläisyyteen. Tässä tutkielmassa tarkoituksena oli tutkia 

elämäntyyliä vain auton koeajajan kontekstissa. Näin ollen se ei välttämättä kerro 

koeajajien kokonaisvaltaisesta elämäntyylistä, sillä elämäntyylejä kuvattiin vain siltä 

osin, mitkä tekijät vastasivat tutkimuksen tarkoitusta.  
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Fenwickin ym. (1983) mukaan validiteettiongelmia lisää myös se, ettei tutkittuja 

elämäntyyliväitteitä ei ole johdonmukaisesti kehitetty. Näin jo tutkittuja väitteitä ei 

ole juurikaan hyödynnetty seuraavissa tutkimuksissa. Jo testattuja väitteitä tulisi 

pyrkiä hyödyntämään validiteetin kehittämiseksi. (Fenwick ym. 1983, 58�59) Tämä 

ei kuitenkaan ollut tässä tutkielmassa mahdollista, sillä kontekstiltaan sopivaa, 

aiemmin suoritettua elämäntyylitutkimusta ei löydetty. Tästä huolimatta 

tutkimuksessa pystyttiin lomakkeen suunnittelussa hyödyntämään jo tutkittuja, 

Wellsin ja Dutta�Bergmanin (2002) elämäntyyliulottuvuuksia. Mallia 

kyselylomakkeen rakenteesta saatiin Pertti Alasuutarin elämäntyylitutkimuksen 

kyselylomakkeesta.  

 

Lisäksi elämäntyylitutkijoita on rohkaistu kehittämään ei�tavanomaisia väitteitä, 

jotka valitettavan usein sivuavat itse tutkimuskohdetta. Esimerkiksi 

ampumatarvikkeita paljon käyttävät kuluttajat usein ovat vahvasti samaa mieltä 

väitteen �pidän metsästämisestä� kanssa. (Fenwick ym. 1983, 62) Fowlerin (1985, 

95�96) mukaan validiteettia voidaan lisätä myös saman asian kysymisellä 

useammilla kysymyksillä käyttäen erilaisia kysymysmuotoja. Tämä lisää 

validiteettia, koska silloin samaa asiaa mitataan useampaan kertaan. Empiirisen 

tutkimuksen kyselylomakkeen elämäntyyliväittämissä samaa ulottuvuutta 

kysyttiinkin useammalla eri väitteellä.  

 

Ulkoisella validiteetilla viitataan tutkimuksen yleistettävyyteen (Heikkilä 1998, 29). 

Fenwickin ym. (1983, 62) mukaan psykograafiset tutkimukset ovat usein laajoja, 

mutta usein eivät kuitenkaan riittävän laajoja tulosten yleistämiseksi. Empiirisen 

tutkimuksen aineisto olikin suhteellisen pieni, jolloin yleistyksiä ei tämän aineiston 

ulkopuolelle tehdä. Yleistäminen koko perusjoukkoa koskevaksi vaatisi suurampaa 

aineistoa. 

 

Mittarin luotettavuus perustuu myös mittarin funktionaalisuuteen, mikä tarkoittaa 

sitä, että kyselyyn osallistuvat henkilöt ymmärtävät kysymykset (Erätuuli ym. 1994, 

106). Riskinä on aina se, että vastaajat ymmärtävät kysymykset väärin. Lisäksi 

vastaajan subjektiivinen tulkinta voi vaikuttaa tuloksiin. Mowenin ja Minorin (2001, 

113) mukaan mielipidettä voidaan kysyä esimerkiksi väitteellä �Venäläiset ovat kuin 

me�. Mielestäni tämä väite on hyvin monitulkintainen, sillä toinen vastaaja voi 
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mieltää sen erityisen negatiiviseksi asiaksi, kun taas toinen tulee mielellään 

assosioiduksi venäläisiin. Mittarin funktionaalisuuden varmistamiseksi tarkistin 

kyselylomakkeiden kysymykset huolellisesti niiden kielen, yksiselitteisyyden ja 

ymmärrettävyyden osalta. Näin pyrin välttämään monitulkintaisten väitteiden 

esittämisen.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Reliabiliteetin ja 

validiteetin välillä vallitsee merkittävä suhde, sillä reliabiliteetti on validiteetin 

edellytys. Epäluotettavalla mittarilla ei luonnollisesti voi mitata luotettavasti yhtään 

mitään. Reliaabelit tulokset eivät ole sattumanvaraisia, vaan periaatteessa 

tutkimuksen uusiminen toisi samat tulokset. (Heikkilä 1998, 30) Empiiriseen 

tutkimukseen osallistuvien kesken arvottiin kaksi matkalahjakorttia. Tällä pyrittiin 

lisäämään vastaajien innokkuutta osallistua tutkimukseen ja näin saada 

mahdollisimman pätevä aineisto. Hirsjärven ym. (1997, 191) mukaan palkinnoilla 

voi kuitenkin olla myös kielteisiä seurauksia. Vastaaja voi osallistua tutkimukseen 

vain arvontaan pääsemiseksi ja vastata huolettomasti. Tämä luonnollisesti vähentää 

tulosten luotettavuutta. Kuitenkin kyselyssä tätä asiaa oli mahdotonta kontrolloida.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota käytettyihin 

tilastomenetelmiin. Esimerkiksi faktorianalyysiin vaikuttavat subjektiiviset valinnat, 

koska rotaationmenetelmä ja faktorimäärä ovat tutkijan päätettävissä. (Heikkilä 

1998, 248) Koska tutkija voi valita rotaatiomenetelmän, tutkimuksen mahdollisessa 

uusimisessa tulisi ottaa huomioon käytetyt tilastomenetelmät. 

 

Tutkijan tulee olla kriittinen ja tarkka, jotta virheitä ei pääse syntymään tiedon 

keruussa, aineiston syötössä ja tulkintoja tehdessä (Heikkilä 1998, 30). Pyrin 

välttämään virheitä jokaisessa tutkimusprosessin vaiheessa. Aineiston syötössä 

virheitä etsittiin tarkastamalla vastausten vaihteluvälit. Lähes kaikki lomakkeet oli 

täytetty asianmukaisesti, joten puuttuvia arvoja oli vain muutama. Nämä korvattiin 

keskiarvoilla. Pieni aineisto heikentää ulkoisen validiteetin lisäksi myös 

reliabiliteettia (Heikkilä 1998). Kyselyn vastausprosentti jäikin suhteellisen 

matalaksi. Lisäksi eräänlaisena puutteena voidaan mainita otoskoon vinous, koska se 

ei välttämättä edusta koko perusjoukkoa tasaisesti. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan 
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yleistetä koskemaan koko perusjoukkoa, joten mahdollisella vinoudella ei ole 

merkitystä. 

 

Faktorianalyysin muuttujien kommunaliteetteja voidaan käyttää muuttujien 

hyvyyden ja reliabiliteetin arviointiin, sillä kommunaliteetti on reliabiliteetin 

alaestimaatti. Näin reliabiliteetti on aina suurempi tai yhtä suuri kuin 

kommunaliteetti. (Erätuuli ym.1994) Kommunaliteetit kertovat, kuinka suuren osan 

faktorit selittävät muuttujien vaihtelusta (Heikkilä 1998, 248). Aineiston 

faktorianalyysissa kaikki alle arvon 0,20 saaneet muuttujat jätettiin analyysin 

ulkopuolelle. Tästä johtuen alhaisia kommunaliteetteja ei faktorianalyysissa ollut, 

mikä parantaa myös tutkimuksen reliabiliteettia.  
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5 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET 

 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi empiirisen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. 

Kappale aloitetaan tarkastelemalla kyselyyn vastanneiden taustoja demografisten 

tietojen mukaan. Seuraavassa alakappaleessa tutkitaan havaintoyksikköjen 

jakautumista eri ryhmiin. Tämän jälkeen tarkastellaan ryhmien elämäntyylejä 

mielenkiinnonkohteiden, arvojen, minäkuvan ja elämäntyyliväitteiden avulla.  

 

5.1 Aineiston taustatiedot 

 
Aineistossa suurimman ikäluokan muodostivat 43�54 �vuotiaat (31,5 %). 

Vastaajissa toiseksi eniten oli 31�42  �vuotiaita  (25,8 %) ja alle 30�vuotiaita (20,6 

%). Vastanneista 55�vuotiaita tai sitä vanhempia oli 18,6 %. Keski�ikä näin ollen 

koko aineistossa oli 43,4 vuotta. Nuorin vastaaja oli 21�vuotias ja vanhin 72�

vuotias. Kyselyyn vastanneista henkilöstä 69,1 % oli miehiä ja 30,9 % naisia. 

Siviilisäädyistä yleisin oli avioliitto (58,8 %). Avoliitossa vastaajista asui 21,6 % ja 

naimattomia oli 14,4 %. Asumuserossa tai eronneita oli vain 5,2 %.Suurin osa 

vastaajista (42,3 %) asui kahden hengen taloudessa. Kolmen hengen taloudessa asui 

18,6 % ja yhden hengen taloudessa 16,5 %. Neljän hengen ja viiden tai sitä 

suuremmissa talouksissa asui yhteensä 22,7 %. Espoossa asuvia henkilöitä 25,8 %, 

Tampereella asuvia 24,7 % ja Helsingissä asuvia 19,6 %. Vantaalla asui 8,2 % ja 

muualla kuin edellisissä kunnissa 18,6 %. Asuinseutuna muu taajama�alue oli 

yleisin (51,5 %). Keskustassa tai kirkonkylässä asui 44, 3 % ja maaseudulla 4,1 %. 

 

Ylimmältä koulutukseltaan suurin osa vastaajista oli opistotasoisen tutkinnon 

suorittaneita (25,8 %). Korkeakoulun käyneitä oli 24,7 %, ammattikorkean 

suorittaneita oli 14,4 %.ja ammattitutkinnon suorittaneita 19,6 % vastaajista.  Perus� 

tai kansakoulun käyneitä oli 10,3 % ja ylioppilaita 5,2 %. Selvästi suurin osa 

vastaajista (78,4 %) työskenteli kokopäiväisesti. Osa�aikaisesti työskenteli 7,2 % ja 

14,4 % ilmoitti, ettei työskentele. Ylempien toimihenkilöiden ammattiryhmä oli 

yleisin (23,7 %). Alempia toimihenkilöitä 19,6 % ja johtavassa asemassa työskenteli 

16,5 %. Sekä työntekijöitä että yrittäjiä oli molempia 17,5 % vastaajista.  
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5.2 Koeajajien elämäntyyliulottuvuudet 

 

Faktorianalyysissa oli mukana aluksi kaikki 31 elämäntyyliväitettä (ks. liite 1). Viisi 

väitettä sai kommunaliteetikseen alle 0,2, jolloin poistin ne ja suoritin analyysin 

uudelleen jäljelle jääneille väitteille. Uusitussa faktorianalyysissa kaikki 26 

muuttujat saivat hyvät kommunaliteetit (>0,2). Taulukossa 2 käy ilmi muuttujien 

latautuminen eri faktorille. 

 

Muuttuja Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 
Pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin. 0,757815     
Haluan erottua muista. 0,700156     
Pidän itseäni kansainvälisenä. 0,628094     
Haluan olla moderni ja näyttää sen. 0,58549     
Minulle on tärkeää näyttää huolitellulle. 0,579892 0,374497   
Mielestäni olen mielipidejohtaja tuttavapiirissäni. 0,565874     
Elämässä tulee olla jännitystä. 0,560398   -0,33037 
Tunnen olevani pidetty henkilö. 0,513283     
Olen mielestäni itsevarmempi kuin moni. 0,490144     
Minulle on tärkeää olla kiinnostava vastakkaisen sukupuolen 
mielestä. 0,449189     
Huomaan usein olevani ensimmäinen tuoteuutuuden kokeilija 
tuttavapiirissäni. 0,445896   -0,37125 
Ostan yleensä merkkivaatteita. 0,422501 0,402436   
On tärkeää, että autoni on edustava.   0,606524   
Auto ei merkitse minulla vain kulkuneuvoa.   -0,54714   
Maksan merkkituotteesta mielelläni enemmänkin, vaikka 
tarjolla olisi edullisempi tuote.   0,526759   
Haluan näyttää menestymiseni. 0,31301 0,52468   
Halpa hinta ohjaa automerkin valintaa.   -0,46915   
Olen luonteeltani hyvin sosiaalinen.   0,462685   
Minusta kaikki automerkit ovat samanlaisia.   -0,43745   
Mielestäni omaan perinteisen suomalaisen elämäntyylin.     0,711235 
Suunnittelen tarkkaan rahankäyttöni.     0,667069 
Pidän yksinkertaisesta elämästä.     0,499385 
Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni.     0,495856 
Olen kotikeskeinen ihminen.     0,490674 
Olen elämääni tyytyväinen.   0,42025 0,476883 
Teen usein heräteostoksia.     -0,39597 
    
(Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation 
method: Varimax with Kaiser Normalization)    

 

Taulukko 2. Varimax�rotatoidut faktorit ja niille latautuneet muuttujat. 

 

Faktorille 1 latautui yhteensä 13 muuttujaa. Suurimmat lataukset olivat väitteillä 

�Pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin�, �Haluan erottua muista�, �Pidän itseäni 
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kansainvälisenä�, �Haluan olla moderni ja näyttää sen�, �Minulle on tärkeää näyttää 

huolitellulle�, �Olen mielestäni mielipidejohtaja tuttavapiirissäni�, �Elämässä tulee 

olla jännitystä�, �Tunnen olevani pidetty henkilö�, �Olen mielestäni itsevarmempi 

kuin moni�, �Minulle on tärkeää olla kiinnostava vastakkaisen sukupuolen mielestä�, 

�Huomaan usein olevani ensimmäinen tuoteuutuuden kokeilija�, �Ostan yleensä 

merkkivaatteita� ja �Haluan näyttää menestymiseni�. Faktorille 1 latautui selkeästi 

väittämiä, jotka viestivät yksilöllisyydestä, erottumisen tarpeesta, 

mielipidejohtajuudesta ja kokeilunhalusta. Faktori 1 nimettiin ominaispiirteiden 

avulla �yksilöllisyys��faktoriksi. 

 

Faktori 2 sisälsi seuraavissa väitteissä suuret lataukset: �Minulle on tärkeää näyttää 

huolitellulle�, �Ostan yleensä merkkivaatteita�, �On tärkeää, että autoni on 

edustava�, �Maksan merkkituotteesta mielelläni enemmänkin, vaikka tarjolla olisi 

edullisempi tuote�, �Haluan näyttää menestymiseni�, �Olen luonteeltani hyvin 

sosiaalinen� ja �Olen elämääni tyytyväinen�. Negatiivisesti faktorille latautuivat 

väitteet �Auto merkitsee minulle vain kulkuneuvoa�, �Halpa hinta ohjaa automerkin 

valintaa� ja �Minusta kaikki autot ovat samanlaisia�. Negatiivisesti latautuminen on 

kuitenkin yhtä oleellista kuin positiivisesti latautuminen, sillä vain lähellä nollaa 

olevat arvot ovat merkityksettömiä. Faktorille 2 latautuneiden väitteiden perusteella 

lienee perusteltua luonnehtia faktoria auton edustavuuteen panostavaksi faktoriksi. 

Faktori 2 nimettiin �statushakuisuudeksi�.  

 

Faktorille 3 latautuivat vahvasti väitteet �Mielestäni omaan perinteisen suomalaisen 

elämäntyylin�, �Suunnittelen tarkkaan rahankäyttöni�, �Pidän yksinkertaisesta 

elämästä�, �Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni�, �Olen kotikeskeinen 

ihminen� ja �Olen elämääni tyytyväinen�. Negatiivisesti faktorille latautuneita 

väitteitä olivat �Elämässä tulee olla jännitystä�, �Huomaan usein olevani 

ensimmäinen tuoteuutuuden kokeilija� ja �Teen usein heräteostoksia�. Faktorissa 3 

korostuivat kotikeskeisyys, perinteisyys ja yksinkertaisen elämän nauttiminen. Näin 

faktorille 3 annettiin nimi �perinteisyys�.  
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5.3 Koeajajien elämäntyyliryhmät 

 

Muodostettujen faktoreiden �yksilöllisyys�, �statushakuisuus� ja �perinteisyys� 

pohjalta suoritettiin klusterianalyysi. Klusterointia kokeiltiin kahden, kolmen, neljän 

ja viiden klusteriratkaisuilla. Tulkinnallisesti selkeän ja havaintojen 

jakautumistasaisuuden kriteereillä kolmen klusterin ratkaisu osoittautui 

parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Kuviossa 8 on jaettu havainnot klustereihin 1�3. 

Klusteriin yksi syntyi 20 (21 %) havainnon, klusteriin kaksi 25 (26 %) havainnon ja 

klusteriin kolme 52 (53 %) havainnon ryhmittymä.  

 

 

 
Kuvio 8. Havaintojen jakautuminen klustereihin (n=97).  

 

Klustereita tutkittiin laadullisten muuttujien osalta ristiintaulukoinnilla ja 

määrällisten muuttujien osalta yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). 

Tilastollisen merkitsevyyden raja�arvona pidettiin 10 % (p<0,10). Näin alle 0,10 

oleva p�arvo viittaa tilastollisesti merkitsevää eroon ja p�arvo 0,000 tilastollisesti 

erittäin merkitsevään eroon klustereiden antamissa vastauksissa.  

 

Faktoripisteiden pohjalta luodut klusterit erosivat �yksilöllisyys� ja �statushakuisuus� 

�faktoreissa toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000). Kolmas faktori 
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�perinteisyys� ei tässä suhteessa toimi tilastollisesti merkitsevästi erottelevana 

tekijänä, sillä sen merkitsevyysarvo oli varsin korkea (p=0,150). Taulukossa 3 

tuodaan esille kolmen muodostetun klusterin ja faktorin väliset suhteet. Arvot 

kertovat etäisyyden klusterikeskuksesta.  

 

 

 Faktori Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 

�yksilöllisyys� -,16811 -1,11452 ,60049 

�statushakuisuus� -1,12858 ,34739 ,26706 

�perinteisyys� ,30764 ,05984 -,14709 

 

Taulukko 3. Faktoreiden etäisyydet klusterikeskuksista. 

 

Klusteria 1 kuvaa sen saama suhteellisen suuri negatiivinen arvo faktorissa 

�statushakuisuus�. Toisin sanoen klusteria yksi ei voida luonnehtia statushakuiseksi, 

vaan sen statushakuisuuden etäisyys klusterikeskuksesta on kaikista kauimpana. 

Tämän lisäksi klusteri yksi saa negatiivisen arvon myös faktorissa �yksilöllisyys�. 

Sen etäisyys klusterikeskuksesta ei kuitenkaan ole yhtä kaukana kuin faktorin 

�statushakuisuus� kohdalla. Ainoan positiivisen arvon klusteri 1 saa faktorissa 

�perinteisyys�. Klusteriin kuuluvien henkilöiden antamat arvot eri mielenkiinnon 

kohteissa ja arvoissa viittaavat vahvasti klusterin perinteisyyteen suhteessa muihin 

klustereihin. Näitä käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä. Näiden klusterille 

ominaisten vastausten perusteella klusteri yksi nimettiin �perinteikkäiksi�.  

 

Klusterissa 2 �statushakuisuus��faktori sai suurimman arvon. Kauimmaksi 

klusterikeskuksesta sijoittuu faktori �yksilöllisyys� eli tähän klusteriin kuuluvia 

henkilöitä ei voida luonnehtia yksilöllisiksi uutuuksien kokeilijoiksi. 

Statushakuisuus viittaa kuitenkin siihen, että klusteriin kuuluville henkilöille 

ulkoisella edustavuudella erottuminen on tärkeää. Kuitenkin tämä klusteri on osaksi 

perinteinenkin, sillä se saa perinteisyyden faktorissa positiivisen arvon. Kuitenkaan 

tämä arvo ei ole yhtä suuri kuin statushakuisuuden arvo. Faktoreiden sijoittumisen 

klusterissa ja jäljempänä esille tulevien taustamuuttujien perusteella klusteri 

nimettiin �statushakuisiksi autoilijoiksi�. 
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Klusterissa 3 faktori �yksilöllisyys� sai korkeimman positiivisen arvon, mutta 

vaihtelut eri faktoreissa eivät ole yhtä suuria kuin muissa klustereissa. Kuitenkin 

�perinteinen��faktorin etäisyys klusterikeskuksesta oli muihin verrattuna kauimpana. 

Faktori �statushakuisuus� sai pienemmän positiivisen arvon kuin faktori 

�yksilöllisyys�.  Yksilöllisyys�faktori sai siten positiivisimman arvoetäisyyden 

klusterikeskuksesta. Näiden faktoreiden sijoittumisen ja muiden muuttujien 

tarkastelun avulla klusteri nimitettiin �yksilöllisiksi erottujiksi�. 

 

Klusterit erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi taustatiedoiltaan vain kahden 

muuttujan, sukupuolen (p=0,020) ja talouden yhteistulojen osalta (p=0,094). 

Mielenkiinnon kohteissaan klusterit erosivat tilastollisesti merkitsevästi kulttuurin ja 

taiteen (p=0,039), matkustamisen (p=0,003), ostoksilla käymisen (p=0,002), kodin 

kunnostuksen (p=0,042), television, radion ja filmien (p=0,026) ja hauskanpidon 

(p=0,041) merkityksissä. Arvoissaan klusterit puolestaan erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi seitsemän kysytyn arvon merkityksessä. Tilastollisesti merkitsevästi 

erotteleviksi arvoiksi osoittautuivat elämästä nauttiminen (p=0,029), itsensä 

kehittäminen (p=0,002), ystävyyssuhteet (p=0,048), aineellinen elintaso (p=0,032), 

arvostettu asema muiden keskuudessa (p=0,003), ulkonäkö (p=0,003) ja henkinen 

tasapaino (p=0,050). Median seuraamisessa erottelua aiheutti tilastollisesti 

merkittävästi vain väite �Katson televisiosta pääasiassa uutisia ja 

ajankohtaisohjelmia� (p=0,025). 

 

Elämäntyyliväitteissä tilastollisesti erittäin merkitsevinä erottelijoina klustereiden 

välillä toimi yhteensä 14 elämäntyyliväitettä (p=0,000). Seitsemän 

elämäntyyliväitettä erosi arvoissaan tilastollisesti merkitsevästi (p=<0,100). 

Kahdeksan elämäntyyli�väitteen osalta tilastollisesti merkitsevää eroavuutta ei 

löytynyt (p=>0,100). Klustereille ominaisia elämäntyylieroja väitteiden perusteella 

tarkastellaan pääasiassa vain tilastollisesti erittäin merkitsevien ja merkitsevien 

elämäntyyliväitteiden osalta.  
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5.3.1 Perinteikkäät  

 
Perinteikkäisiin kuului 20 henkilöä eli 21 % koko aineistosta. Sukupuolijakauma oli 

miespainotteinen: 90 % oli miehiä ja 10 % naisia. Suhteessa muihin ryhmiin 

perinteikkäät olivat miesvaltaisin ryhmä. Heistä lähes puolet (45 %) oli 43�54 �

vuotiaita. Perinteikkäistä 55 vuotta tai vanhempia oli 25 %, mikä oli suhteessa 

enemmän kuin muissa ryhmissä. Alle 30�vuotiaita perinteikkäitä oli vain 10 % ja se 

taas oli suhteessa vähemmän kuin muissa ryhmissä. Keski�ikä olikin 48,4 vuotta, 

mikä oli kuusi vuotta korkeampi kuin ryhmässä kaksi ja kolme. Koska klusteriin 

kuului vain kaksi naista, jotka olivat 28� ja 37�vuotiaita, klusteria voidaan 

luonnehtia keski�ikäisten miehien ryhmäksi. Siviilisäädyltään perinteikkäät olivat 

pääasiassa avioliitossa (70 %). Perinteikkäistä 15 % oli naimattomia ja 10 % eli 

avoliitossa. Talouden koot jakaantuivat melko tasaisesti kaikkiin luokkiin: kahden 

hengen talouksia oli 35 %, kolmen hengen 25 %, yhden hengen 20 % ja neljän tai 

viiden tai sitä suuremman yhteensä 20 %.  Perinteikkäistä suurin osa (30 %) asui 

muualla Suomessa kuin Helsingissä, Tampereella, Vantaalla tai Espoossa. Toiseksi 

eniten perinteikkäitä asui Tampereella (25 %) ja kolmanneksi eniten Espoossa (20 

%). Perinteikkäistä tasan puolet asui keskusta�alueella ja lähes yhtä moni (45 %) 

muulla taajama�alueella. Maaseudulla ilmoitti asuvansa vain 5 %.  

 

Perinteikkäissä oli suhteessa muihin ryhmiin eniten (30 %) korkeakoulun 

suorittaneita. Ylimmillään opistotasolla oli opiskellut 25 %. Ammattitutkinto oli 

vain 5 % perinteikkäistä, mikä oli selvästi vähemmän kuin muissa ryhmissä. 

Kuitenkin pelkän perus� tai kansakoulun suorittaneita oli taas suhteellisesti 

enemmän kuin muissa ryhmissä. Perinteikkäistä 75 % ilmoitti työskentelevänsä 

kokopäiväisesti ja 5 % osa�aikaisesti. Viidennes (20 %) ei ollut työelämässä, mikä 

oli suhteellisesti enemmän kuin muissa klustereissa. Näistä 75 % oli kuitenkin 

vähintään 63�vuotiaita. 

 

Ammattiryhmältään suurin osa perinteikkäistä oli alempia toimihenkilöitä (30 %), 

mikä oli suhteellisesti enemmän kuin muissa ryhmissä. Lähes saman verran (25 %) 

oli työntekijöitä. Yrittäjiä oli tässä ryhmässä suhteessa selvästi vähemmän kuin 

muissa ryhmissä. Johtavassa asemassa oli 15 %, joista puolet (50 %) oli 

korkeakoulun käyneitä. Työnsä luonteeksi neljännes (25 %) ilmoitti teollisuuden. 
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Palvelutehtävissä työskenteli 25 %, mikä oli suhteellisesti vähemmän kuin muissa 

klustereissa. Tämä saattaa johtua naisten vähyydestä klusterissa, sillä palveluala on 

edelleen naisvaltainen ala. Toinen klusteriin kuuluvista naisista työskentelikin 

palvelualalla. Opetustehtävissä työskenteli yhtä lailla 25 % perinteikkäistä. 

 

Henkilökohtaisiksi tuloiksi perinteikkäät ilmoittivat useimmin 1000�1999 euroa (30 

%) tai 2000�2999 euroa (30 %) kuukaudessa. 1000�1999 euron tuloluokkaan 

sijoittui suhteellisesti enemmän henkilöitä kuin muissa ryhmissä. Heistä yli puolet 

oli työntekijöitä. Kun perinteikkäiden henkilökohtaiset kuukausitulot painottuivat 

1000�1999 euron ja 2000�2999 euron tuloluokkiin, muissa ryhmissä ne painottuivat 

korkeampiin tuloluokkiin. Perinteikkäistä vain 10 % ansaitsi kuukaudessa 4500 

euroa tai sitä enemmän, mikä on suhteessa vähemmän kuin muissa ryhmissä. 

 

Perinteikkäistä 40 % ilmoitti taloutensa kokonaisbruttotuloiksi 4000�5999 euroa 

kuukaudessa. Ryhmän jäsenistä viidenneksellä (20 %) talouden yhteiset bruttotulot 

olivat 6000�7999 euroa kuukaudessa. Perinteikkäistä 15 % ilmoitti talouden 

kokonaisbruttotuloiksi 1999 euroa tai sen alle, mikä oli suhteessa enemmän kuin 

muissa klustereissa. Alle 1999 euron talouden tulot olivat kuitenkin vain niillä, jotka 

asuivat yksin. Talouden kokonaistulojen erot olivat ryhmien välillä tilastollisesti 

merkitseviä ja perinteikkäillä yleisimmät tuloluokat olivat 1000�1999 euroa ja 

2000�2999 euroa, kun taas muissa ryhmissä yleisin tuloluokka oli 2000�2999 euroa. 

 

5.3.2 Statushakuiset autoilijat  

 

Statushakuisia autoilijoita oli yhteensä 25 henkilöä eli 26 % koko aineistosta. Heistä 

miehiä oli 76 % ja naisia 24 %. He jakautuivat hyvin tasaisesti eri ikäluokkiin. 

Statushakuisista autoilijoista 24 % oli 30 vuotta tai sitä nuorempia, mikä oli 

suhteessa hieman enemmän kuin muissa ryhmissä. Statushakuisista autoilijoista 28 

% oli 31�42  �vuotiaita, 28 % 43�54 �vuotiaita ja 20 % 55 vuotta tai sitä 

vanhempia. Keski�iäksi muodostui tasan 42 vuotta, mikä oli matalin keski�ikä 

muihin ryhmiin verrattuna.  
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Avioliitto oli statushakuisten autoilijoiden yleisin siviilisääty, sillä yli puolet ilmoitti 

olevansa aviossa (56 %). Avoliitossa oli 28 % ja naimattomia tai eronneita oli 

molempia 8 %. Naimattomia oli tässä ryhmässä suhteellisesti enemmän kuin muissa 

ryhmissä. Statushakuisten autoilijoiden talouden koko oli suurimmalla osalla (36 %) 

kaksi henkeä ja loput ryhmän havainnoista jakaantuivat tasaisesti muihin luokkiin: 

kolmen hengen taloudessa asui 20 %, neljän hengen 16 % ja viiden tai sitä 

suuremmassa taloudessa asui 16 %. Ryhmästä 12 % asui yksin. Suurin osa (28 %) 

statushakuisista autoilijoista asui Tampereella. Kuitenkin lähes yhtä moni ilmoitti 

asuinkunnakseen Espoon (24 %) tai Helsingin (20 %). Myös muualla Suomessa asui 

20 % ja Vantaalla 4 % henkilöistä. Tässä klusterissa yleisin asuinseutu oli muu 

taajama�alue (52 %), 40 % asui keskustassa ja vain 8 % maaseudulla.  

 

Statushakuisista autoilijoista suurin osa (24 %) ilmoitti ylimmäksi koulutuksekseen 

korkeakoulututkinnon. Ylimmillään opistotasoinen tutkinto oli 20 % ja 

ammattitutkinto oli yhtä lailla 20 % klusteriin kuuluvista. Töissä statushakuisista 

autoilijoista henkilöistä kävi kokopäiväisesti 80 % ja osa�aikaisesti 4 %. Ryhmästä 

16 % ei ollut työelämässä. Ylempiä toimihenkilöitä oli 28 % ja alempia 

toimihenkilöitä 24 %. Yrittäjiä heistä oli viidennes (20 %) klusteriin kuuluvista. 

Johtajia oli suhteessa muihin klustereihin selvästi vähemmän (8 %). Teollisuuden 

tehtävissä statushakuisista autoilijoista työskenteli 36 %, palvelutehtävissä 20 % ja 

liikenteen parissa 16 %. Opetustehtävissä työskenteleviä oli huomattavasti 

vähemmän kuin muissa ryhmissä (4 %), kun taas liikenteen parissa työskentelevien 

suhteellinen osuus oli suurempi kuin muissa ryhmissä.  

 

Statushakuisten autoilijoiden yleisin henkilökohtainen tuloluokka oli 2000�2999 

euroa kuukaudessa (36 %). Toiseksi useimmin ansaittiin 3000�3999 euroa 

kuukaudessa (24 %). Statushakuisista autoilijoista 20 % ansaitsi 4500 euroa tai sitä 

enemmän kuukaudessa, mikä oli suhteessa muihin klustereihin enemmän. Vain 4 % 

tienasi kuukaudessa alle 999 euroa. Statushakuiset autoilijat tienasivatkin 

keskiarvolla mitattuna eniten verrattuna muihin klustereihin. Talouden 

kokonaisbruttotulot keskittyivät luokkaan 4000�5999 euroa kuukaudessa (44 %). 

Ryhmästä 16 %:lla talouden kokonaistulot olivat 2000�3999 euroa. 10 000 euron tai 

sitä suuremmat talouden kokonaisbruttotulot kuukaudessa 12 %:lla, mikä oli 

suhteessa enemmän kuin muiden klustereiden jäsenillä. Myös talouden 
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kokonaisbruttotulot olivat keskiarvolla mitattuna suuremmat kuin muissa ryhmissä 

(3,4). Keskiarvo ei kuitenkaan kerro tuloista sen tarkemmin. Erot olivat tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

5.3.3 Yksilölliset erottujat  

 

Yksilölliset erottujat olivat suurin ryhmä, sillä heihin kuului 52 henkilöä (53 %). 

Sukupuolijakauma oli tasaisempi kuin perinteikkäillä tai statushakuisilla 

autoilijoilla, sillä naisia oli 42,3 % ja miehiä 57,7 %. Yksilöllisissä erottujissa eniten 

oli 43�54 �vuotiaita (34,6 %). Lähes kolmannes (26,9 %) oli 31�42 �vuotiaita ja 

23,1 % 30�vuotiaita tai sitä nuorempia. 55�vuotiaita tai sitä vanhempia oli 15,4 % ja 

se oli suhteessa vähemmän kuin muissa ryhmissä. Yksilöllisten erottujien keski�ikä 

oli 42,2 vuotta, mikä oli vain hieman suurempi kuin statushakuisissa autoilijoissa. 

Myös yksilölliset erottujat olivat siviilisäädyltään pääasiassa naimisissa (55,8 %). 

Avoliitossa eli 23,1 % ja naimattomia oli 17,3 %. Eronneita oli vain 3,8 %. Lähes 

puolet (48,1 %) asui kahden hengen taloudessa, mikä oli suhteessa enemmän kuin 

muissa ryhmissä.  

 

Yksilöllisistä erottujista 17,3 % asui yksin ja 15,4 % kolmen hengen taloudessa. 

Vain 5,8 % talouden koko oli viisi tai sitä suurempi ja se oli muihin klustereihin 

verrattuna vähemmän. Yksilöllisistä erottujista lähes 28,8 % asui Espoossa, 23,1 % 

asui Tampereella ja 21,2 % Helsingissä. Suhteessa muihin ryhmiin Vantaalla asuvia 

oli enemmän (11,8 %). Muualla Suomessa asuvia taas oli suhteessa vähemmän kuin 

muissa ryhmissä. Yli puolet (53,8 %) yksilöllisistä erottujista asui muulla taajama�

alueella ja 44,2 % asui keskustassa. Jälleen kerran mukana oli vain pieni osa maalla 

asuvia (1,9 %).  

 

Ylimmältä koulutukseltaan yksilölliset erottujat olivat useimmin opistotasoisen 

tutkinnon suorittaneita (28,8 %). Ryhmään kuuluvista 25 % oli ylimmillään 

suorittanut ammattitutkinnon ja 23,1 % korkeakoulututkinnon. Peruskoulun ja 

kansakoulun suorittaneita oli selvästi vähemmän kuin muissa ryhmissä (7,7 %) ja 

ylimmillään lukion suorittaneita ei ollut ryhmässä lainkaan. Yksilöllisistä erottujista 

78,8 % työskenteli kokopäiväisesti ja 9,6 % osa�aikaisesti. Ryhmän jäsenistä 11,5 % 
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ei ollut työelämässä, mikä oli suhteessa vähemmän verrattuna muihin ryhmiin. 

Näistäkin 66,8 % oli vähintään 59�vuotiaita. Ammattiryhmä oli useimmalla ylempi 

toimihenkilö (26,9 %). Johtajia yksilöllisissä erottujissa oli suhteessa enemmän kuin 

muissa klustereissa, sillä heitä oli ryhmästä 21,2 %. Yrittäjiä oli 19,2 % ja alempia 

toimihenkilöitä 13,5 %, mikä oli selvästi vähemmän kuin muissa ryhmissä.  

Yksilöllisten erottujien työtehtävän luonne oli useimmin (19,2 %) palvelutehtävä. 

Muuten työtehtävän luonteissa oli hajontaa, sillä 19,2 % vastasi vaihtoehdolla 

�muu�. Henkilökohtaiset tulot olivat suurimmalla osalla (26,9 %) 2000�2999 euroa 

ja 3000�3999 euroa (26,9 %). Ryhmän jäsenistä 1000�1999  euroa kuukaudessa 

tienasi 19,2 %, mutta huomattavan paljon (15,4 %) ansaitsi yli 4500 euroa 

kuukaudessa. Talouden kokonaisbruttotulot puolestaan olivat useimmin 4000�5999 

euroa kuukaudessa (23,1 %). Toisaalta 21,2 %:lla ne olivat 2000�3999 euroa, mutta 

myös yhtä monella 6000�7999 euroa kuukaudessa. Talouden tulot siis olivat 

hajautuneet kaikille tuloluokille suhteellisen tasaisesti. Yksilöllisten erottujien 

ryhmä oli sekä henkilökohtaisten tulojen (3,5) että talouden kokonaisbruttotulojen 

(3,2) keskiarvoilla mitattuna perinteikkäiden ja statushakuisten autoilijoiden välissä. 

 

5.3.4 Ryhmien elämäntyylien vertailu 

 

Tässä kappaleessa verrataan perinteikkäiden, statushakuisten autoilijoiden ja 

yksilöllisten erottujien elämäntyylejä. Elämäntyylejä tarkastellaan annettujen 

keskiarvojen perusteella. Kysymyksiin mielenkiinnon kohteista ja arvoista vastattiin 

asteikolla 1�7, jossa 1 merkitsi erittäin merkitsevä ja 7 täysin yhdentekevä. 

Elämäntyyliväitteissä 1 merkitsi täysin eri mieltä ja 7 täysin samaa mieltä. 

 

Mielenkiinnon kohteet 

Kuviossa 9 on tiivistetty elämäntyyliryhmien antamat keskiarvot eri mielenkiinnon 

kohteissa. Liikunnan merkityksessä ei perinteikkäiden, statushakuisten autoilijoiden 

ja yksilöllisten erottujien välillä ollut tilastollisesti merkityseviä eroja (p=0,707). 

Kuitenkin suurimman keskiarvon sille antoivat yksilölliset erottujat (5,4), kun taas 

perinteikkäät pitivät sen merkittävyyttä vähiten tärkeimpänä (5,1). 

Elämäntyyliryhmät poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p=0,039) 

kulttuurin ja taiteen merkityksessä. Yksilölliset erottujat antoivat niille korkeimman 
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keskiarvon (4,3) ja selvästi matalimman keskiarvon se sai statushakuisten 

autoilijoiden keskuudessa (3,3). Myös matkustuksen merkityksessä erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä (p=0,003). Matkustus oli edelleen merkittävintä 

yksilöllisille erottujille (5,6), kun taas matalimman keskiarvon sille antoivat 

perinteikkäät (4,5). Ostoksilla käyminen oli merkityksellisintä yhtä lailla 

yksilöllisille erottujille (4,5) ja vähiten merkityksellistä perinteikkäille (3,2). 

Kuitenkin statushakuiset autoilijat olivat suhteellisen lähellä perinteikkäiden 

keskiarvoa (3,6). Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=0,002). 

 

 

Mielenkiinnon kohteet

-  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Perheen kanssa oleminen

Hauskanpito

Vapaa-aika ja harrastukset

Lepäily

Tietokoneet

TV, filmit, radio

Kodin kunnostus

Ostoksilla käyminen

Matkustus

Kulttuuri ja taide

Liikunta

Perinteikkäät Statushakuiset autoilijat Yksilölliset erottujat

 
Kuvio 9. Elämäntyyliryhmien mielenkiinnon kohteiden vertailua. 

 

Ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja siinä, miten tärkeäksi he näkivät 

elämässään kodin kunnostuksen (p=0,042). Yksilöllisiltä erottujilta kodinkunnostus 

sai keskiarvokseen 5,2, kun taas pienin keskiarvo oli statushakuisilla autoilijoilla 

(4,4). Television, filmien ja radion tärkeyttä vähiten arvostivat perinteikkäät (4,3) ja 

lähes yhtä vähän statushakuiset autoilijat (4,4). Yksilölliset erottujat puolestaan 

pitivät niitä merkityksellisinä (5,1). Erot olivat jälleen tilastollisesti merkitseviä 
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(p=0,026). Sen sijaan tietokoneharrastus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi 

erotteleva tekijä (p=0,783). Eniten sen merkittävyyttä kuitenkin arvostettiin 

perinteikkäissä (3,9). Sekä statushakuisten autoilijoiden (3,6) ja yksilölliset erottujat 

(3,6) mielestä se ei ollut niin merkittävää. Myöskään lepäilyn merkityksessä ryhmät 

eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi (p=0,785). Suurin keskiarvo oli joka 

tapauksessa statushakuisilla autoilijoilla (4,6). Perinteikkäät ja yksilölliset erottujat 

arvioivat sen merkittävyyttä molemmat keskiarvolla 4,3. 

 

Hauskanpito oli tärkeintä yksilöllisille erottujille, sillä he antoivat sille 

huomattavasti muita ryhmiä suuremman keksiarvon (3,8). Perinteikkäille ja 

statushakuisille autoilijoille taas sillä ei ollut läheskään niin suurta merkitystä (2,9). 

Ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=0,041). Perheen kanssa 

olemisen tärkeydessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0,793) ja keskiarvot 

eivät juuri poikenneet toisistaan.  

 

Harrastukset 

Taulukossa 9 käy ilmi myös harrastusten ja vapaa�ajan saamat keskiarvot eri 

ryhmissä. Harrastuksia ja vapaa�aikaa yleensä arvostettiin eniten yksilöllisten 

erottujien keskuudessa (5,8). Matalimman keskiarvon sille antoivat statushakuiset 

autoilijat (5,4). Tilastollisesti merkitsevästi ryhmät eivät eronneet kuitenkaan 

eronneet (p=0,375). Statushakuisten autoilijoiden antamaa matalaa keskiarvoa ei voi 

selittää sillä, ettei heillä olisi yhtä paljoa harrastuksia kuin muilla ryhmillä. 

Tarkastelussa nimittäin perinteikkäät olivat jättäneet vastaamatta eniten näihin 

kolmea tärkeintä harrastusta kartoittavaan kysymykseen.   

 

Ryhmien välillä ei ollut kolmen tärkeimmän harrastuksen osalta tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p=kaikissa >0,100). Myöskään suuria keskittymiä tiettyihin 

harrastuksiin ei juuri löytynyt. Perinteikkäistä 15 % piti tärkeimpänä 

harrastuksenaan kuntosalia ja jumppia ja 15 % liikuntaa ja lenkkeilyä. Toiseksi 

tärkein harrastus oli 10 %:lle lukeminen ja 10 %:lle veneily. Kolmanneksi tärkein 

harrastus oli 15 %:lle perinteikkäistä kuntosali ja jumpat ja 15 %:lle lenkkeily ja 

liikunta. Myös statushakuisista autoilijoista 16 % piti tärkeimpänä harrastuksenaan 

liikuntaa ja lenkkeilyä. Moottoriurheilu oli tärkein harrastus 12 %:lle, samoin kuin 

lukeminen 12 %:lle. Myös toiseksi tärkein harrastus oli suurimmalle osalle (24 %) 
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liikunta ja lenkkeily. Kuntosalia ja jumppia piti toiseksi tärkeimpänä 

harrastuksenaan 12 % statushakuisista autoilijoista. Moottoriurheilu oli toiseksi 

tärkein harrastus 8 %:lle, kuten myös koti ja perhe 8 %:lle statushakuisista 

autoilijoista. Jälleen kolmanneksi tärkeimpänä harrastuksenaan 12 % piti 

moottoriurheilua ja saman verran perhettä ja kotia (12 %).  

 

Liikunta ja lenkkeily oli 23,1 %:lle yksilöllisistä erottujista tärkein harrastus ja 9,6 

%:lle se oli hiihto ja laskettelu. Yksilöllisistä erottujista 5,8 % piti golfia 

tärkeimpänä harrastuksenaan. Toiseksi tärkeimpänä harrastuksena esille nousi 

jälleen liikunta ja lenkkeily (13,5 %) ja kuntosali ja jumpat (11,5 %). Kulttuuri, 

maalaus ja valokuvaus oli yksilöllistä erottujista 9,6 %:lle toiseksi tärkein harrastus 

ja 9,6 %:lle oli musiikki. Jälleen kolmanneksi tärkeimpänä harrastuksena oli liikunta 

ja lenkkeily (11,5 %). Muuten yhtenäisyyttä ei kolmanneksi tärkeimmissä 

harrastuksissa juuri ollut.  

 

Median seuraaminen 

Ryhmien välillä ei pääasiassa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja median 

seuraamisessa. Vain väitteen �Katson televisiosta pääasiassa uutisia ja 

ajankohtaisohjelmia� keskiarvoissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0,025). 

Tähän väitteeseen suurimman keskiarvon antoivat statushakuiset autoilijat (5,1). 

Selvästi matalimman keskiarvon puolestaan antoivat yksilölliset erottujat (4,2). 

Väite �Katson televisiosta pääasiassa viihdeohjelmia� ei eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi ryhmien välillä, mutta sai sen sijaan korkeimman keskiarvon 

yksilöllisten erottujien keskuudessa. Lisäksi yksilöllisistä erottujista 56 % katsoi 

ensisijaisena televisiokanavanaan MTV 3 �kanavaa, kun taas 55 % perinteikkäistä ja 

56 % statushakuisista autoilijoista nimesi ensisijaiseksi televisiokanavakseen TV 1 �

kanavaa. Yksilölliset erottujat katsoivat myös selvästi enemmän televisiokanava 

Nelosta toissijaisena kanavana (26,9 %), kun taas perinteikkäät eivät katsoneet sitä 

juuri lainkaan. Sen lisäksi, että statushakuiset autoilijat katsoivat eniten televisiosta 

lähinnä uutisia ja ajankohtaisohjelmia, he myös arvioivat olevansa perillä 

ajankohtaisista asioista suuremmalla keskiarvolla kuin muut. Tämän lisäksi he 

antoivat suurimman keskiarvon (6,1) väittämään �Luen säännöllisesti sanomalehtiä�. 

Näiden keskiarvon perusteella päättelen, että statushakuiset autoilijat ovat 

mielestään paremmin perillä ajankohtaisista asioista kuin muut ryhmät. Yksilölliset 
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erottujat sen sijaan ei ole niin ahkeria ajankohtaisten asioiden seuraajia, vaan 

katsovat enemmän viihdeohjelmia. Myös ryhmistä esille tulleet televisiokanavat 

tukevat osaltaan tätä päätelmää. 

 

Arvot 

Kuviossa 10 on esitetty elämäntyyliryhmien antamat keskiarvot eri arvoille. Työn 

mielekkyyttä arvostettiin eniten yksilöllisten erottujien keskuudessa (5,8). Erot eivät 

kuitenkaan olleet ryhmien keskiarvoissa suuria eivätkä ne eronneet toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi (p=0,525). Perhettä arvostettiin taas eniten 

perinteikkäiden toimesta (6,4). Alimman keskiarvon sille antoivat statushakuiset 

autoilijat (6,2). Kuitenkin erot olivat pieniä eivätkä tilastollisesti toisistaan 

merkitsevästi eroavia (p=0,661). Sen sijaan elämästä nauttimisen arvostuksessa 

ilmeni tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0,029). Eniten sitä arvostivat yksilölliset 

erottujat (6,4), kun taas selvästi sitä vähemmän statushakuiset autoilijat (5,8). 

Perinteikkäät vastasivat keskiarvolla 6,1, mikä oli kahden muun ryhmän 

keskiarvojen välissä. 

 

Arvot

- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Henkinen tasapaino

Ulkonäkö

Arvostettu asema muiden keskuudessa

Perinteet

Aineellinen elintaso

Ystävyyssuhteet

Itsensä kehittäminen

Elämästä nauttiminen

Perhe

Työn mielekkyys

Perinteikkäät Statushakuiset autoilijat Yksilölliset erottujat

 
Kuvio 10. Arvojen saamat keskiarvot eri elämäntyyliryhmissä. 
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Itsensä kehittäminen oli eniten arvostettua yksilöllisten erottujien keskuudessa (5,8). 

Matalimman keskiarvon sille antoivat statushakuiset autoilijat, joiden keskiarvo oli 

vain 4,9. Erot olivatkin tilastollisesti merkitseviä (p=0,002). Myös 

ystävyyssuhteiden arvostamisessa erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=0,048). 

Jälleen korkein keskiarvo oli yksilöllisillä erottujilla (6,1). Vähäisin merkitys niillä 

taas oli perinteikkäille, joiden keskiarvo jäi keskiarvoon 5,6. Lähes yhtä matalan 

keskiarvon niille antoivat statushakuiset autoilijat.  

 

Aineellisen elintasoa eniten arvostivat yksilölliset erottujat (5,1). Tilastollisesti 

merkitsevästi (p=0,032) vähiten sitä arvostivat perinteikkäät (4,4). Statushakuisilta 

autoilijoilta se sai keskiarvokseen 4,7. Sen sijaan perinteiden kunnioittaminen ei 

eronnut tilastollisesti merkitsevästi (p=0,269) ryhmien välillä. Kuitenkin eniten 

perinteiden kunnioittamista arvostivat perinteikkäät (5,2). Statushakuiset autoilijat 

arvostivat sitä keskiarvolla 4,6. Muiden keskuudessa saavutetun arvostuksen 

arvostamisessa oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0,003). Selvästi suurimman 

keskiarvon antoivat yksilölliset erottujat (4,5), kun taas matalin keskiarvo oli 

perinteikkäille (3,3).  

 

Ulkonäkö toimi tilastollisesti erittäin merkitsevänä erottelevan arvona (p=0,000). 

Yksilölliset erottujat antoivat jälleen suurimman keskiarvon (5,1), kun taas sekä 

perinteikkäät (3,7) että statushakuiset autoilijat (4,0) arvostivat sitä selvästi 

vähemmän. Kuten aiemmin tuli ilmi, yksilöllisissä erottujissa naisten suhteellinen 

määrä oli huomattavasti korkeampi kuin perinteikkäissä tai statushakuisissa 

autoilijoissa. Tämä ei kuitenkaan selittänyt ryhmän antamaa selvästi korkeampaa 

keskiarvoa ulkonäölle, sillä yksilöllisissä erottujissa naisten ja miesten välillä ei 

ulkonäön arvostuksessa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (p=0,316). Näin ollen 

se viittaa ulkonäön olevan arvostettua molemmissa sukupuolissa. Henkinen 

tasapaino oli sen sijaan merkityksellisintä perinteikkäille, sillä he vastasivat 

keskiarvolla 6,8. Yksilöllisten erottujien keskiarvo oli 6,4 ja statushakuisten 

autoilijoiden 6,1. Myös tämän arvon merkittävyydessä ryhmien väliset erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä (p=0,050) Henkisen tasapainon arvostaminen voi lisääntyä 

iän myötä. Perinteikkäät olivat keski�iältään muita ryhmiä vanhempia, ja iällä oli 
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vaikutusta siihen, minkä vastauksen perinteikkäät olivat antaneet (p=0,039). 

Yksikään alle 43 �vuotias ei antanut henkiselle tasapainolle alempaa arvoa kuin 7. 

 

Elämäntyylit 

Identifioituja elämäntyyliryhmiä tarkastellaan elämäntyyliväitteisiin annettujen 

keskiarvojen avulla. Elämäntyyliryhmien vertailu on tiivistetty liitteessä 4. Väite 

�Mielestäni omaan perinteisen suomalaisen elämäntyylin� (p=0,023) sai suurimman 

arvon perinteikkäiltä (5,1) ja myös statushakuisten autoilijoiden keskiarvo oli lähellä 

perinteikkäiden keskiarvoa (4,8). Sen sijaan yksilölliset erottujat antoivat väitteelle 

keskiarvon 3,9. Yksilölliset erottujat pitivätkin itseään selvästi eniten 

kansainvälisinä (5,5), kun taas vähiten kansainvälisinä itseään pitivät statushakuiset 

autoilijat (3,5). Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000). Väite �Pidän 

yksinkertaisesta elämästä� (p=0,021) sai selvästi suurimman keskiarvon 

perinteikkäiltä (5,2) ja matalimman keskiarvon statushakuisilta autoilijoilta (4,0). 

Yksilölliset erottujat vastasivat keskiarvolla 4,2. Sen sijaan yksilölliset erottujat 

pitivät itseään eniten mielipidejohtajina (4,6), kun taas statushakuiset autoilijat eivät 

nähneet itseään mielipidejohtajina ja vastasivat keskiarvolla 3,4. Erot olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000).  

 

Liitteestä 4 käy ilmi myös se, että yksilöllisille erottujille oli muita tärkeämpää 

näyttää huolitellulle (5,5). Vähiten tärkeintä se oli sekä perinteikkäille (4,0) että 

statushakuisille autoilijoille (4,0). Yksiöllisille erottujillehan myös ulkonäön 

merkitys oli tärkeämpää kuin muille ryhmille, joten tulos oli johdonmukainen. 

Tässäkään väitteessä ei yksilöllisissä erottujissa sukupuolella ollut tilastollisesti 

merkitsevää merkitystä (p=0,134), joten korkeaa keskiarvoa väittämässä ei voida 

selittää naisten suuremmalla suhteellisella määrällä. Yksilöllisille erottujille oli 

muita tärkeämpää myös olla moderneja ja näyttää se (5,0). Statushakuisille 

autoilijoille tämä oli selvästi vähemmän merkityksellistä (3,5) ja myös perinteikkäät 

vastasivat melko matalalla keskiarvolla (3,7). Erot olivat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (p=0,000).  

 

Tilastollisesti erittäin merkittäviä eroja oli myös halussa erottua muista (p=0,000). 

Yksilöllisille erottujille tämä oli jälleen tärkeintä (5,5), kun taas statushakuisille 

autoilijoille se oli vähiten merkityksellistä (3,2). Statushakuisten autoilijoiden jopa 



 66

yllätyksenä tullut matala keskiarvo sai apua tulkintaan väitteestä �Haluan näyttää 

menestymiseni�. Tähän väitteeseen he antoivat jo korkeamman keskiarvon (3,8), 

mutta se jäi silti yksilöllisten erottujien keskiarvosta (4,5). Kuitenkin tulkitsin 

tulokset niin, että statushakuiset autoilijat eivät niinkään halua erottua muista, vaan 

tärkeää heille on omistaa perinteisestä ulkoista statusarvoa viestivä auto. 

Menestymisen näyttäminen ja erottumisen halu ovat vivahteeltaan erilaisia. 

Menestymisen näyttäminen liittyy enemmänkin ulkoisen statusarvon 

tavoittelemiseen, kun taas erottumisen halu voi olla jotain erilaista ja rohkeaa, jolla 

erotutaan muista.  

 

Väite �Ostan yleensä merkkivaatteita� sai yksilöllisiltä erottujilta muita selvästi 

korkeamman keskiarvon (5,0). Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=0,000). 

Perinteikkäiltä merkkivaatteiden ostaminen (3,3) sai pienimmän keskiarvon. Näin he 

vastasivat myös väitteeseen �Maksan merkkituotteesta mielelläni enemmänkin, 

vaikka tarjolla oli edullisempi tuote� matalimmalla keskiarvolla (3,1). Sen sijaan 

yksilölliset erottujat jälleen vastasivat korkeimmalla keskiarvolla (5,2). 

Statushakuisten autoilijoiden keskiarvo oli 4,4. Erot olivat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (p=0,000). Yksilöllisille erottujille oli tärkeintä myös olla kiinnostava 

vastakkaisen sukupuolen mielestä. Matalimmalla keskiarvolla tähän väittämään 

vastasivat statushakuiset autoilijat (3,6). Yksilölliset erottujat myös nimensä 

mukaisesti pyrkivät selvästi eniten yksilöllisiin ratkaisuihin (6,3). Matalimman 

keskiarvon antoivat statushakuiset autoilijat (4,2). Kappaleen kaikki erot olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000). 

 

Yksilölliset erottujat olivat ryhmistä eniten mielestään itsevarmempia kuin muut 

(5,4). Perinteikkäiden keskiarvo oli melko lähellä (5,3), mutta statushakuiset 

autoilijat vastasivat selvästi matalammalla keskiarvolla (4,4). Erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä (p=0,001). Tämän lisäksi statushakuiset autoilijat tunsivat 

olevansa vähemmän pidettyjä henkilöitä kuin muut ryhmät (4,3). Sen sijaan 

yksilölliset erottujat tunsivat olevansa pidettyjä henkilöitä selvästi enemmän (5,5). 

Yksilölliset erottujat olivat luonteeltaan hyvin sosiaalisia (5,8), kun taas 

perinteikkäät olivat eniten toista mieltä (4,3). Näiden kahden viimeisen väitteen 

keskiarvojen erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000).  
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Yksilöllisten erottujien mielestä elämässä tuli olla jännitystä enemmän kuin muiden 

ryhmien mielestä (5,6). Sen sijaan statushakuiset autoilijat olivat siitä eniten eri 

mieltä (3,6). Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000). Statushakuiset 

autoilijat eivät myöskään olleet mielestään ensimmäisiä tuoteuutuuden kokeilijoita 

tuttavapiirissään (4,2). Sen sijaan yksilölliset erottujat olivat selvästi enemmän (5,5). 

Perinteikkäät antoivat keskiarvon 5,1. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä 

(p=0,001). Heräteostoksia sen sijaan tekivät mielestään vähiten perinteikkäät (3,7) ja 

eniten jälleen yksilölliset erottujat (4,8). Erot olivat tilastollisesti merkitseviä 

(0,026). 

 

Suhde autoihin 

Elämäntyyliryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p=0,078) kiinnostuksessaan 

autoja kohtaan. Statushakuiset autoilijat antoivat korkeimman keskiarvon (5,9), kun 

taas perinteikkäät antoivat keskiarvoksi 5,0. Yksilölliset erottujat arvioivat 

kiinnostustaan keskiarvolla 5,4. Perinteikkäät pitivät eniten kaikkia autoja 

samanlaisina (2,3), kun taas statushakuiset autoilijat (1,4) ja yksilölliset erottujat 

(1,4) näkivät autot enemmän erilaisina. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä 

(p=0,017). Perinteikkäiden automerkin valintaa ohjasi eniten halpa hinta (4,3), kun 

taas vähiten halpa hinta ohjasi statushakuisia autoilijoita (3,0). Auton edustavuus oli 

tärkeintä yksilöllisille erottujille (5,4) ja statushakuisille autoilijoille hieman 

vähemmän tärkeää (4,9). Sen sijaan perinteikkäille auton edustavuus oli selvästi 

vähemmän tärkeää (2,9). Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,000).  

 

Lisäksi erityisen kiinnostavaa oli tarkastella perinteikkäiden, statushakuisten 

autoilijoiden ja yksilöllisten erottujien suhdetta Smart forfouriin. Ryhmät erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi väitteessä �Smart forfour voisi olla autoni� (p=0,009), 

kiinnostuksessaan sitä kohtaan (p=0,011) ja sen siinä, minkä arvosanan he autolle 

antoivat (p=0,002). Smart forfourin näkivät eniten omaksi autokseen yksilölliset 

erottujat (5,2). Sen sijaan statushakuiset autoilijat pitivät sitä vähiten sopivana 

omaksi autokseen (3,8). Perinteikkäät arvioivat sen sopivuutta autokseen 

keskiarvolla 4,5. Kiinnostus autoa kohtaan oli yhtä lailla suurinta yksilöllisten 

erottujien keskuudessa (7,3). Statushakuiset autoilijat olivat siitä vähiten 

kiinnostuneita (6,2). Yksilölliset autoilijat arvioivat autoa korkeimmilla arvosanoilla, 
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sillä keskiarvoksi tuli 7,8. Perinteikkäät antoivat autolle keskiarvoksi 7,5 ja 

statushakuiset autoilijat 6,8.  

Kaikista havainnoista 30,9 % oli ostanut koeajonsa jälkeen auton. Heistä viisi 

henkilöä eli 17,2 % oli ostanut Smart forfourin ja 10,3 % Mercedes�Benzin C�

sarjan auton. Auton ostaneista 6,9 % oli ostanut Mercedes�Benz A�sarjan auton ja 

saman verran (6,9 %) Audi A3:n. Muilta osin koeajon jälkeen auton ostaneet 

jakaantuivat lukuisien eri merkkien kesken. Smart forfourin ostaneista kuusi kuului 

yksilöllisiin erottujiin ja yksi statushakuisiin autoilijoihin.  

 

Elämäntyyliryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi siinä, mitä 

merkkiä heidän ykkösautonsa oli. Kuitenkin statushakuisista autoilijoista 32 %:lla 

ykkösauton merkki oli Mercedes�Benz ja 12 %:lla ykkösauton merkki oli BMW. 

Sen sijaan perinteikkäiden ykkösauton merkeissä ei ollut paljoa yhtenäisyyttä. 

Kuitenkin 17,6 %:lla heistä ykkösautona oli Citröen ja 17,6 %:lla Mercedes�Benz. 

Yksilöllisistä erottujista 20 %:lla oli ykkösautonaan Mercedes�Benz. Yksilöllisistä 

erottujista 11,1 % piti ykkösautonaan Audia ja 11,1 % Hondaa. Smart forfour oli 

ykkösautona 8,9 %:lla yksilöllisiä erottujia.  

 

Nämä tulokset ykkösautoista olivat siinä mielenkiintoisia, sillä Mercedes�Benz 

nousi jokaisessa elämäntyyliryhmässä esille. Toisaalta Mercedes�Benz on tietoisesti 

lähtenyt muuttamaan siihen liitettäviä mielikuvia, sillä se haluaa olla muidenkin 

kuin rikkaiden auto. Lisäksi sen muotoiluun on tuotu urheilullisuutta, joka vetoaa 

varmasti myös monenlaisiin kuluttajiin. Toinen mielenkiintoinen asia on se, ovatko 

nämä koeajajat Vehon asiakkaita. Veho myy viittä automerkkiä: Mercedes�Benziä, 

Smartia, Hondaa, Citröenia ja Mitsubishiä. Kaikkien elämäntyyliryhmien 

ykkösautoissa nousi esille ainakin yksi näistä merkeistä. Näin yksi päätelmä viittaa 

siihen, että Smart forfourin koeajaneet ovat Vehon asiakkaita ja ehkä se on luonut 

heihin mielenkiintoa Smart forfouria kohtaan. Toisen päätelmän mukaan Veholla ei 

sinänsä ole suoraa merkitystä tähän asiaan. Vaikka ykkösautona oli jokin Vehon 

myymä automerkki, joitakin näistä automerkeistä myyvät myös muut autokaupat. 

Lisäksi koeajaneet ovat voineet ostaa autonsa käytettynä, jolloin he eivät ole 

ostaneet sitä välttämättä Veholta. 
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6 PÄÄTELMÄT 

 

6.1 Yhteenveto  

 

Tämän tutkielman tavoite oli identifioida Smart forfourin koeajaneiden henkilöiden 

elämäntyylejä. Tavoitteen saavuttamiseksi teoriakatsauksessa tarkasteltiin sitä, mitä 

elämäntyylillä tarkoitetaan. Koska elämäntyylin määrittelyt ovat olleet 

monimuotoisia, ensiksi käsiteltiin sitä, miten eri kirjoittajat ovat elämäntyylin 

määritelleet. Lazer (1963) määritteli elämäntyylin sateenvarjo�näkökulmasta, jossa 

yhteiskunnalla ja kulttuurilla on vaikutusta yksilön elämäntyylin syntymiseen ja 

lopulta kuluttajan käyttäytymiseen. Levyn (1963) määrittelyssä sen sijaan korostui 

elämäntyylin symbolinen merkitys. Berkman ja Gilson (1978) näkivät elämäntyylin 

kokonaisvaltaisena käyttäytymisen kokonaisuutena.  

 

Tämän tutkielman elämäntyylin määritelmä perustui sekä Foxallin ja Goldsmithin 

(1994) että Antonideksen ja van Raaijin (1998) määritelmään. Foxall ja Goldsmith 

määrittelevät elämäntyylin demografisten tekijöiden, persoonallisuuden ja 

minäkuvan pohjalta syntyväksi ilmiöksi. Sen sijaan Antonideksen ja van Raaijin 

mukaan elämäntyyli on kokonaisuus arvoista ja normeista, mielenkiinnon kohteista, 

mielipiteistä ja vakaumuksista sekä käyttäytymisestä. Ensimmäinen määritelmä on 

hyvä, koska se kuvaa sitä, mistä elämäntyyli�ilmiö muodostuu. Se myös ottaa 

huomioon demografisten tekijöiden merkityksen elämäntyylissä. Persoonallisuudella 

on varmasti vaikutuksensa elämäntyylin rakentumisessa, mutta tässä tutkielmassa 

sitä ei nähdä niin tärkeänä kuin arvoja ja minäkuvaa.  

 

Antonideksen ja van Raaijin määritelmä puolestaan tarkastelee elämäntyyliä sen eri 

osatekijöiden näkökulmasta. Malli ei täysin sopinut tutkielman viitekehykseksi, 

koska se ei ota huomioon elämäntyylin rajoitteita eli demografisia tekijöitä. Lisäksi 

se olettaa arvojen ja normien olevan ainoa pohja, jolle yksilö käyttäytymisensä, 

mielenkiinnon kohteensa ja mielipiteensä ja vakaumuksensa muodostaa. 

Tutkielmassa kuitenkin uskotaan myös yksilön minäkuvan merkittävyyteen 

elämäntyylin muodostumisessa tietynlaiseksi. Vaikka minäkuva on käsitys oman 

minän arvosta, sen esille tuominen osana arvoja on tärkeää. 
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Näiden kahden elämäntyylin määritelmän perusteella tässä tutkielmassa elämäntyyli 

määriteltiin arvojen ja minäkuvan pohjalta syntyväksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä. Arvoja ja minäkuvaa voidaan 

kuvailla yksilöllisiksi elämäntyylitekijöiksi. Tämän avulla halutaan tehdä ero 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, jotka kuitenkin osaltaan vaikuttavat myös 

elämäntyylin yksilöllisiin tekijöihin. Arvoja ei kuitenkaan sinällään tutkittu niiden 

sosiaalisesta tai kulttuurisesta merkityksestä käsin.  

 

Teorian avulla haluttiin tietoa myös siitä, miten elämäntyyliä on tutkittu. 

Elämäntyylikäsitteen operaationalisoimiseksi esitettiin kaksi vaihtoehtoa. Toinen 

näkökulma painotti käsitteen operaationalisointia kulutustuotteiden avulla. Tällöin 

elämäntyyliä tutkitaan yksilön kuluttamien tuotteiden avulla. Toisen näkemyksen 

mukaan elämäntyyli saatetaan mitattavaan muotoon AIO�tekijöiden avulla. AIO�

tekijät viittaavat käyttäytymiseen, mielenkiinnon kohteisiin ja mielipiteisiin. Frank 

ym. (1972) käyttivät AIOV�tekijöitä, mikä viittaa myös arvojen mittaamiseen. 

Tämän tutkielman empiirisen osan toteuttaminen nojautui AIO�tekijöihin. 

Kulutustuotteiden avulla mittaaminen keskittyy liikaa kulutustuotteiden 

korostamiseen, mikä ei tämän tutkielman kannalta ollut oleellista. Mielestäni 

elämäntyyliä ei myöskään voitu suoranaisesti operaationalisoida AIO� tai AIOV�

tekijöiden näkökulmasta, koska empiirisessä tutkimuksessa ei tutkittu lainkaan 

konkreettista käyttäytymistä. Näin ollen tämä tutkielman elämäntyylikäsitteen 

operaationalisoimiseksi luotiin uusi käsite, IOV�tekijät. Se on johdettu AIO�

tekijöistä, mutta sen avulla ei mitata yksilö konkreettista käyttäytymistä. IOV�

tekijöillä viitataan mielenkiinnon kohteisiin, mielipiteisiin ja arvoihin. 

 

Elämäntyyliä tutkitaan psykograafisella tutkimuksella. Psykograafisella 

tutkimuksella tarkoitetaan kvantitatiivista kuluttajatutkimusta, joka kohdistuu 

yksilön tai ryhmien elämäntyyleihin. Psykograafinen tutkimus voi kohdistua sekä 

tutkimusobjektin kognitiivisiin ominaispiirteisiin, kuten arvot, minäkuva, 

persoonallisuus ja asenteet että tutkimusobjektin käyttäytymiseen kuten harrastukset, 

työ tai rahan käyttö. Käytännössä psykograafinen tutkimus on kvantitatiivinen 

survey�tutkimus, joka pyrkii kuvailemaan kuluttajan ominaispiirteitä. 

Psykograafisissa tutkimuksissa usein käytetään suhteellisen laajaa otosta, kerätään 
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tietoa useasta aihealueesta, saadaan vastaukset kvantitatiivisessa muodossa, 

tiedustellaan mielipidettä väittämiin skaala�asteikolla ja muovataan aineisto 

analyyseiksi, jotka pyrkivät identifioimaan kuluttajien ominaisia piirteitä. (Runyon 

& Stewart 1987, 358) Elämäntyylin tutkiminen kvalitatiivisen tutkimusmenetelmin 

ei sovellu laajan otoksen tutkimukseen (Heath 1995). 

 

Koska teoreettinen elämäntyylin käsite operaationalisointiin IOV�tekijöiden avulla, 

Smart forfourin koeajajaneiden henkilöiden elämäntyylejä tutkittiin mielenkiinnon 

kohteiden, mielipiteiden ja arvojen avulla. Arvoihin sisältyi myös minäkuva, joka 

tarkoittaa näkemystä oman minän arvosta. Mielenkiintoja mitattiin eri asioiden 

merkittävyydellä. Kysyttyjä mielenkiinnon kohteita olivat median seuraaminen, 

liikunta ja urheilu, kulttuuri ja taide, matkustaminen, ostoksilla käynti, kodin 

kunnostaminen, televisio, filmit ja radio, tietokoneet, lepäily, vapaa-aika, 

hauskanpito ja perheen kanssa oleminen. Tutkittuja arvoja olivat työn mielekkyys, 

perhe, elämästä nauttiminen, itsensä kehittäminen, ystävyyssuhteet, aineellinen 

elintaso, perinteet, arvostettu asema muiden keskuudessa, ulkonäkö ja henkinen 

tasapaino. Mielipiteitä kysyttiin omasta itsestä kuluttajana ja suhteessa autoihin. 

Nämä sisältyivät elämäntyyliväitteisiin, joissa muina ulottuvuuksina olivat 

perinteisyys, mielipidejohtajuus, statushakuisuus, innovatiivisuus ja yksilöllisyys. 

Näiden lisäksi väittämissä mitattiin elämänsisältöä. Vaikka konkreettista 

käyttäytymistä ei tutkittu, on käyttäytyminen vahvasti yhteydessä mielenkiinnon 

kohteisiin. Olen sitä mieltä, että mikäli yksilö on kiinnostunut jostakin asiasta 

paljon, se näkyy myös hänen käyttäytymisessään. 

 

Tutkielman tutkimusongelmana oli �Millaisia elämäntyylejä Smart forfourin 

koeajaneet edustavat?� Koeajajista identifioitiin kolme eri ryhmää, jotka nimettiin 

niille ominaisten vastausten perusteella �perinteikkäiksi, �statushakuisiksi 

autoilijoiksi� ja �yksilöllisiksi erottujiksi�. Muodostetut elämäntyyliryhmät erosivat 

toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi faktoreissa �statushakuisuus� (p=0,000) 

ja �yksilöllisyys� (p=0,000). Sitä vastoin faktori �perinteisyys� (p=0,150) ei toiminut 

tilastollisesti merkitsevänä erottelijana. Kuitenkin muiden mielenkiintoja ja arvoja 

mittaavien muuttujien sekä elämäntyyliväitteiden osalta ryhmien välillä oli 

tilastollisesti merkitseviä eroja.  
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Perinteikkäät (21 %) olivat pääasiassa miehiä ja keski�iältään vanhempia kuin 

statushakuiset autoilijat ja yksilölliset erottujat. Heillä oli muita matalammat 

talouden kokonaistulot. Matkustaminen ei kiinnostanut heitä siinä määrin, mitä 

muita ryhmiä kuten ei myöskään ostoksilla käyminen. Myös television, filmien ja 

radion merkitys oli vähäisempi kuin muille ryhmille. Hauskanpitoa ei voida pitää 

perinteikkäiden elämässä tärkeimpänä asia eikä myöskään ystävyyssuhteilla ollut 

niin suurta merkitystä kuin muissa ryhmissä. Näiden lisäksi perinteikkäät arvostivat 

aineellista elintasoa ja muiden keskuudessa saavutettua arvostusta vähemmän kuin 

muut ryhmät. Myös ulkonäön merkitys oli perinteikkäille vähäisempää kuin muille 

ryhmille. Sen sijaan perinteikkäät arvostivat eniten henkisen tasapainon merkitystä. 

 

Perinteikkäille auton edustavuus ei ollut tärkeää ja heille auto merkitsi muihin 

ryhmiin verrattuna eniten pelkkää kulkuneuvoa. Automerkin valinnassa heitä ohjasi 

halpa hinta enemmän kuin muita ryhmiä. He eivät myöskään maksaneet 

merkkituotteista mielellään enempää, jos tarjolla oli sitä edullisempi tuote. He eivät 

pitäneet itseään hyvin sosiaalisina siinä määrin kuin muut ryhmät, mutta heidän 

mielestään elämässä tuli olla jännitystä enemmän kuin statushakuisten autoilijoiden 

mielestä. Perinteikkäille yksinkertainen elämä oli mieluisempaa kuin muille 

ryhmille ja heidän mielestään heidän elämäntyylinsä oli perinteinen suomalainen 

elämäntyyli. Smart forfourista he olivat toiseksi kiinnostuneita ja he antoivat sille 

arvosanan, joka oli kahden muun ryhmän antamien arvosanojen välissä. 

 

Statushakuiset autoilijat (26 %) olivat keski�iältään kaikista nuorimpia. Naisia 

heistä oli 24 % ja miehiä 76 %. Heidän taloutensa kokonaistulot olivat suuremmat 

kuin muissa ryhmissä. Kulttuurista ja taiteesta he olivat muita ryhmiä vähemmän 

kiinnostuneita. Myöskään hauskanpito ei ollut heille hyvin merkittävä 

mielenkiinnon kohde, vaikka silti se kiinnosti heitä enemmän kuin perinteikkäitä. 

Myöskään työn mielekkyydellä ei statushakuisten autoilijoiden elämässä ollut yhtä 

suurta merkitystä kuin muissa ryhmissä. Edelleen elämästä nauttimisen arvostus ja 

itsensä kehittäminen olivat vähemmän arvostettuja kuin muissa ryhmissä. Henkisen 

tasapainon merkitys ei myöskään ollut statushakuisille autoilijoille niin tärkeää kuin 

muille ryhmille.  
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Harrastuksissaan elämäntyyliryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkittävästi, 

mutta statushakuisten kohdalla tuli esille etenkin moottoriurheilu�harrastus (autot, 

moottoripyörät, ralli). Muissa elämäntyyliryhmissä se ei taas noussut esille lainkaan. 

Elämäntyyliväitteiden osalta statushakuiset autoilijat eivät niinkään halunneet olla 

moderneja ja näyttää sitä tai erottua muista. Lisäksi he pitivät itseään vähiten 

mielipidejohtajina. Statushakuiset autoilijat eivät myöskään pyrkineet niin paljoa 

yksilöllisiin ratkaisuihin kuin yksilölliset erottujat. He eivät pitäneet itseään niin 

pidettyinä henkilöinä kuin muut ryhmät. Sitä vastoin heille oli tärkeämpää näyttää 

menestymisensä. Auto merkitsi eniten statushakuisille autoilijoille muuta kuin 

pelkkää kulkuneuvoa. Lisäksi he olivat eniten sitä mieltä, että kaikki autot ovat 

toisistaan poikkeavia. Halpa hinta myös ohjasi tämän ryhmän automerkin valintaa 

kaikista vähiten. Smart forfour kiinnosti heitä kaikista vähiten ja he antoivat sille 

matalimman arvosanan. 

 

Statushakuiset autoilijat eivät kaivanneet elämäänsä jännitystä, eivätkä he myöskään 

olleet mielestään ensimmäisiä tuoteuutuuksien kokeilijoita tuttavapiirissään. Lisäksi 

he pitivät muita vähemmän itseään kansainvälisinä. 

 

Yksilöllisissä erottujissa (53 %) oli kaikista ryhmistä tasapuolisimmin sekä naisia 

että miehiä. Keski�iältään he olivat vain hieman vanhempia kuin statushakuiset 

erottujat. Talouden kokonaistuloiltaan he sijoittuvat kahden muun ryhmän väliin. He 

arvostivat ryhmistä eniten kulttuuria ja taidetta ja matkustamista. Samoin ostoksilla 

käyminen ja kodin kunnostus olivat tärkeämpiä asioita yksilöllisille erottujille kuin 

muille ryhmille. Yksilölliset erottujat ilmoittivat kaikista eniten katsovansa 

pääasiassa viihdeohjelmia ja vähiten pääasiassa uutisia ja ajankohtaisohjelmia. 

Televisio, filmit ja radio olivat heille tärkeämpi asioita kuin muille ryhmille. 

 

Yksilölliset erottujat arvostivat muita enemmän hauskanpitoa ja elämästä 

nauttimista. Myös ystävyyssuhteet, aineellinen elintaso ja muiden keskuudessa 

saavutettu arvostus olivat heille tärkeämpää kuin muille ryhmille. Ulkonäkö sai yhtä 

lailla heidän keskuudessaan arvostusta enemmän kuin perinteikkäiltä tai 

statushakuisilta autoilijoilta. He näkivät myös huoliteltuna olemisen tärkeäksi. 

Harrastuksissa korostui lenkkeilyn ja liikunnan merkitys.  
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Yksilöllisille erottujille oli tärkeää olla moderni ja näyttää menestymisensä ja erottua 

muista. Näiden lisäksi he pitivät itseään enemmän mielipidejohtajina ja arvioivat 

itseään sosiaalisemmiksi kuin mitä muut ryhmät. Yksilölliset erottujat pyrkivät 

eniten yksilöllisiin ratkaisuihin. Heille auton edustavuus oli jopa hieman tärkeämpää 

kuin statushakuisille autoilijoille. He arvioivat olevansa valmiita maksamaan 

merkkituotteesta enemmänkin, vaikka tarjolla olisi edullisempi tuote. Lisäksi he 

ostivat merkkivaatteita mielestään enemmän kuin muut ryhmät. Yksilöllisten 

erottujien mielestä elämässä tuli olla jännitystä. Näin he mielestään tekivät 

heräteostoksia muita enemmän ja omasivat itsevarmuutta enemmän kuin muut 

ryhmät. Heidän mielestään heidän elämäntyylinsä ei ollut perinteinen suomalainen 

elämäntyyli. Yksilölliset erottujat pitivätkin itseään eniten kansainvälisinä. 

Yksilölliset erottujat olivat muita kiinnostuneempia Smart forfourista ja antoivat 

sille kaikista korkeimman keskiarvon. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Elämäntyylin teoreettinen perusta on ollut mielestäni heikko. Yleisesti tiedetään, 

mihin sanalla elämäntyyli viitataan, mutta sitä ei osata tarkasti määritellä. Kuten 

Maycroft (2004) toi esille, käsitteestä puhutaan jopa kissojen kohdalla. Tällainen 

puhekielisten termien esiintyminen tuskin on kuitenkaan sekoittanut tieteellisten 

termien määrittelyä. Sekavuuteen ja monimuotoisuuteen on saattanut vaikuttaa 

ilmiön erilainen sisältö ja käsitteellistäminen eri kulttuureissa, jolloin yhtä 

universaalia käsitemäärittelyä on ollut vaikea muodostaa. Brunson ja Grunertin 

(1998, 145) mukaan käsite tulisikin ilmaista jokaisessa kulttuurissa sille kulttuurille 

selkeänä ja ymmärrettävä. Lisäksi elämäntyylien muutos useiden kulttuurien sisällä 

on ollut viime vuosikymmenien aikana erityisen nopeatahtista esimerkiksi tulotason 

nousun ja sosiaalisten viiteryhmien synnyn vuoksi. Uskonkin, että elämäntyylin 

dynaamisuus on omalta osaltaan sekoittanut selkeää määrittelyä, sillä esimerkiksi 

tulotason nousulla on ollut suomalaiseen elämäntyyliin valtava merkitys viime 

vuosisadan puolesta välistä lähtien.  

 

Elämäntyylin käsitettä on myös sovellettu kulloinkin tutkimukselle 

tarkoituksenmukaiseen muotoon, mikä on vaikeuttanut yhtenäisen käsitemäärittelyn 
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vakiintumista (Andersonin ja Goldenin 1984). Mielestäni tätä ei kuitenkaan voida 

sanoa varsinaiseksi puutteeksi, eikä sen korjaaminen käytännössä ole mahdollista. 

Se on seurausta elämäntyylin monimuotoisesta ilmiöstä ja nivoutumisesta lukuisiin 

eri konteksteihin. Näin ollen yhtä, universaalisti vakiintunutta käsitettä tuskin tulee 

löytymään. Suurin ongelma mielestäni on seurausta kirjoittajien kontekstin 

puutteellisesta korostamisesta. Useat kirjoittajat eivät tuo esille selkeästi sitä, 

millaisessa kontekstissa heidän elämäntyylinsä on sopiva. Hyvin moni määrittelee 

sen yleisesti. Kukapa ei tietäisi, että elämäntyylillä viitataan tyyliin elää� 

Näkökulman esille tuominen olisikin todennäköisesti selkeyttävä tekijä, sillä yhtä 

ainoaa määritelmää tuskin voidaan luoda. Toisaalta taas elämäntyyli rakentuu hyvin 

laajasta kokonaisuudesta, ja monet kirjailijat käsittelevät sitä vain oppikirjamaisesti. 

Kuitenkin teoriassa elämäntyylin syntyyn vaikuttavia tekijöitä on runsaasti ja 

ainakin niitä voidaan jäsennellä yksilöllisiksi, sosiaalisiksi ja kulttuurisiksi 

tekijöiksi. Tässä mielessä näiden tasojen avulla jäsentäminen voisi auttaa lukijaa 

elämäntyylin parempaan sisäistämiseen.  

 

Tämä tutkielma pyrki teoreettisen kontribuution luomiseen määrittelemällä selkeästi 

tutkielmassa käsiteltävän elämäntyylin kontekstin ja sisällön. Sisällöltään 

elämäntyyli määriteltiin arvojen ja minäkuvan pohjalta syntyväksi, yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä. Näin siinä 

yhdistyvät sekä kognitiiviset ominaispiirteet kuin käyttäytyminenkin. Tasoltaan 

elämäntyyliä tarkasteltiin yksilötasolla, jolloin sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 

vaikutusta elämäntyylin ei tutkittu. Lisäksi mielestäni demografisilla tekijöillä on 

teoriassa merkitystä elämäntyylin muodostumiseen, koska ne antavat tietyt raamit 

elämäntyylimahdollisuuksille. Käytännössä demografisten tekijöiden merkitystä 

käsitellään jäljempänä. 

 

Elämäntyyliä on tutkittu psykograafisella tutkimuksella. Teoriaosassa pyrin 

selkeyttämään myös psykograafisen tutkimuksen termiä. Mielestäni 

elämäntyylitutkimuksesta tulee käyttää termiä psykograafinen tutkimus, koska se 

näkee elämäntyylin kokonaisvaltaisena tutkimusilmiönä.  Psykograafinen tutkimus 

sopii näin sekä elämäntyyliin liittyvän käyttäytymisen tutkimiseen että kognitiivisiin 

ominaispiirteisiin.  
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Tutkimus ei siinä mielessä edusta uutta aihetta, että elämäntyyliä on tutkittu jo 

pitkään. Kuitenkin empiirisenä kontribuutiona se tuo elämäntyylille uuden 

näkökulman, auton koeajaja �kontekstin. Auton koeajaja �konteksti eroaa auton 

omistajuus �kontekstista siinä, ettei tutkimusobjektien oleteta ajavan yhtä 

automerkkiä. Näin heidän ei myöskään oleteta olevan ominaispiirteiltään yhteneviä. 

Lisäksi elämäntyylin mittaamiseksi loin uuden käsitteen, IOV�tekijät. Vaikka 

teoreettisessa viitekehyksessä osatekijänä oli myös yksilön käyttäytyminen, sitä ei 

tutkittu konkreettisesti. Näin elämäntyyliä mitattiin mielenkiinnon kohteiden, 

mielipiteiden ja arvojen näkökulmasta. Tältä perustalta empiiriselle tutkimukselle 

rakennettiin mittaristo. Mittariston etuna voidaan pitää sitä, että se oli hyvin 

huolellisesti rakennettu ja testattu. Sen perustana olivat ulottuvuudet, jotka ovat 

auton koeajo �kontekstissa relevantteja ja koeajajia toisistaan erottelevia 

ulottuvuuksia. Tarkoitus oli mallintaa vain tärkeimpiä ulottuvuuksia eli 

perinteisyyttä, statushakuisuutta ja yksilöllisyyttä. Mittaristo avulla pystyttiin 

erottelemaan sekä toisistaan poikkeavia faktoreita että erottelemaan havaintoja.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui kolmesta tasosta. Ylimmällä tasolla 

elämäntyylin syntymisessä vaikuttivat yksilön arvot ja minäkuva. Antonideksen ja 

van Raaijin (1998) mukaan yksilön arvoilla on hyvin oleellinen merkitys, sillä 

toimivat pohjalla mielipiteiden, mielenkiinnon kohteiden ja käyttäytymisen 

määrittymisessä. Teoriassa esille tuotiin arvojen ja elämäntyylin yhteys: Yksilöt 

pyrkivät maksimoimaan arvojensa ja elämäntyylinsä yhtenäisyyden, mikä näkyy 

lopulta käyttäytymisessä. Tämä viittaa siihen, että tietyt arvot omaavat henkilöt ovat 

myös elämäntyyliltään samanlaisia. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että ryhmät 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi seuraavissa arvoissa: elämästä 

nauttiminen (p=0,029), itsensä kehittäminen (p=0,002), ystävyyssuhteet (p=0,048), 

aineellinen elintaso (p=0,032), arvostettu asema muiden keskuudessa (p=0,003), 

ulkonäkö (p=0,003) ja henkinen tasapaino (p=0,050). Kuitenkin Adlerin huomio 

siitä, että muun muassa arvoissaan eroavat yksilöt voivat mieltyä samaan 

elämäntyylin (Woods 1981, 298 ks. myös Adler 1964), on osaltaan totta. 

Elämäntyyliryhmien sisällä oli hajontaa arvojen merkityksissä. Mielestäni 

keskustelussa arvojen ja elämäntyylin yhteneväisyydestä tulee ottaa huomioon 

tutkittujen arvojen painoarvot. Se, olisivatko elämäntyyliryhmät jakautuneet eri 
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lailla ryhmittelyssä arvojen pohjalta, olisi voinut tuoda kannanoton Adlerin 

väitteeseen.  

 

Viitekehyksen toiselle tasolle nivoutuivat yksilön mielipiteet ja mielenkiinnon 

kohteet. Empiirisessä tutkimuksessa yleisiä mielipiteitä ei tutkittu lainkaan, vaan 

niissä keskityttiin yksilön mielipiteisiin omasta itsestä yleisesti ja autokontekstissa. 

Kontekstissa niiden laajempi kysyminen olisikin saattanut tuonut tutkimustuloksille 

lisää syvyyttä. Toisaalta taas lomakkeen pidentäminen olisi saattanut pienentää 

vastausprosenttia huomattavasti.  

 

Viitekehyksen toiselle tasolle sijoittuivat myös mielenkiinnon kohteet. 

Mielenkiinnon kohteina voivat asiat, joihin yksilöt käyttävät aikaansa ja rahaansa. 

Tässä mielessä Antonideksen ja van Raaijin osatekijöiden tasot ovat käytännössä 

jokseenkin päällekkäisiä. Mielestäni tästä syystä IOV�tekijät sopivat hyvin tämän 

tutkielman teoreettisen määritelmän operaationalisointiin. Mielenkiinnon kohteina 

tutkitut kulttuuri ja taide, matkustaminen, ostoksilla käyminen, kodin kunnostus, 

televisio, radio ja filmit ja hauskanpito uskoakseni viestivät myös käyttäytymisestä. 

Koska hauskanpito oli merkittävintä yksilöllisille erottujille, se todennäköisesti 

myös näkyy heidän käyttäytymisessään.  

 

Kuitenkin Antonideksen ja van Raaijin (1998) mukaan yksilön käyttäytyminen on 

pääasiallinen objekti, jota elämäntyylissä tulisi tutkia. Olen sitä mieltä, että 

käyttäytymistä olisi voitu tutkia konkreettisesti, sillä se olisi kertonut yksilöiden 

jokapäiväisestä käyttäytymisestä konkreettisesti. Yksilön näkemyksen vahvuudella 

eri väitteistä ei saatu konkreettisia tuloksia siitä, millaisesta käyttäytymisestä 

yksilöiden elämä todellisuudessa muodostuu. Toisaalta taas tutkimuksen tavoitteena 

oli kuvata Smart forfourin koeajajien elämäntyyliä heidän subjektiivisesta 

näkemyksestään käsin.  

 

Foxallin ja Goldsmithin (1994) elämäntyyli�määrittelyssä demograafiset tekijät oli 

otettu huomioon, kun taas Antonides ja van Raaij eivät niitä määrittelyssään tuoneet 

esille. Oleellista on kuitenkin huomioida se, että yksilön taloudelliset voimavarat 

antavat kehyksen, joiden puitteissa elämäntyylimahdollisuudet voivat olla rajalliset. 

Tästä syystä empiirisessä tutkimuksessa kysyttiin myös taustatietoja, kuten tuloja. 
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Demografisten tekijöiden avulla ei kuitenkaan voida päätellä empiirisen tutkimuksen 

kohdalla juuri mitään. Taustoiltaan elämäntyyliryhmät eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi muissa taustamuuttujissa kuin sukupuolessa ja talouden yhteistuloissa. 

Demografisten tekijöiden merkitys elämäntyylissä tuleekin todennäköisesti esille 

vasta silloin, kun vastaajat eroavat niissä oleellisesti. Esimerkiksi kulttuurien 

elämäntyylierojen vertailussa demografisilla tekijöillä on todennäköisesti enemmän 

merkitystä. Tutkielman empiirisessä tutkimuksessa näin ei kuitenkaan ollut. 

  

Tutkimustulosten perusteella Smart�maahantuonti voi suunnitella Smart forfourin 

markkinointia. Smart forfour on kohdistettu rohkeille, yksilöllisille ja 

innovatiivisella tavalla muista erottuville kaupunkilaisille. Tämän tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että 53 % koeajaneista edusti innovatiivista ja yksilöllistä 

kaupunkilaisen koeajajan elämäntyyliä. Yksilölliset erottujat olivat selvästi suurin 

elämäntyyliryhmä aineistossa. He halusivat erottuja muista, pyrkivät yksilöllisiin 

ratkaisuihin ja heille auton edustavuus oli tärkeää. Yksilölliset erottujat olivat eniten 

kiinnostuneita Smart forfourista ja he antoivat sille korkeimman arvosanan. Lisäksi 

he olivat eniten samaa mieltä väitteestä �Smart forfour voisi olla autoni�. Kaikista 

koeajaneista seitsemän henkilöä oli ostanut Smart forfourin koeajonsa jälkeen. 

Heistä kuusi kuului yksilöllisiin erottujiin ja yksi statushakuisiin autoilijoihin. 

Yksilölliset erottujat tässä mielessä osoittautuivat kiinnostuneimmiksi ja 

tyytyväisimmiksi henkilöiksi Smart forfouriin. Näin heitä voidaan pitää Smart 

forfourin potentiaalisempina ostajina. 

 

Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, mitkä asiat yksilöllisten erottujien 

elämäntyylissä ovat olennaisia. Tulosten perusteella yksilölliset erottujat arvostavat 

erottumista, yksilöllisyyttä ja edustavuutta. Yksilölliset erottujat katsoivat MTV 3 �

kanavaa enemmän kuin muut ryhmät. Toisena kaupallisena televisiokanavana he 

katsoivat Nelosta. Kuitenkin MTV 3 �kanava oli suosituin. Tämän perusteella 

televisiomainonta saavuttaisi parhaiten yksilölliset erottujat ja statushakuiset 

autoilijat MTV 3 �kanavan avulla. Radiokanavien kuuntelussa sen sijaan oli paljon 

hajontaa. Mainonnan kannalta Nova ja kaupalliset nuorisokanavat osoittautuivat 

tärkeimmiksi radiokanaviksi, koska yksilölliset erottujat kuuntelivat niitä eniten. 

Tuloksien avulla ei kuitenkaan saatu tietoa siitä, mihin vuorokauden aikaan 

televisiota ja radiota seurataan eniten. 
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Smart�tuoteperhe on mukana maraton�tapahtumissa sponsoroijana. Empiirisen 

tutkimuksen perusteella Smart forfourin koeajaneet harrastavatkin eniten lenkkeilyä 

ja liikuntaa. Lenkkeilyn ja liikunnan merkitys nousi esiin jokaisen ryhmän kolmen 

tärkeimmän harrastuksen kohdalla. Koska koeajajat osoittautuivat liikunnan 

harrastajiksi, näkyvyys maraton�tapahtumissa on varmasti oikea 

markkinointipäätös. 

 

6.3 Elämäntyyliryhmien luotettavuus 

 

Empiirisen tutkimuksen avulla Veho Group Oy Ab:n Smart�maahantuonti sai 

tietoonsa sen, millaisia elämäntyylejä Smart forfourin koeajajat ovat. 

Tutkimustulosten perusteella yksilölliset erottujat vaikuttavat niiltä, joita voidaan 

pitää Smart forfourin ensisijaisena kohderyhmänä. Se, missä määrin muodostetut 

elämäntyyliryhmät vastaavat todellisuutta, on kysymys tutkimuksen validiteetista. 

Lastovicka ym. (1990) kyseenalaistivat elämäntyyliryhmien validiteetin, koska 

tutkijat eivät usein tiedä ennalta muodostuvia elämäntyyliryhmiä. Empiirisen 

tutkimuksen suunnittelu perustui kuitenkin sekä teoreettiseen kirjallisuuteen, 

aikaisempiin tutkimuksiin, esitutkimukseen että toimeksiantajan kanssa käytyihin 

neuvotteluihin eri ulottuvuuksista. Näin ollen ei ole syytä epäillä, ettei mittaristo 

olisi mitannut sitä, mitä tarkoitus oli. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia elämäntyyliä 

auton koeajaja �kontekstissa, joten muihin konteksteihin tämän tutkimuksen tuloksia 

ei luonnollisesti yleistetä muihin elämäntyylikonteksteihin. 

 

Tutkimustuloksin tarkastelussa kuitenkin tulee ottaa huomioon se, että tulokset 

perustuvat vastaajien subjektiivisiin näkemyksiin. Näin ollen niistä ei voida päätellä 

mitään absoluuttisia totuuksia. Lisäksi esimerkiksi mielenkiinnon kohteiden 

merkittävyys yksilölle ei kerro mitään siitä, minkä verran yksilö todellisesti 

mielenkiinnon kohteeseen käyttää aikaa. Lisäksi elämäntyyliryhmien syntymiseen 

vaikuttivat omat subjektiiviset valintani aineiston analysoinnissa. Faktorianalyysia 

esimerkiksi heikentää valittujen kolmen faktorin suhteellisen matala selittävyysaste 

(37,2 %). Kuitenkin tarkoituksena oli mallintaa vain tärkeimpiä ulottuvuuksia. 

Tutkimustuloksia arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon se, että 
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kysymyksenasettelu ohjaa aina jossain määrin vastauksia. Näin erilaisilla 

kysymysmuodoilla olisi mahdollisesti tullut esiin erilaisia faktoreita.  

 

Empiirinen aineisto koostui 97 havainnosta, mikä on suhteellisen pieni 

kvantitatiivinen aineisto. Pieni tutkimusaineisto puolestaan heikentää osaltaan 

tutkimuksen reliabiliteettia (Heikkilä 1998, 30). Aineiston pienuus näkyi etenkin 

faktori- ja klusterianalyysissa. Muodostetut elämäntyyliryhmät olivat suhteellisen 

pieniä ja näin yksittäisillä havainnoilla oli tulosten kannalta huomattava painoarvo. 

Tämä tulee huomioida tutkimustulosten tarkastelussa. Kyselyn tulokset kuitenkin 

käsiteltiin järjestelmällisesti samoin kriteerein, jolloin vastaukset ovat keskenään 

vertailtavissa. Näin niistä voidaan tehdä ainakin suuntaa antavia päätelmiä. Tulosten 

yleistettävyys koko perusjoukkoa koskevaksi vaatisi suurempaa havaintojen määrää. 

 

Empiirisen tutkimuksen tuloksissa yksilölliset erottujat vastasivat useaan väittämään 

korkeammilla arvoilla kuin muut ryhmät. Tähän on voinut vaikuttaa ryhmien 

kokoerot, sillä perinteikkäiden ja statushakuisten autoilijoiden elämäntyyliryhmät 

olivat huomattavasti pienempiä kuin yksilöllisten erottujien elämäntyyliryhmä. Näin 

yksittäisillä vastauksilla on ollut keskiarvoihin enemmän vaikutusta kuin 

yksilöllisten erottujien ryhmässä. Toisaalta taas, kuten edellä mainittiin, yksilöiden 

subjektiivisissa tulkinnoissa kunkin asian merkittävyydestä voi olla eroja. Joka 

tapauksessa luotettavuutta ei mielestäni tämän osalta ole syytä epäillä, koska myös 

sellaisia kysymyksiä oli runsaasti, joihin yksilölliset erottujat eivät vastanneet 

korkeimmalla keskiarvolla. 

 

Muodostetut elämäntyyliryhmät nimettiin perinteikkäiksi, statushakuisiksi 

autoilijoiksi ja yksilöllisiksi erottujiksi. Mielenkiintoista oli etenkin se, miten ryhmät 

erosivat toisistaan elämäntyyliväitteiden auto�ulottuvuuksissa. Perinteikkäille auton 

edustavuudella ei ollut niin paljon merkitystä kuin muissa ryhmissä. Lisäksi heitä 

halpa hinta ohjasi eniten automerkin valinnassa. Lisäksi he olivat eniten sitä mieltä, 

että kaikki autot ovat samanlaisia. Tämän tutkimukseen vastanneiden keskuudessa 

heitä voidaan pitää vähiten auton edustavuudesta välittävinä. Puolestaan 

statushakuisille autoilijoille ja yksilöllisille erottujille auton edustavuus on selvästi 

tärkeämpää. Elämäntyyliryhmien vastaukset muihinkin kysymyksiin olivat 

johdonmukaisia. Esimerkiksi statushakuiset autoilijat olivat kaikista 
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kiinnostuneimpia autoista ja he myös harrastivat moottoriurheilua. Samalla tapaa 

yksilöllisille erottujille ulkonäkö oli selvästi muita tärkeämpää ja heille oli myös 

tärkeää näyttää huolitellulle. Lisäksi heidän elämäntyylinsä ei heidän mielestään 

ollut perinteinen suomalainen elämäntyyli ja näin he myös pitivät itseään eniten 

kansainvälisinä. Tulosten johdonmukaisuus onkin mielestäni eräänlainen osoitus 

luotettavuudesta. 

 

6.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Aiheena elämäntyyli auton koeajaja �kontekstissa oli mielestäni erityisen 

mielenkiintoinen. Kerättyä aineistoa voisi hyödyntää esimerkiksi tutkimalla 

elämäntyylejä eri ratkaisuilla kuin mitä tässä tutkielmassa tehtiin. Näin esimerkiksi 

faktorianalyysissä tarkasteluun voisi ottaa kaikki faktorit, joiden eigenvalue oli yli 

yksi. Erilaisella faktoriratkaisulla myös tulokset saattaisivat olla erilaisia. Useamman 

faktorin mukaan ottaminen todennäköisesti tekisi tuloksista yksityiskohtaisempia, 

jolloin tulokset saattaisivat olla myös syvällisempiä.  

 

Rakennettua elämäntyylimittaristoa olisi mielenkiintoista soveltaa jonkin muun 

automerkin koeajajien elämäntyylin tutkimiseen. Tämä mahdollistaisi muun muassa 

automerkkien koeajajien elämäntyylien vertaamisen. Mielenkiintoista olisi verrata 

sitä, löytyisikö toisen automerkin koeajajien keskuudesta perinteikkäitä, 

statushakuisia autoilijoita ja yksilöllisiä erottujia. Lisäksi mittariston avulla voisi 

tutkia sitä, eroavatko sen ostaneet ja ei�ostaneet toisistaan merkittävästi. Lisäksi 

kyselylomaketta voitaisiin käyttää uusintatutkimukseen, joka tehtäisiin myöhemmin. 

Esimerkiksi vuoden päästä Smart forfourin ostaneita koeajajia on todennäköisesti jo 

runsaasti, jolloin ostaneita ja ei�ostaneita pystyisi tutkimaan. 

 

Yksilöllisten erottujien elämäntyylin jatkotutkiminen esimerkiksi kvalitatiivisella 

tutkimuksella olisi hyvin mielenkiintoinen tutkimustehtävä. Kvalitatiivisen 

haastattelun avulla voitaisiin saada tarkempi kuva heidän elämäntyylistään. 

Tällaisen jatkotutkimuksen avulla voitaisiin testata nyt tehdyn empiirisen 
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tutkimuksen validiteettia. Lisäksi haastattelun avulla voisi paneutua tarkemmin 

myös konkreettiseen käyttäytymiseen.  
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LIITE 1: Tutkimuksen kyselylomake. 
 

Täyttäkää aluksi taustatietonne. 
Muistakaa lukea täyttöohjeet.                                                                                      

 

1. Sukupuolenne? 

1) mies 

2) nainen 

 

2. Syntymävuotenne?  
_______________________ 

 

3. Siviilisäätynne? 

1) naimaton 
2) avioliitossa 
3) avoliitossa 
4) asumuserossa/eronnut 
5) leski 

 

4. Montako henkilöä taloudessanne asuu? 

    ______ aikuista ja ______ lasta 

 

5. Asuinkuntanne ja postinumero? 

____________________________________ 

6. Asuinseutunne? 
1) keskusta/kirkonkylä 
2) muu taajama-alue 
3) maaseutu 
 
7. Ylin koulutuksenne? 
 
1) korkeakoulu/yliopisto 
2) ammattikorkeakoulu 
3) opistotutkinto 
4) ammattitutkinto 
5) ylioppilas 
6) perus/kansakoulu 
 

8. Millä linjalla opiskelitte/opiskelette?  

____________________________________ 

 

9. Oletteko tällä hetkellä työssä?                                                                                                                       

                                                          No:_________    

                                                      

Jos olette eläkkeellä tai työtön, vastatkaa 
kysymyksiin 10,11 ja 12 viimeisimmän 
työpaikkanne mukaan.  

Jos olette opiskelija, vastatkaa kysymykseen 10 
�opiskelija� ja siirtykää kysymykseen 13. 

Muutoin siirtykää kysymykseen 13. 

 

10. Ammattinne? 

_________________________________________ 

 

11. Ammattiryhmänne? 

1) johtavassa asemassa        
2) ylempi toimihenkilö        
3) alempi toimihenkilö        
4) työntekijä        
5) yrittäjä 

12. Minkä luonteisissa tehtävissä työskentelette? 

Valitkaa vain yksi vaihtoehto. 

1) teollisuus/tekniset tehtävät 
2) palvelutehtävät 
3) opetustehtävät 
4) hoitotehtävät 
5) suunnittelu/hallinto/tutkimus 
6) maa- tai metsätalous 
7) liikenne 
8) vähittäiskauppa 
9)muu:_______________________________ 

 

13. Henkilökohtaiset bruttotulonne kuukaudessa? 

1) alle 999 e/kk          
2) 1000-1999 e/kk         
3) 2000-2999 e/kk          
4) 3000-3999 e/kk          
5) 4000- 4499 e/kk 
6) yli 4500 e/kk 

 
14. Taloutenne bruttotulot kuukaudessa?  
 
_______________________________________ 
 
 
15. Mistä liikkeestä osatte pääasiassa vaatteenne?

1) kyllä, kokopäiväisesti                                                        
2) kyllä, osa-aikaisesti                                                     ________________________________________ 
3) en 
 

 

 
 



 88

 
 

Miten seuraatte mediaa? Ympyröikää mielipidettänne vastaava numero 1-7. 

 Täysin 
eri 

mieltä 

- - - - - - - - -   - - -  - -  Täysin 
samaa 
mieltä 

16. Olen hyvin perillä ajankohtaisista asioista.  1 2 3 4 5 6 7 
17. Katson TV:stä pääasiassa viihdeohjelmia. 1 2 3 4 5 6 7 
18. Luen säännöllisesti sanomalehtiä. 1 2 3 4 5 6 7 
19. Kuuntelen radiota paljon  1 2 3 4 5 6 7 
20. Internet on minulle tärkeä tiedonlähde. 1 2 3 4 5 6 7 
21. Katson TV:stä lähinnä uutisia & 
      ajankohtaisohjelmia. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22. Mitä kahta TV-kanavaa eniten seuraatte? _____________________ja_________________________ 

23. Mitä kahta radiokanavia useimmiten kuuntelette?___________________ ja ____________________ 

24. Mitä aikakauslehtiä luette?____________________________________________________________ 

Kuinka tärkeitä seuraavat ajanviettotavat ovat teille? Ympyröikää mielipidettänne vastaavasti  1-7. 

 Täysin 
yhdentekevä 

- - - 
- - 

- - - - - - - 
-  

- - - 
-  

- - - 
- -  

Erittäin 
merkittävä 

25. Liikunta tai urheilu 1 2 3 4 5 6 7 
26. Taide/kulttuuri 1 2 3 4 5 6 7 
27. Matkustaminen 1 2 3 4 5 6 7 
28. Ostoksilla käyminen 1 2 3 4 5 6 7 
29. Kodin kunnostaminen 1 2 3 4 5 6 7 
30. TV, filmit, radio 1 2 3 4 5 6 7 
31. Tietokoneharrastus 1 2 3 4 5 6 7 
32. Lepäily 1 2 3 4 5 6 7 
33. Harrastukset ja vapaa-aika 1 2 3 4 5 6 7 

  34. Hauskanpito/ravintolat 1 2 3 4 5 6 7 
  35. Yhdessä olo perheen kanssa 1 2 3 4 5 6 7 

 

36. Mainitkaa vielä max. kolme tärkeintä harrastustanne ja kuinka usein niitä harrastatte. 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 
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Minkälainen merkitys seuraavilla asioilla on elämässänne? Ympyröikää mielipidettänne vastaava 1-7.

 

Miten suhtaudutte seuraaviin väittämiin? Ympyröikää mielipidettänne vastaava numero 1-7. 

 Täysin 
yhden-
tekevä 

- - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  Erittäin 
merkittävä 

37. Työn/opiskelun mielekkyys 1 2 3 4 5 6 7 
38. Perhe 1 2 3 4 5 6 7 
39. Elämästä nauttiminen 1 2 3 4 5 6 7 
40. Itsensä kehittäminen 1 2 3 4 5 6 7 
41. Ystävyyssuhteet 1 2 3 4 5 6 7 
42. Aineellinen elintaso, raha 1 2 3 4 5 6 7 
43. Perinteiden kunnioittaminen 1 2 3 4 5 6 7 
44. Arvostettu asema 
      muiden keskuudessa 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Ulkonäkö 1 2 3 4 5 6 7 
46. Henkinen tasapaino 1 2 3 4 5 6 7 

 Täysin 
eri 

mieltä 

 
- - -  

 
- - -  

 
- -  

 
- - -  

 
- -  

Täysin 
samaa 
mieltä 

47. Mielestäni omaan perinteisen     
      suomalaisen elämäntyylin. 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Haluan olla moderni ja näyttää sen. 1 2 3 4 5 6 7 
49. Olen mielestäni itsevarmempi kuin moni. 1 2 3 4 5 6 7 
50. Vanhoja arvoja ei kunnioiteta enää  
       tarpeeksi. 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Haluan erottua muista. 1 
 

2 3 4 5 6 7 

52. Olen hyvin kiinnostunut autoista.  1 2 3 4 5 6 7 
53. Kokeilen mielelläni uusia tuotteita. 1 2 3 4 5 6 7 
54. smart forfour voisi olla autoni. 1 2 3 4 5 6 7 
55. Halpa hinta ohjaa automerkin valintaa. 1 2 3 4 5 6 7 
56. Mielestäni olen mielipidejohtaja 
      tuttavapiirissäni. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Tunnen olevani pidetty henkilö. 1 2 3 4 5 6 7 
58. On tärkeää, että autoni on edustava. 1 2 3 4 5 6 7 
59. Olen luonteeltani hyvin sosiaalinen.   1 2 3 4 5 6 7 
60. Pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin. 1 2 3 4 5 6 7 
61. En juurikaan välitä traditioista. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Auto merkitsee minulle vain 
      kulkuneuvoa. 

1 2 3 4 5 6 7 

63. Minulle on tärkeää näyttää huolitellulta. 1 2 3 4 5 6 7 
64. Pidän itseäni kansainvälisenä. 1 2 3 4 5 6 7 
65. Maksan merkkituotteesta mielelläni 
      enemmänkin, vaikka tarjolla olisi 
      edullisempi vaihtoehto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

66. Kartan riskiä tuoteuutuuksien kohdalla. 1 2 3 4 5 6 7 
67. Olen elämääni tyytyväinen. 1 2 3 4 5 6 7 
68. Huomaan usein olevani ensimmäinen 
      tuoteuutuuden kokeilija tuttavapiirissäni.

1 2 3 4 5 6 7 
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69. Olen kotikeskeinen ihminen. 1 2 3 4 5 6 7 
70. Suunnittelen tarkkaan rahankäyttöni. 1 2 3 4 5 6 7 
71. Minulle on tärkeää olla kiinnostava 
      vastakkaisen sukupuolen mielestä. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Haluan näyttää menestymiseni. 1 2 3 4 5 6 7 
73. Ostan yleensä merkkivaatteita. 1 2 3 4 5 6 7 
74. Pidän yksinkertaisesta elämästä. 1 2 3 4 5 6 7 
75. Olen tyytyväinen taloudelliseen        
      tilanteeseeni. 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Elämässä tulee olla jännitystä. 1 2 3 4 5 6 7 
77. Teen usein heräteostoksia. 1 2 3 4 5 6 7 
78. Minusta kaikki automerkit ovat 
      samanlaisia. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Lopuksi kysymyksiä autoista. Jos omistatte auton, vastatkaa kysymyksiin 79-81 (jos omistatte 
useamman, merkitkää kaksi tärkeintä). Jos ette omista autoa, siirtykää kysymykseen 82. 
 
79. Ykkösautonne vuosimalli ja merkki: _____________________________________ 
80. Kakkosautonne vuosimalli ja merkki: ____________________________________ 
81. Miksi valitsitte kyseisen autonne? _______________________________________ 
 
82. Mistä syystä koeajoitte smart forfouria? Valitkaa yksi, tärkein vaihtoehto. 

1) mielenkiinto kyseistä autoa kohtaan 
2) yleinen mielenkiinto autoja kohtaan; vapaa-ajan viettoa 
3) vaihtoehtojen alustava arviointi ostoa varten 
4) vakavan ostoaikomuksen seurauksena 
5) muu syy:________________________________________________________ 
 

83. Oletteko ostaneet koeajonne jälkeen autoa? 
1) kyllä, minkä merkkisen?_____________________________________________ 
2) en, autonosto ei ole ajankohtainen tällä hetkellä. 
3) en vielä, mutta autonosto on kyllä ajankohtaista. 

 
84. Mitkä kolme tekijää vaikuttavat eniten auton ostamisessa eniten? Merkitkää tärkeysjärjestyksessä. 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
 
85. Mitkä kolme adjektiivia seuraavista vaihtoehdoista mielestänne kuvaavat smart forfouria parhaiten?
Merkitkää riveille järjestyksessä. 
 ylellinen,  rohkea,  yksilöllinen,  jännittävä, tyylikäs,  perheelle  sopiva,  järkevä,  vaatimaton, 
perinteinen,  moderni,  pirteä,  tavallinen 
 
1.____________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 
86. Miten kiinnostunut olette smart forfourista? Merkitkää kiinnostuksenne aste 
      asteikolla 4-10:______ 
 
87. Arvioikaa smart forfouria autona.  
      Minkä arvosanan antaisitte sille asteikolla 4-10?_______ 
 
88. Mikä Smart forfourissa on hyvää? 
 
89. Mikä Smart forfourissa voisi oli heikkoa? 
 
90. Kenelle Smart forfour on mielestänne sopiva auto?  
 
91. Mistä olette saaneet tietoa smart forfourista?  
 
 
 
Kiitos arvokkaasta tutkimusavustanne! 
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LIITE 2: Faktoreiden selittäminen muuttujien kokonaisvaihtelusta. 
 

LIITE 3: Havaintojen jakautuminen klustereihin 
 
Number of Cases in each Cluster 



 93

Cluster 1 20,000
2 25,000
3 52,000

Valid 97,000
Missing ,000
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LIITE 4. Elämäntyyliväitteiden saamat keskiarvot elämäntyyliryhmissä. 
 

Elämäntyylit

0 1 2 3 4 5 6 7

Halpa hinta pitkälti automerkin valintaa

On tärkeää, että autoni on edustava

Minusta kaikki autot ovat samanlaisia

Olen hyvin kiinnsotunut autoista

Teen usein heräteostoksia

Huomaan usein olevani ensimmäinen tuoteuutuuden
kokeilija..

Elämässä tulee olla jännitystä

Olen luonteeltani hyvin sosiaalinen

Tunnen olevani pidetty henkilö

Olen mielestäni itsevarmempi kuin moni

Pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin

Minulle on tärkeää olla kiinnostava vastakkaisen
sukupuolen mielestä

Maksan merkkituotteesta mielelläni enemmänkin..

Ostan yleensä merkkivaatteita

Haluan näyttää menestymiseni

Haluan erottua muista

Haluan olla moderni ja näyttää sen

Minulle on tärkeää näyttää huolitellulle

Mielestäni olen mielipidejohtaja tuttavapiirissäni

Pidän yksinkertaisesta elämästä

Pidän itseäni kansainvälisenä

Mielestäni omaan perinteisen suomalaisen
elämäntyylin

Perinteikkäät Statushakuiset autoilijat Yksilölliset erottujat

 


