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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa perehdytään kuluttajalle muodostuviin negatiivisiin kokemuk-

siin maksetusta sisällöstä verkkomainonnan muotona. Tutkimus keskittyy negatiivi-

sen kokemukseen vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun sekä pyrkii ymmärtämään, 

millainen vaikutus negatiivisella kokemuksella voi olla kuluttajan tulevaisuuden 

käyttäytymiseen. Tämä luku johdattaa lukijan aiheeseen sekä esittelee tutkimuksen 

tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Lisäksi luku sisältää tutkimusmetodologian esitte-

lyn sekä tutkimuksen käsitteistön ja rakenteen. Käsitteistön määrittelemisen tarkoi-

tuksena on selkeyttää, mihin käytetyillä käsitteillä tässä tutkimuksessa on viitattu. 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Mainonta on tärkeä kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttava tekijä (Pollay & Mittal 

1993). Sen tutkimuksissa on hyödynnetty muiden taloustieteiden tutkimusalueiden 

teorioita ja käytäntöjä, joita on sovellettu mainonnan vaikutusten selittämiseen. Mai-

nonnalla on kuitenkin ominaispiirteitä, joita selittämään tarvitaan erilaisia teorioita. 

Erityisesti mainonnan sähköistyminen on muokannut sen teoriakenttää rajusti. (Nan 

& Faber 2004.) Toimintojen digitalisoitumisen myötä myös mainonnan toiminta-

mahdollisuudet ovat kasvaneet. Verkkomainonnan markkinaosuus Suomessa on kas-

vanut jo useita vuosia peräkkäin, ja esimerkiksi vuonna 2014 verkkomainontaan pa-

nostettiin kymmenen prosenttia enemmän edeltävään vuoteen verrattuna (IAB 2014). 

Verkossa tapahtuva mainonta on vaikuttanut myös medioiden liiketoimintamalleihin. 

Sitä on mahdollista soveltaa erilaisilla julkaisualustoilla, joiden avulla edistetään 

mainostajien ja kuluttajien kohtaamista. Tiedonkeruumenetelmien myötä mainostajil-

la on saatavilla enemmän tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja mieltymyksistä kuin 

aiemmin. Tämä on mahdollistanut kuluttajalle arvoa lisäävän mainossisällön tuotan-

non, mutta toisaalta pakottanut huomioimaan myös kuluttajan yksityisyyden suojaan 

liittyvät kysymykset. (Evans 2009.) Mainonnan vaikutuksien tutkimisen yhtenä kes-

keisempänä tarkastelunäkökulmana on sen aiheuttamien välillisten ja välittömien 

kokemuksellisten vaikutusten tarkastelu (Vakratsas & Ambler 1999). Tästä syystä 

tässä tutkimuksessa on perusteltua tarkastella mainonnan vaikutuksia kuluttajan ko-

kemuksellisesta näkökulmasta. 
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Mainontaa on oleellista tutkia kuluttajalähtöisestä näkökulmasta, sillä kuluttajat eivät 

ainoastaan reagoi mainosviesteihin, vaan he pyrkivät saavuttamaan omia tavoittei-

taan, kuten tiedonhankintaa tai kulutustarpeen tyydyttämistä niiden välityksellä 

(Rodgers & Thorson 2010). Kuluttajien asenteella verkkomainontaa kohtaan on 

myös vaikutusta muodostuvaan ostoaikomukseen sekä kokonaiskäsitykseen brändis-

tä (Yang 2004).  Lisäksi kuluttajalla koetaan olevan yhä suurempi valta verkon väli-

tyksellä tapahtuvan markkinointiviestinnän hallinnassa verrattuna valtaan, joka mai-

nostajilla on ajateltu olevan (Roehm & Haugtvedt 1999). Mediaa halutaan kuluttaa 

ajasta, paikasta ja julkaisualustasta riippumatta, minkä lisäksi kuluttajalla on yhä 

enemmän valtaa vaikuttaa median kulutuskokemuksiinsa. Tästä johtuen mainostajat 

haluavat löytää keinoja kuluttajan sitouttamiseen ja sitä myöten vastinetta mainos-

kustannuksilleen (Wang 2006). Markkinointiviestinnän avulla ei pyritä vaikuttamaan 

ainoastaan myyntien lisäämiseen tai kuluttajien tiedottamiseen, vaan luovaa ja strate-

gista viestintää hyödynnetään yhä useammin merkityksellisempiin tarkoituksiin. Tä-

mä voi tarkoittaa kuluttajan arvojen huomioimista osana mainossisällöntuottoa, jolla 

voidaan edistää kuluttajan sitouttamista yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. (Wijaya 

2012.)  

Mainosviestin sisällöllä ja toteutuksella on selkeä vaikutus mainoksen lopulliseen 

tehokkuuteen (MacKenzie, Lutz & Belch 1986). Maksettu sisältömainonta perustuu 

kuluttajia houkuttelevaan ja tehokkaaseen sisällöntuottamiseen (Mareck 2014). Sen 

sisältö on informatiivista, viihdyttävää ja vähemmän kuluttajia häiritsevää verrattuna 

bannermainosten toteutukseen (Tutaj & Van Reijmersdal 2012). Maksetun sisällön 

on tutkittu vaikuttavan viestinnän uskottavuuteen, vuorovaikutuksellisuuteen sekä 

kuluttajien kokemukseen vaivattomasta navigoinnista verkkosivustoilla (Wolk & 

Theysohn 2007). Sen yhtenä etuna on näin ollen kuluttajan toimintojen häirinnän 

välttäminen, mutta sen toteutuksesta ja asemointistrategioista johtuen se saatetaan 

kokea harhaanjohtavana (Moore 2014). Maksetun sisällön mainos on asemoitu verk-

kosivustolle mukaillen sivuston toimituksellista ulkoasua, ja se sulautuu siten osaksi 

kuluttajan kuluttamaa sisältöä. Tämän kaltaiset verkkomainokset muokkaavat verk-

komainonnan kenttää, ja niiden vaikutuskeinot eroavat merkittävästi perinteisemmis-

tä mainonnan muodoista. (Cambell, Cohen & Ma 2014.) Maksettua sisältöä on pe-

rusteltua tutkia lähemmin ja selvittää, kokeeko kuluttaja sen negatiivisesti, vai onnis-
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tuuko se välttämään verkkotoimintojen häiritsemisen ja siten edistämään myös mai-

nonnan vaikutusta.  

Mainonnasta aiheutuva negatiivinen kokemus voi muodostua erilaisista vaikuttavista 

tekijöistä johtuen. Kuluttajille kohdistetaan jatkuvasti uutta tietoa heidän verkossa 

toimiessaan, mikä on vähentänyt tehokkaan brändiviestin kohdistamista ja mainon-

nan vaikuttavuutta. Uuden tiedon ja viestinnän jatkuva vastaanottaminen on johtanut 

siihen, että kuluttajan vuorovaikutuksen aste brändiviestintään on oletusarvoltaan 

matala, koska hänellä ei ole motivaatiota ja voimavaroja kiinnostua jatkuvasti lähe-

tettävistä markkinointiviesteistä. Mitä enemmän kuluttaja altistuu mainoksille ja 

muulle tiedolle, sitä alhaisempi todennäköisyys on ostoaikomuksen aikaansaaminen 

kuluttajassa. (Manchanda, Dubé, Goh & Chintagunta 2006, Kerr & Schultz 2010.) 

Kuluttajat pyrkivät näin ollen välttämään altistumista mainonnalle ja voivat kokea 

sen häiritsevänä, minkä seurauksena mainonta voi aiheuttaa kuluttajalle kokonaisval-

taisen negatiivisen kokemuksen (Calder, Malthouse & Schaedel 2009).  

Negatiivinen suhtautuminen mainontaa kohtaan heikentää sen toimivuutta merkittä-

västi, sillä kuluttajat ovat yhä taidokkaampia verkon käyttäjiä ja kykenevät tunnista-

maan verkkosivun olennaisen sisällön kaupallisesta sisällöstä ja siten välttämään 

mainoksia (Drèze & Hussherr 2003). Duff ja Faber (2011) huomauttavat, että mai-

nonnan vaikutuksien tutkimuksissa on keskitytty liikaa mainonnan aiheuttamiin neut-

raaleihin tai positiivisiin vaikutuksiin, jolloin mainonnan aiheuttamat negatiiviset 

kokemukset kuluttajassa ovat jääneet vähemmälle huomiolle mainonnan tutkimus-

kentässä. Tästä johtuen on perusteltua rajata tämä tutkimus koskemaan kuluttajalle 

muodostuvia negatiivisia kokemuksia maksetusta sisältömainonnasta.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millaiset tekijät maksetussa 

sisällössä aiheuttavat kuluttajalle negatiivisia kokemuksia. Tarkoituksena on selvit-

tää, onko maksetulla sisältömainoksella erityispiirteitä, jotka poiketen muista verk-

komainonnan muodoista, vaikuttavat kuluttajan kokemukseen mainonnasta negatiivi-

sesti. Tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti, mitkä muiden verkkomainonnan muo-

tojen ominaispiirteistä kuluttajat ovat kokeneet häiritsevänä ja saaneet kuluttajassa 
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aikaan negatiivisia vastareaktioita verkkomainontaa kohtaan. Erityisesti vertailukoh-

tana on käytetty bannermainoksia, joiden koetaan edustavan perinteistä verkko-

mainonnanmuotoa. Bannermainoksien ja maksetun sisällön ominaispiirteiden eroa-

vaisuudet tämän tutkimuksen osalta on esitettynä käsitteiden määrittelemistä koske-

vassa alaluvussa. Tutkimuksen avulla pyritään myös ymmärtämään, aiheuttaako 

maksettu sisältömainos vastaavia negatiivisia reaktioita kuluttajassa, ja kuinka se 

kuluttajan reaktiosta riippuen vaikuttaa mainonnan vaikuttavuuteen.  Tutkimus sisäl-

tää yhden päätutkimuskysymyksen sekä kaksi avustavaa tutkimuskysymystä. Tutki-

muksen tarkoituksena on löytää vastaus seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

Millaisia negatiivisia kokemuksia maksettu sisältömainos aiheuttaa kuluttajassa? 

Päätutkimuskysymyksen vastaamisen tueksi on laadittu kaksi alatutkimuskysymystä: 

Mitkä maksetun sisällön tekijät vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumi-

seen? 

Millaiset kuluttajakohtaiset tekijät selittävät negatiivisen kokemuksen muodostumista 

maksetusta sisällöstä? 

Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, aiheuttaako maksettu sisältö ne-

gatiivisia kokemuksia kuluttajalle, ja jos se aiheuttaa, millaisia nuo kokemukset ovat. 

Alatutkimuskysymykset tukevat vastauksen saamista päätutkimuskysymykseen. Nii-

den avulla voidaan selkeyttää negatiivisen kokemuksen aiheuttaneita syitä. Alatutki-

muskysymykset mahdollistavat lisäksi tarkempien tietojen ja vaikuttavien tekijöiden 

tunnistamisen tutkittavassa ilmiössä. 

1.3 Tutkimusmetodologia  

Tutkimusmetodia tarvitaan erottamaan aineistossa olevat havainnot tutkimuksen tu-

loksista (Alasuutari 1999: 82). Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, 

jonka empiirinen aineisto kerätään haastattelemalla aktiivisesti verkkoa käyttäviä 

kuluttajia. Laadullisen tutkimuksen avulla maailmaa voidaan tutkia sosiaalisena il-

miönä, pelkkien tilastollisten numeroiden sijaan. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
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ymmärryksen muodostamisen valitussa kontekstissa ja sopii tutkimuksiin joiden tut-

kimuskysymyksissä vastataan mikä, kuinka ja miksi -kysymyksiin. (Ritchie, Lewis, 

Nicholis & Ormston 2013: 4.)  

Myersin (2013: 11) mukaan laadullinen tutkimus sopii liike-elämän ilmiöiden tutki-

miseen, koska vaikka tutkittavien ilmiöiden kenttä on laaja, tutkimuksia on tehty 

runsaasti, jolloin myös niiden peilaaminen empiiriseen tutkimukseen laadullisia tut-

kimusmenetelmiä hyödyntäen helpottuu. Verkkomainonnan vaikutuksia tutkitaan 

usein kvantitatiivisin menetelmin, mikä mahdollistaa tarkkojen tutkimustulosten saa-

vuttamisen myös laajemmasta tutkittavasta ilmiöstä (Kim, Hayes, Avant & Reid 

2014). Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin oleellista saavuttaa syvällisempi 

ymmärrys negatiiviseen kokemukseen johtavista tekijöistä, joiden selvittämistä laa-

dullisen tutkimuksen menetelmät palvelevat paremmin. Laadullisen tutkimustavan 

valintaa puoltaa myös se, että tutkimuksen data kerätään henkilöhaastatteluilla, joi-

den avulla voidaan tehokkaimmin edistää negatiiviseen kokemukseen vaikuttavien 

taustatekijöiden ymmärrystä. Mainontaa ja kuluttajien reaktioita mainontaan on tut-

kittu paljon, kun taas maksetun sisältömainonnan vaikutusta kuluttajan kokemukseen 

vähemmän. Tästä johtuen tämän tutkimuksen teoriaosuus sisältää sekä vanhempaa 

että uudempaa tutkimustietoa.  

Tutkimuksen empiirinen tutkimusaineisto kerätään henkilöhaastatteluilla, joiden yh-

teydessä haastateltaville esitetään taltioitu malliesimerkki maksetusta sisällöstä (Liite 

2, sivu 81). Haastateltaviksi on valikoitu kahdeksan hengen kuluttajajoukko, joka 

koostuu aktiivisesti verkkoa käyttävistä henkilöistä, ja joilla on siten myös verkko-

mainonnasta muodostuneita kokemuksia. Tarkoituksena on kuitenkin saavuttaa mah-

dollisimman yleispätevä käsitys kuluttajille muodostuvista negatiivisista kokemuk-

sista, mistä johtuen kuluttajajoukkoa ei haluttu rajata tarkemmin esimerkiksi ikään tai 

koulutustaustallisiin tekijöihin perustuen. Haastatteluiden tarkoituksena on rakentaa 

ymmärrys siitä, miten haastateltavat kokevat tutkittavan ilmiön. Haastattelut on nau-

hoitettu ja litteroitu mahdollisimman syvän analyysin muodostamiseksi.  
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1.4 Käsitteiden määrittely 

Maksettu sisältö on verkkomainonnan muoto, jolle on ominaista kuluttajaa houkutte-

levaan ympäristöön sijoitettu mainossisältö. Maksettu sisältö on ulkoisesti johdon-

mukainen julkaisevan sivuston kanssa, ja sen sisällön tarkoituksena on edistää mai-

noksen mukautumista sivuston normaaliin uutisvirtaan. Tyypillisimpiä maksetun 

sisällön julkaisuympäristöjä ovat sosiaalisen median sivustot, mutta niitä sovelletaan 

myös uutissivustoihin. (Fulgoni & Lipsman 2014.) Käsitteenä maksettu sisältö on 

laaja termi, mistä johtuen se on tässä tutkimuksessa rajattu koskemaan erityisesti 

uutisvirrassa ilmeneviä maksetun sisällön ilmoituksia, jotka sulautuvat osaksi uutis-

virtaa sekä asemoinnin, ulkoasun ja sisällön puolesta. 

Verkkomainonnalla viitataan tässä tutkimuksessa mainontaan, joka tapahtuu Internet- 

ympäristössä. Sen tyypillisimpinä tavoitteina on saada kuluttajassa aikaan suora vai-

kutus esimerkiksi ostokäyttäytymisen tai brändin rakentamisen muodossa. Hyödyn-

tämällä verkkomainonnan eri muotoja voidaan edistää näiden molempien tavoittei-

den saavuttamista. (Hollis 2005.) 

Bannermainonta, on näyttömainonnan muoto ja yksi yleisemmistä verkkomainonnan 

toteutustavoista. Bannermainokset ilmenevät horisontaalisesti ja suorakulmion muo-

toisena sivustojen yläosassa. Niitä käytetään yleisesti kuvaamaan verkossa tapahtu-

vaa mainontaa. (Burns & Lutz 2006.) Tästä johtuen tässä tutkimuksessa on annettu 

erityisen paljon sijaa kuluttajien kokemuksille bannermainoksista, mikä toimii siten 

myös vertailukohtana maksetulle sisällölle. 

Kuluttajalla viitataan tässä tutkimuksessa henkilöön, joka toteuttaa kognitiivisia toi-

mintojaan, kuten tiedonhaullisia tarpeita, verkon välityksellä. Kuluttajan ja verk-

kosivuston välillä tapahtuvat vuorovaikutustoiminnot vaikuttavat myös verkko-

mainonnan tehokkuuteen. (Sicilia, Ruiz & Munuera 2005.) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta alkaen teoriaosuuden katsauksesta aiempiin 

tutkimuksiin ja päättyen tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella tehtyihin joh-
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topäätöksiin. Johdannossa esitellään tutkimusaihe sekä sen merkitys ja tausta. Se 

sisältää lisäksi tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset sekä käytettävän tut-

kimusmenetelmän. 

Tutkimuksen teoriaosuus muodostaa teoreettisen perustan tutkimukselle ja koostuu 

kahdesta pääluvusta, jotka ovat keskeisiä tutkittavan ilmiön kannalta. Teoriaosuuden 

tarkoituksena on esittää tutkimusaiheen kannalta oleellista tutkimuskirjallisuutta, 

minkä pohjalta on rakennettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen toi-

nen luku esittelee teoriaosuuden ensimmäisen kontekstin, joka käsittelee kuluttajien 

kokemuksia verkkomainonnasta. Se esittelee kuluttajan vastareaktiot mainontaan 

sekä keskittyy kuluttajien kokemukseen häiritsevästä mainonnasta. Luku sisältää 

myös tutkimustietoa siitä, mitkä eri tekijät voivat vaikuttaa kuluttajille syntyvään 

negatiiviseen kokemukseen verkkomainonnasta. 

Kolmas luku sisältää katsauksen kuluttajan kokemukseen verkkomainonnasta. Se 

käsittää teoriakatsauksen verkkomainonnan strategioihin ja toteutustapoihin sekä  

keskeisimmät mainonnan vaikuttavuusmallit. Kolmas luku esittelee myös maksetun 

sisältömainoksen erityispiirteet ja sen keskeisimpien teoreettisten näkökulmien esit-

telyn. Tutkimuksen teoriaosuuden lopussa on esitetty sen pohjalta muodostettu viite-

kehys, jossa tutkittava ilmiö ja sitä ympäröivä konteksti on tiivistetty kuvioon nume-

ro kaksi.  

Tutkimuksen neljäs luku koskee tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää. Se 

sisältää katsauksen laadullisen menetelmän perusoppeihin ja perustelee, miksi laadul-

linen tutkimustapa on valittu sovellettavaksi tässä tutkimuksessa. Luvussa on myös 

esitelty tarkemmin tutkimusaineiston keruu- ja analyysimenetelmät. 

Viidennessä luvussa analysoidaan tutkimuksessa kerätty empiirinen aineisto. Luku 

on jaoteltu alakappaleisiin noudattaen viitekehyksen pohjalta luotua teemahaastatte-

lurunkoa. Viides luku päättyy empiirisen aineiston yhteenvetoon sekä täydennettyyn 

teoreettiseen viitekehykseen. Viimeisenä on luku kuusi, joka sisältää tutkimuksen 

keskeiset tulokset, teoreettisen kontribuution sekä liikkeenjohdolliset päätelmät. Näi-

den lisäksi luku sisältää myös arvion tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetista 

sekä jatkotutkimusehdotukset. 
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2 KULUTTAJAN KOKEMUKSET VERKKOMAINONNASTA 

Tässä luvussa perehdytään kuluttajan kokemuksiin verkkomainonnasta. Kokemuksi-

en muodostumisen ymmärtämisen tueksi luvussa esitellään verkkomainonnan vaiku-

tuskeinoja ja kuluttajien vastareaktioita verkossa tapahtuvaa markkinointiviestintää 

kohtaan. Luvun viimeisessä alaluvussa on esitelty negatiiviseen kokemukseen vai-

kuttavia tekijöitä, jotka on jaoteltu mainostyyppikohtaisiin ja kuluttajakohtaisiin teki-

jöihin, jotta vaikutusten ymmärtäminen selkeytyisi. Luku sisältää myös kuvion, joka 

havainnollistaa kuluttajan negatiivisen kokemuksen aiheuttavia verkkomainonnan 

tekijöitä. 

2.1 Kuluttaja markkinointiviestinnän kohteena verkkoympäristössä 

Verkkoympäristöissä on tekijöitä, kuten rakenteelliset tekijät, vuorovaikutuksellisuus 

ja kuluttajan sitoutuminen, jotka vaikuttavat kuluttajan kokemukseen verkkomainon-

nasta (Koufaris 2002, Wang 2006, Gambetti & Graffigna 2010). Koufariksen (2002) 

mukaan verkkosivujen rakenteellisilla tekijöillä on vaikutus kuluttajan kognitiivisiin 

vastareaktioihin verkkosivuilla esitettyä kaupallista viestintää kohtaan. Tämän lisäksi 

kuluttajan taidot käyttää verkkosivuja, niiden helppokäyttöisyys sekä mahdolliset 

käytön haasteet voivat vaikuttaa verkossa toimivan kuluttajan kokonaisvaltaiseen 

kokemukseen (Koufaris 2002). Tätä vahvistaa myös näkemys, että mitä suurempi 

vuorovaikutuksen aste kuluttajan ja verkkosivuston välillä on, sitä todennäköisem-

min kuluttaja käyttää verkkosivun toimintoja, jolloin lopputulos on positiivinen sekä 

kuluttajalle että verkkosivustolle (Ghose & Dou 1998). Wang (2006) korostaa vuo-

rovaikutuksellisuuden roolia osana kuluttajan sitouttamista, mikä mahdollistaa pa-

rempien mainostavoitteiden saavuttamisen. Gambetti ja Graffigna (2010) määrittele-

vät kuluttajan sitoutumisen ohjaavan kuluttajan käyttäytymistä ja päätöksentekoa. He 

kuvaavat sitoutunutta kuluttajaa aktiiviseksi, osallistuvaksi ja lojaaliksi osapuoleksi. 

Heat (2007) kuvailee kuluttajan sitouttamisen olevan kuluttajan alitajunnassa oleva 

tapahtumaketju, joka ilmenee markkinointiviestinnälle altistumisen yhteydessä. Heat 

(2007) näin ollen erottaa sitoutumisen olevan toimintaa, jota kuluttaja ei tiedosta, kun 

taas kuluttajan huomion ja tietoisuuden saavuttaminen riippuu tietoisista ajatuspro-

sesseista. Calder ym. (2009) ovat tutkineet, miten kuluttaja sitoutuu verkkoon ja sen 

käyttöön mediakanavana. He väittävät sitoutumisen pohjautuvan kuluttajan koke-
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mukseen verkon käytöstä ja sen tarjoamista hyödyistä kuluttajalle. Tämä voi heidän 

mukaansa tarkoittaa verkkosisällön tarjoamaa tietoa, jonka kuluttaja kokee hyödylli-

senä esimerkiksi päätöksenteossa.   

Kuluttaja voi vaikuttaa nopeaan tiedonleviämiseen verkossa. Tämä on muuttanut 

perinteistä ajattelutapaa markkinointiviestintäprosessista, jossa roolit on jaettu yksi-

selitteisesti markkinointiviestin lähettäjän ja sen kohteen välillä. Perinteisessä ajatte-

lutavassa viestin lähettäjän on nähty olevan hallitsevassa roolissa. (Raaij 1998.) Val-

lan tunne tai sen puute voivat vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen ja kykyyn käsitel-

lä hänelle kohdistettua tietoa. Koettu vallan tunne voi motivoida kuluttajaa käsittele-

mään tietoa paremmin. Vallan tunne voi myös aiheuttaa päinvastaisen reaktion, jol-

loin kuluttaja kokee tiedon käsittelemisen tarpeettomana, koska ajattelee jo hallitse-

vansa hänelle kohdistettua viestintää. (Rucker, Hu & Galinsky 2014.) Baker ja Lutz 

(2000) viittaavat osallistavalla viestisisällöllä sellaiseen viestin rakenteeseen, joka 

vaikuttaa kuluttajien motivaatioon käsitellä mainosviestin sisältämää tietoa. Kulutta-

jan kykyä käsitellä yrityksen viestittämää tietoa on kyseenalaistettu johtuen siitä, että 

kuluttajalta puuttuu taito ja motivaatio tunnistaa markkinointiviestin sisältämä puolu-

eellinen tieto taustalla olevasta brändistä. (Rezabakhsh, Bornemann, Hansen & 

Schrader 2006.) 

2.2 Kuluttajan vastareaktio verkkomainontaan 

Kuluttajan verkkomainonnan vastareaktioihin vaikuttavat Pollayn ja Mittalin (1993) 

mukaan kuluttajakohtaiset ja sosioekonomiset tekijät. Kuluttajakohtaisena tekijänä 

Pollay ja Mittal (1993) mainitsevat mainonnan vaikutuksen kuluttajan sosiaaliseen 

rooliin ja imagoon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ostopäätöksen tekemistä sen pe-

rusteella, pystyykö mainostettava tuote edistämään kuluttajan luomaa kuvaa itsestään 

muiden silmissä. Mainonnan sosioekonominen vaikutus voi Pollayn ja Mittalin 

(1993) mukaan ilmetä yleistä hyötyä edistävien tekijöiden kautta. Kuluttajat voivat 

esimerkiksi kokea mainonnan edistävän kaupallista kilpailua ja siten hyödyttävän 

kuluttajaa alemman hintatason välityksellä. Mainonta voi myös Pollayn ja Mittalin 

(1993) mukaan aiheuttaa sosioekonomisina vaikutuksina materialismia sekä vääris-

tymiä kuluttajien arvokäsityksiin. 
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 Verkkomainonnan havainnointi 2.2.1

Rodgers ja Thorson (2010) ovat tutkineet, miten kuluttaja havaitsee ja käsittelee 

verkkomainontaa. Ominaista kuluttajan kokemukselle verkkomainonnasta ovat tut-

kimuksen mukaan vuorovaikutuksellisuuden moninaisuus sekä reaaliaikaiset toimin-

not, jotka tulisi lisätä osaksi mainonnan perinteisiä tutkimusmalleja, joilla on pyritty 

selittämään kuluttajan muistiin, asenteeseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.  

Tämän pohjalta Rodgers ja Thorson (2010) ovat muodostaneet mainonnan vuorovai-

kutusmallin. Se olettaa kuluttajan tiedonkäsittelyn tapahtuvan vuorovaikutteisessa 

ympäristössä, joka on riippuvainen sekä verkkomainonnan toiminnoista että raken-

teista sen ympärillä. Malli on jaettu mainostajan hallinnoimiin osiin sekä osiin, joissa 

verkkotoimintaympäristöstä johtuen kuluttajalla katsotaan olevan suurempi valta 

mainonnan vaikutuksellisuuteen.  

Mainostajan katsotaan hallinnoivan mainoksen rakenteellisia tekijöitä, kuten mainos-

tyyppiä ja -muotoa sekä mainoksen ominaispiirteitä. Mallissa annetaan enemmän 

tilaa kuluttajalähtöiselle näkökulmalle verrattuna mainonnan hierarkiavaikutusmal-

leihin, joita käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen kolmannessa luvussa. Mallin 

mukaan kuluttaja hallinnoi toimintoja, kuten verkossa toimimisen motiiveja ja saa-

dun tiedon käsittelyä, joiden lähtökohta riippuu kuluttajan mielialasta. Kuluttajan 

motiiveina katsotaan olevan tiedonhakuun liittyvät tekijät sekä sosiaaliset verkostot 

ja kuluttajaa viihdyttävät tekijät. (Rodgers & Thorson 2010.) Tätä tukee Pollayn ja 

Mittalin (1993) näkemys, että viihdyttävä mainonta voi houkutella kuluttajaa enem-

män kuin muu mediasisältö. Kuluttajan tiedonkäsittelyprosessiin vaikuttavat myös 

kognitiiviset osa-alueet, kuten asenne, muisti sekä kuluttajan mainokselle antama 

huomio (Rodgers & Thorson 2010). Kuluttaja hallinnoi Rodgersin ja Thorsonin 

(2010) vuorovaikutusmallin mukaan myös viimeisintä vaihetta, joka keskittyy verk-

komainokselle altistumisen jälkeiseen lopputulokseen kuluttajassa. Tähän vaikuttavi-

na tekijöinä he mainitsevat mainoksen ominaispiirteet, jotka voivat olla subjektiivisia 

tai objektiivisia. Ominaispiirteet voivat osaltaan näkyä myös kuluttajan hallinnoi-

massa vaiheessa, jossa kuluttaja voi päättää mainostajan verkkosivuille tutustumises-

ta tai tehdä ostopäätöksen mainostettavasta tuotteesta.  
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 Kuluttajaan vetoava verkkomainonta 2.2.2

Hoeffler ja Keller (2003) ovat tutkineet mainontaa vaikuttavana tekijänä brändien 

tunnettavuuden kasvussa kuluttajien kesken. Tutkimustulosten mukaan kuluttajat 

kiinnittävät enemmän huomioita vahvan tunnettavuuden omaavien brändien mainok-

siin. Hoeffler ja Keller (2003) nimittävät tätä kuluttajan valintaa selektiiviseksi huo-

mioinniksi, johon mainoksien esiintymistiheydellä katsotaan olevan myös vaikutusta. 

Mainosviestiin reagoimiseen vaikuttaa Hoefflerin ja Kellerin (2003) tutkimuksen 

mukaan brändin tunnettavuus, sillä mainos on kuluttajalle vaikuttavampi sisältönsä 

puolesta, mikäli kuluttaja tuntee brändin entuudestaan. Brändin tunnettavuuden li-

säksi kuluttajan aiemmat kokemukset voivat vaikuttaa mainonnan huomioimiseen. 

Lin ja Huang (2006) ovat tutkineet kuluttajan käyttäytymistä verkkoympäristössä ja 

tarkentaneet tutkimustaan blogien rooliin matkailun edistämisessä. Heidän mukaansa 

kuluttajan huomion kiinnittää markkinointiviestintä, jonka sisältö vetoaa kuluttajan 

tunteisiin esimerkiksi tämän aiempien kokemusten kautta. Tämän lisäksi muiden 

kuluttajien jakamat markkinointiviestit edistävät kuluttajien suuremman huomion 

saavuttamista, mikä Bergerin ja Milkmanin (2012) mukaan lisää mainonnan tehok-

kuutta kokonaisuudessaan. Linin ja Huangin (2006) mukaan kuluttajan täytyy olla 

jollain asteella jo valmiiksi kiinnostunut hänelle kohdistetusta viestinnän sisällöstä, 

jotta kuluttajan kiinnostusta viestiä kohtaan on mahdollista ylläpitää. Tämä voi tar-

koittaa matkailumarkkinoinnissa esimerkiksi kuluttajan olemassa olevaa kiinnostusta 

tiettyä maata kohtaan. Markkinointiviesti on Linin ja Huangin (2006) mukaan onnis-

tunut herättämään kuluttajassa mielihalun, kun kuluttajalle syntyy aikomus tai haave 

toimintaan, johon mainostettava tuote tai palvelu liittyy. Vaiheiden seurauksena on 

tuotteen tai palvelun oston yhteydessä toteutuva kuluttajan toiminta. 

2.3 Kuluttajan negatiivinen kokemus verkkomainonnasta 

Verkkomainonta voi aiheuttaa kuluttajalle negatiivisen kokemuksen useasta eri syys-

tä johtuen. Se voi olla häiritsevä tekijä verkossa ja voi siten aiheuttaa mainonnan 

välttelemistä (Truong & McColl 2010). Tämän lisäksi negatiivisen kokemuksen 

muodostuminen voidaan jakaa mainostyyppikohtaisiin ja kuluttajakohtaisiin tekijöi-

hin, jolloin ilmiön tarkastelua voidaan selkeyttää. 
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2.3.1 Kuluttajakohtaiset tekijät 

Yangin (2004) mukaan negatiivisen kokemuksen aiheutuminen riippuu kuluttajatyy-

pistä, jolle verkkomainos on kohdistettu. Hän erottaa elämäntyylillisistä tekijöistä 

riippuen kolme erityyppistä kuluttajaa, joita ovat kokemuksellinen, perinteinen sekä 

nautinnonhaluinen kuluttaja. Yangin (2004) mukaan perinteinen kuluttajatyyppi ko-

kee verkkomainonnan todennäköisimmin negatiivisena asiana, kun taas sekä koke-

muksellinen että nautinnonhaluinen kuluttajatyyppi suhtautuvat verkkomainontaan 

positiivisemmin. Kuluttajien välillä ei kuitenkaan ole Yangin (2004) mukaan eroa 

silloin, kun kyse on verkkomainonnassa yleisesti negatiivisina pidetyistä ominai-

suuksista, kuten liioittelevasta, manipuloivasta tai arvoja vääristävästä mainonnasta. 

Rosen, Hairin ja Clarkin (2010) mukaan kuluttajan toimintaa verkossa edeltää riskien 

ja hallinnan arviointi sekä sivustojen ja mainostajien koettu luotettavuus. Heidän 

mukaansa nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat kuluttajan kognitiiviseen ja vaiku-

tukselliseen kokemukseen, joiden perusteella määräytyy myös kuluttajalle jäävä ko-

kemus verkkomainonnasta. Lin, Edwardsin ja Leen (2002) mukaan negatiivisen ko-

kemuksen muodostumisen lähtökohtana on kuluttajan kognitiivisten toimintojen häi-

ritseminen tai niiden estyminen. Kuluttajalla on tarve tyydyttää kognitiivisia toimin-

tojaan, jotka mahdollistavat kuluttajalle syvällisen ajattelumallin ja tiedon sisäistämi-

sen. Mainonnasta jäävään kokemukseen vaikuttaa se, kuinka suuri kuluttajalla oleva 

kognitiivisten toimintojen tyydyttämistarpeen aste on. Tähän voi vaikuttaa sen het-

kisten toimintojen tavoite, kuten esimerkiksi, onko kuluttajalla kiire löytää etsimänsä 

tieto verkkosivustolta. Tällöin kuluttaja voi kokea suurempaa tarvetta kognitiivisten 

tarpeiden tyydyttämiseen lyhyellä aikavälillä, jolloin myös mainonnan voidaan kokea 

hidastavan kognitiivisia toimintoja enemmän ja siten johtavan negatiivisen koke-

muksen muodostumiseen. (Martin, Lang & Wong 2003.)  

Rumbo (2002) on tutkinut kuluttajassa tapahtuvaa psykologista muutosta kuluttajan 

altistuessa suurelle mainostuksen määrälle. Rumbon (2002) mukaan kuluttaja kehit-

tää vastareaktion, jonka myötä hän pyrkii vastustamaan mainonnalle altistumista 

jatkossa. Reaktanssiteoria on sosiaalipsykologinen teoria, jolla selitetään henkilön 

käyttäytymisessä tapahtunutta vastakkaista muutosta, kun hän kokee menettäneensä 

vapauden tunteensa. Tunne vapauden menettämisestä aiheuttaa henkilössä vastustus-

ta sekä muutoksen käyttäytymisessä, jolla henkilö pyrkii estämään vapaudentuntee-
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seen kohdistuvat uhat jatkossa. Myös tunne oikeudesta vapauteen voi vahvistua va-

pautta häiritsevän toiminnan seurauksena. (Brehm 1966: 377–378.) Edwards, Li ja 

Lee (2002) ovat soveltaneet reaktanssiteoriaa kuluttajan kokemukseen verkko-

mainonnasta. Tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat tulkitsevat mainosviestejä aktiivi-

sesti ja vastustelevat houkuttelevia mainosviestejä, koska he voivat kokea niiden häi-

ritsevän pyrkimystä omien tarpeiden tyydyttämiseen. Chon ja Chenin (2004) tutki-

mus verkkomainonnan häiritsevinä koetuista tekijöistä tukee Edwardsin ym. (2002) 

näkemystä, että kuluttaja voi kokea mainonnan hankaloittavan tiedonhakua, mutta 

myös estävän omien tavoitteiden saavuttamista. Kuluttaja kokee selkeästi myyn-

tiorientoituneen verkkomainoksen häiritsevänä, mikä johtaa myös reaktanssiteorian 

mukaiseen vastakkaiseen käyttäytymiseen ja negatiiviseen suhtautumiseen mainosta 

kohtaan. Kuluttaja voi kuitenkin kokea verkkomainosviestin arvoa lisäävänä toimin-

tona, jos viesti sisältää kuluttajalle hyödyllistä tietoa. (Edwards ym. 2002.) Roseng-

ren ja Dahlén (2013) väittävätkin sisältömarkkinoinnin vahvistavan positiivisen ko-

kemuksen muodostumista, mikäli sisältö on tuotettu oikein. Tällä he viittaavat sellai-

sen mainossisällön tuottamiseen, jonka tiedetään lisäävän arvoa mainostavan brändin 

tuotteille ja palveluille. 

Negatiivisen kokemuksen muodostumiseen voi vaikuttaa kokemus siitä, että mainon-

ta on pakottanut kuluttajan rikkomaan rutiinejaan ja poistumaan mukavuusalueeltaan. 

Kuluttajilla on halu vastustaa muutosta, jonka katsotaan vaikuttavan päivittäisiin 

toimintoihin. (Ram & Sheth 1989.) Obermiller ja Spangenberg  (1998) ovat tutkineet 

kuluttajan asennoitumista mainosviestintää kohtaan. Heidän mukaansa kuluttajalla 

voi olla taipumus suhtautua epäilevästi mainosviestin sisältöön. Epäileväisyyden taso 

voi vaihdella mediakanavasta riippuen. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, miten 

kuluttajan epäileväisyys yltää muunlaiseen viestintään. Kuluttajan epäileväisyyden 

taso on yksilöllistä ja riippuu altistumisen helppoudesta markkinointiviestintään. 

Tämän lisäksi epäileväisyyden tasoon vaikuttavina tekijöinä katsotaan olevan mai-

nostettavan tuotteen tyyppi sekä kuluttajan aiemmat kokemukset kyseisestä tuottees-

ta. (Obermiller & Spangenberg 1998.) Koslow ja Beltramini (2002) huomauttavat 

kuluttajan epäileväisyyden olevan välivaihe, jonka aikana kuluttaja muodostaa käsi-

tyksensä hänelle kohdistetusta mainoksesta. Heidän mukaansa kuluttajalle on hel-

pompaa suhtautua epäuskoisesti mainossisältöön, minkä seurauksena myös kynnys 

negatiiviseen asennoitumiseen verkkomainontaa kohtaan madaltuu. 
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Aiemmat negatiiviset kokemukset verkkomainonnasta johtavat kuluttajan kokemuk-

seen mainonnan hyödyttömyydestä. Tämä voi aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia, 

sillä aiemman negatiivisen kokemuksen seurauksena kuluttajalla on aiempaa hei-

kommat kannustimet tutustua mainokseen ja sen taustalla olevaan brändiin jatkossa. 

(Cho & Chen 2004.) Myös kokemus epärehellisestä kohtelusta voi aiheuttaa kulutta-

jan kielteistä suhtautumista brändiä kohtaan ja siten vaikuttaa oleellisesti vuorovaiku-

tussuhteen jatkumiseen (Aggarwal & Larrick 2012). Kuluttaja tekee sekä tietoisia 

että tiedostamattomia päätöksiä tulkitessaan hänelle kohdistettua mainosviestintää. 

Mainontaa, joka pyrkii selkeästi ohjaamaan kuluttajan käyttäytymistä pyritään vält-

tämään. Tällainen mainonta voi ilmetä kuluttajalle häiritsevänä, koska se pyrkii 

muodostamaan kuluttajalle tietyn päämäärän. (Bargh 2002.) Kuviossa 1 on esitetty 

tekijöitä, jotka aiheuttavat kuluttajalle negatiivisen kokemuksen, jonka tiedetään ai-

heuttavan myös mainonnan välttelemistä (Truong & McColl 2010). Kuviossa olevat 

luvut kuvastavat kunkin vaikuttavan tekijän merkittävyyttä mainonnan välttämisessä; 

mitä suurempi luku, sitä suurempi vaikutus tekijällä katsotaan olevan mainonnan 

välttämiseen. 

 

Kuvio 1. Häiritsevän verkkomainonnan välttämiseen johtavat tekijät (Mukaillen Cho & Chen 
2004). 
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2.3.2 Mainostyyppikohtaiset tekijät 

Verkkomainostyyppi vaikuttaa Burnsin ja Lutzin (2006) mukaan mainonnan aiheut-

taman negatiivisen kokemuksen muodostumiseen. Burns ja Lutz (2006) ovat tutki-

neet eri verkkomainostyyppien vaikutusta kuluttajalle jäävän kokemuksen muodos-

tumiseen. Heidän mukaansa selkeästi eniten negatiivisia reaktioita saivat aikaan pop 

up -mainokset sekä selainikkunaa hallitsevat kelluvat mainokset, jotka kuluttaja ko-

kee häiritsevänä, tunkeilevana, dominoivana ja ärsyttävänä. Burns ja Lutz (2006) 

huomauttavat myös, ettei pop up -mainoksen koeta tarjoavan kuluttajaa hyödyttävää 

tai viihdyttävää tietoa. Edwardsin ym. (2002) mukaan kuluttajat kokevat olevansa 

pakotettuja käsittelemään ruudulle ilmestyvää pop up -mainossisältöä, mistä johtuen 

ne on koettu negatiivisemmin kuin bannermainokset. Erityisen negatiivisena tekijänä 

koetaan kuitenkin pop up -mainokselle ominainen tunkeileva ilmestyminen, mikä saa 

aikaan ärsytyksen tunteen ja johtaa mainonnan välttelemiseen sekä negatiiviseen 

asennoitumiseen mainontaa kohtaan (Li ym. 2002).   

Duff ja Faber (2011) ovat tarkastelleet bannermainosten vaikutusta kuluttajille muo-

dostuneen negatiivisen kokemuksen aiheuttajina. Heidän mukaansa kuluttajat asen-

noituvat negatiivisesti brändejä kohtaan, joiden mainontaa he joutuvat välttelemään 

verkossa toimiessaan. Tätä tukee Homerin (2009) näkemys, jonka mukaan tunnetun 

brändin selkeästi erottuvalla ja tiheästi esiintyvällä mainoksella on negatiivinen vai-

kutus kuluttajan asenteeseen brändiä kohtaan. Kuluttajat kokevat erityisen häiritse-

vänä ja harhaanjohtavana mainoksen, joka on sijoitettu lähelle sitä sisältöä, jota ku-

luttaja pyrkii kuluttamaan, esimerkiksi uutisilmoitusta (Duff & Faber 2011). Darke ja 

Ritchie (2007) ovat tutkineet kuluttajaa harhaanjohtavan mainonnan seurauksia. Hei-

dän mukaansa harhaanjohtava mainonta aiheuttaa kuluttajassa epäluottamusta, jonka 

seurauksena on negatiivinen suhtautuminen sekä kyseisen mainostajan että tähän 

jollain tavalla rinnastettavien mainostajien tulevaan markkinointiviestintään. Darke 

ja Ritchie (2007) kuvailevat kuluttajan asenteessa tapahtuvaa muutosta yleistämisek-

si, jossa harhaanjohtavana koettu mainonta on aiheuttanut kuluttajassa kokonaisval-

taisen negatiivisen asennoitumisen mainos- ja markkinointiviestintää kohtaan. Kulut-

taja muodostaa mielessään negatiivissävytteisiä stereotypioita brändien toteuttamasta 

markkinoinnista, mikä voi heikentää kyseisen brändin uskottavuutta myös muiden 

kuluttajien silmissä (Darke & Ritchie 2007). Darke, Ashworth ja Main (2010) huo-
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mauttavat harhaanjohtavalla mainonnalla olevan vakavia ja pitkäkantoisia seurauk-

sia, joihin voi lukeutua kuluttajalle muodostuva epäluottamus toimialaa ja sen tuot-

teita kohtaan. Tällöin negatiivisen kokemuksen vaikutus ei rajoitu koskemaan aino-

astaan tiettyä brändiä, vaan se voi ulottua koko toimialan markkinoita koskevaksi. 

Verkkomainosten rakenteelliset piirteet voivat heikentää mainoksen toimivuutta sekä 

aiheuttaa kuluttajassa negatiivisen kokemuksen ja asennoitumisen verkkomainontaa 

kohtaan. Lohtian, Donthun ja Hershbergerin (2003) mukaan  liiallinen värien käyttö 

erityisesti bannermainoksissa vähentää mainoksen klikkausmääriä. Mainostyypistä 

riippuen kuluttaja voi jättää mainoksen täysin huomioimatta, mikäli sen sisältö ei 

motivoi kuluttajaa klikkaamaan mainosta. Klikkimäärään vaikuttaa kuitenkin kulut-

tajan asenne mainosmuotoa kohtaan, mikä voi tarkoittaa, että negatiivinen suhtautu-

minen esimerkiksi banner- tai pop up -mainoksiin johtaa automaattisesti mainoksen 

huomioimatta jättämiseen. (Rodgers & Thorson 2010.) Chon ja Chenin (2004) tut-

kimuksen mukaan äänitehosteita tai muita elementtejä sisältävä verkkomainos koe-

taan herkemmin häiritsevän kuluttajan toimintoja, koska se vaikeuttaa sivuston ei-

kaupalliseen sisältöön keskittymistä. Kuluttaja voi kokea verkkomainosten rikkovan 

verkkosivun toimituksellisen ja yhteneväisen olemuksen, minkä seurauksena tiedon-

haullisten tarpeiden tyydyttäminen hankaloituu. Cho ja Chen (2004) tiivistävät on-

gelmakohdaksi mainonnan sijoittelun ja asemoinnin siten, että se estää kuluttajan 

sujuvan verkkosivun käytön. Tätä tukee Drèzen ja Hussherrin (2003) näkemys, että 

kuluttajat kokevat verkkomainoksen häiritsevänä, koska sen katsotaan olevan epä-

olennainen osa sitä verkkoympäristöä, jossa kuluttaja viettää aikaansa. Kuluttajien 

onnistuminen verkkomainonnan välttelyssä korostuu Drèzen ja Hussherrin (2003) 

mukaan erityisesti bannermainoksissa, joiden ongelmaksi he mainitsevat houkuttele-

van viestisisällön puutteen sekä mainoksen staattisen rakenteen. Staattisella raken-

teella Drèzen ja Hussherr (2003) viittaavat bannermainokseen, joka ei sisällä esimer-

kiksi animaatiota, ja on näin ollen yksinkertaistettua mainossisältöä ja voi siten epä-

onnistua kuluttajan huomion saavuttamisessa.  

Suuri mainosten määrä verkkosivustolla voi ilmetä kuluttajalle kaaosmaisena ja är-

syttävänä ja näin vähentää mainoksen saavuttamaa huomiota, kun kuluttajan huomi-

osta kilpailee yhtäaikaisesti useampi mainos (Cho & Chen 2004). Mainosten liialli-

sen määrän lisäksi kuluttajat saattavat kokea myös vertailevat mainokset negatiivise-
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na, mikä puolestaan estää mielihalun muodostumista mainostettavaa tuotetta kohtaan 

(Hoeffler & Keller 2003). Ratkaisuna verkkomainonnan mainospiirteistä johtuviin 

haasteisiin on esitetty kohdennetun mainonnan tehostamista (Rumbo 2002). Johnson 

(2013) huomauttaa, että vaikka kohdennettu markkinointiviestintä on tehokasta, saat-

taa se aiheuttaa liiallisena kuluttajassa huomiotta jättämistä sekä myös negatiivisia 

reaktioita, jos kohdentamista varten kerätty tieto on epätarkkaa eikä vastaa kuluttajan 

todellisia mieltymyksiä. Tätä tukee myös Becker-Olsen (2003), joka huomauttaa 

lisäksi, että sisältöön panostava mainonta ei takaa onnistunutta mainonnan vaikutta-

vuutta. Hänen mukaansa sisältölähtöinen mainonta aiheuttaa kuluttajissa negatiivisia 

kokemuksia erityisesti kuluttajan kokiessa mainossisällön epäluotettavana. 

Kuluttajalle muodostuva kokemus häiritsevästä verkkomainonnasta on Edwardsin 

ym. (2002) mukaan verrannollinen mainoksen kykyyn stimuloida kuluttajaa sisältön-

sä avulla. Kokemus häiritsevästä mainonnasta johtaa usein tietoiseen mainonnan 

välttämiseen ja käyttäytymisen muutokseen, ja sitä kautta myös mainonnan kautta 

saatavien tulojen menetykseen (Cho & Chen 2004).  Kuluttajalle jäävä negatiivinen 

kokemus verkkomainoksesta ei tarkoita kuitenkaan Duffin ja Faberin (2011) mukaan 

kokonaisvaltaista epäonnistumista mainonnassa. Duff ja Faber (2011) huomauttavat, 

että mainonta on tehottominta silloin, kun mainonnan välityksellä epäonnistutaan 

kiinnittämään kuluttajan huomio. Heidän mukaansa suurin tappio syntyy mainonnas-

ta, josta ei ole jäänyt kuluttajalle minkäänlaista muistijälkeä.  
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3 MAINONTA VERKOSSA 

Tässä luvussa syvennytään verkkomainontaan, sekä sen toteutukseen ja vaikuttavuu-

teen. Luku sisältää lyhyen katsauksen verkkomainonnan strategioihin sekä niiden 

vaikutusmallien esittelyn, joilla on perinteisesti kuvattu mainonnan vaikuttavuutta. 

Tämän jälkeen luvussa syvennytään tarkastelemaan maksettua sisältöä ja sen taustaa. 

Maksettuun sisältöön liittyy vahvasti sisältömarkkinoinnin sekä tuoteasemoinnin 

menetelmät, jotka sisältyvät myös tähän lukuun. Luku päättyy tutkimuksen teorian 

pohjalta muodostettuun viitekehykseen, joka on esitetty kuviossa 2. 

3.1 Johdatus verkkomainontaan 

Verkko on nopeimmin kasvava mainonnan kanava (Ha 2008). Verkkomainonnan 

vaikutuksen on ajateltu tapahtuvan joko brändikuvan rakentumisen tai kuluttajan 

ostokäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten välityksellä. Voidaan kuitenkin olettaa, 

että tavoitteista riippumatta verkkomainonnan avulla pyritään jollain tavalla tehosta-

maan brändiä ja sen liiketoimintaa. (Hollis 2005.) 

3.1.1 Verkkomainonnan toteutus 

Verkkomainonta esiintyy jonkin median julkaisualustalla, jolla viitataan median tar-

joamaan mainostilaan, kuten verkkosivustoon, joka toimii markkinointiviestin välit-

täjänä yrityksen ja kuluttajan välillä. Se toimii yrityksen mainosviestin julkaisijana 

mahdollistaen kuluttajien tavoittamisen tehokkaammin. (Langheinrich, Nakamura, 

Abe, Kamba & Koseki 1999.)  Julkaisualustaan investoiminen voi edistää yrityksen 

tuotteiden ja palvelujen arvostusta kuluttajien keskuudessa, mistä johtuen julkaisua-

lustan valinta vaatii tarkkuutta. Valinnassa huomioonotettavia tekijöitä ovat julkai-

sualustan tarjoamat mahdollisuudet kuluttajien tavoittamisessa sekä sen mahdolliset 

epävarmuustekijät. Epätietoisuus julkaisualustan ominaisuuksista ja toiminnoista 

heikentää sen tehokasta hyödyntämistä. (Kulatilaka & Kogut 1994.) Mainostajat ovat 

olleet ensimmäisien joukossa hyödyntämässä verkkoa julkaisualustana. Verkko-

mainoksen vaikuttavuuteen vaikuttavat julkaisualustana toimivan verkkosivuston 

ominaisuudet,  kuten tiedonkeruun teknologiat sekä verkkosivuston kyvykkyys käsi-

tellä kuluttajien toiminnoista kerättyä tietoa lyhyellä aikavälillä. (O’Reilly 2007.) 
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Hollis (2005) mainitsee verkkomainonnan tärkeimmiksi vaikuttavuutta määrittele-

viksi tavoitteiksi brändikuvan rakentamisen sekä suoran vaikutuksen, kuten ostopää-

töksen, aikaansaamisen. Hollis (2005) korostaa tavoitteiden olevan toisiaan täyden-

täviä riippuen kohderyhmän asenteista sekä verkkomainokselle asetetuista tavoitteis-

ta. Osana tavoitteiden asettamista on myös päätös siitä, perustuuko verkkomainoksel-

le altistuminen kuluttajan lupaan vai ei. Näiden pohjalta muodostetaan verkko-

mainonnan strategia. (Ha 2006.) Strategian muovaaminen kuluttajien tarpeen mukai-

sesti on korostunut, sillä mainosviestintä tapahtuu verkossa kuluttajien kanssa lähes 

reaaliaikaisesti, ja yritysten kyvyllä vastata nopeasti kuluttajien reaktioihin on merki-

tystä viestinnän vaikuttavuudelle. Tiedon keruu on yrityksen osalta proaktiivinen 

prosessi, jossa yritys etsii, rekisteröi ja analysoi kuluttajien kokemuksista kerättyä 

dataa. (Gurău 2008.) Tätä näkemystä tukee myös Weilbacher (2001), jonka mukaan 

dataa kuluttajien kyvystä käsitellä mainosviestin lähettämää tietoa brändistä tarvitaan 

tukemaan viestintäprosessin kehitystä. Chaffey ja Ellis-Chadwick (2012: 251) huo-

mauttavat myös, että perinteisten strategiasuunnitteluun kuuluvien osien, kuten re-

surssien allokoinnin ja seuraamisen sekä strategian toteutumisen arviointi, tulisi ottaa 

huomioon samassa suhteessa myös suunniteltaessa digitaalista markkinointistrategi-

aa. Gurău (2008) määrittelee myös tehokkaan organisaation sisäisen viestinnän osana 

hyvin rakennettua viestintäjärjestelmää. Tällöin saatu tieto kuluttajien palautteesta 

kulkeutuu suoraviivaisesti johdolle, joka päättää tuleeko ydinarvoja muokata vastaa-

maan paremmin markkinoiden vaatimuksia.  

Mainosviestinnän keskeisenä tarkoituksena on lisätä brändin näkyvyyttä sisältönsä 

välityksellä. Sisältö voi olla informatiivista, tunteisiin vetoavaa, viihdyttävää tai 

muulla tavalla kuluttajaa houkuttelevaa. (Tellis & Ambler 2007: 30–32.) Integroitu 

markkinointiviestintä on yksi markkinointiviestinnän strategioista. Se perustuu aja-

tukseen, että kaikki organisaatiosta lähtevä markkinointiviestintä lähettää kuluttajalle 

saman sanoman (Weilbacher 2001). Integroitu markkinointiviestintä mahdollistaa 

synergiaetuja, kuten näkyvyyden kasvua ja kohdistetun viestin uskottavuuden edis-

tämistä. Monikanavaisuus osana viestimistä kuluttajille voi edistää viestinnän tavoit-

teiden saavuttamista. Kuluttajalla on yhä enemmän valtaa yritysten markkinointivies-

tinnän suunnittelussa; he valitsevat seuraamansa median ja luovat omaa sisältöä sosi-

aalisen median kautta. (Shimp 2010: 9–28.) 
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Gurău (2008) on tutkinut integroidulle markkinointiviestinnälle asetettuja vaatimuk-

sia ja mahdollisuuksia verkkotoimintaympäristössä. Tutkimustuloksen mukaan yri-

tyksen kuluttajille lähettämä verkkomainosviesti tulee mukautua kolmeen eri vaihee-

seen. Ensiksi, viestin tulee olla linjassa yrityksen ydinarvojen kanssa. Toiseksi, vies-

tin tulee täyttää strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka yritys on verkkoviestin-

nälleen asettanut. Viimeiseksi, on huomioitava eri verkkokanavien ulottuvuudet, ja 

niiden ominaisuuksien perusteella kohdistettava viesti halutulle kohdeyleisölle. Tässä 

prosessissa on huomioitava kuluttajien erilaiset reaktiot mainosviestien sisältöön, 

koska vaikka integroidun markkinointiviestinnän tavoitteena on keskittyä viestimään 

kuluttajille samankaltaista sisältöä eri kanavien välityksellä, ei yhtenäisen viestin 

välittäminen tarkoituksenmukaisesti ole aina mahdollista (Weilbacher 2001). Me-

diakanava vaikuttaa mainonnan vaikuttavuuteen erityisesti silloin, kun kuluttaja on 

hyvin sitoutunut valitsemaansa kanavaan ja siten vastaanottavaisempi kyseisen kana-

van välityksellä kohdistetulle mainosviestinnälle. Kuluttaja on sitoutunut tietyn me-

diakanavan käyttöön kokiessaan vuorovaikutuksen tunteen kanavaan ja sen toimin-

toihin sekä valitessaan kyseisen kanavan mediaa kuluttaessaan. (Calder ym. 2009.) 

Mediakanavaan hyvin sitoutunut kuluttaja edistää mainosviestin uskottavuutta ja 

vaikuttaa positiivisesti kuluttajan asennoitumiseen mainosta kohtaan, minkä lisäksi 

kuluttaja kykenee muistamaan viestisisällön paremmin (Wang 2006).  

3.1.2 Mitattavuus ja vaikuttavuus 

Mainonnan vaikuttavuuden mittaamisessa on hyödynnetty hierarkiavaikutusmalleja, 

kuten AIDA-, DAGMAR- ja Lavidge ja Steiner -malleja, joiden mukaan kuluttajan 

ensimmäisenä kokemat havainnot mainoksesta ovat tarvittavia edellytyksiä ja tär-

keimmässä roolissa mainoksen vaikuttavuuden jatkumossa (Vakratsas & Ambler 

1999). Gordon ja Anand (2000) ovat tutkineet hierarkiamallien soveltamista verk-

komainontaan. Heidän mukaansa alunperin perinteiseen mediaan kehitettyjä hierar-

kiamalleja voidaan soveltaa myös verkkomainontaan, jolle on ominaista dynaami-

suus ja kompleksinen sivustojen rakenne. Myös Rodgers ja Thorson (2010) toteavat 

perinteisten mallien kyvyn mitata erityisesti kuluttajan reaktiota mainontaan olevan 

sovellettavissa myös verkkoympäristöön. Heidän mukaansa olennaista on hyödyntää 

uusia mainoksen suorituskyvyn mittareita, kuten klikkausmääriä, mainoksen selaus-

aikaa sekä mainosta selanneen kuluttajan ostokäyttäytymistä. 
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AIDA-malli perustuu tehokkaan viestisisällön luomiseen ja on yksi käytetyimmistä 

hierarkiavaikutusmalleista. Sen mukaan viestin tulee kerätä huomiota, ylläpitää kiin-

nostusta, herättää mielihaluja ja saada aikaan haluttu toiminta kuluttajassa. (Strong 

1925 via Barry 1987.) Verkossa toteutettavat mainoskampanjat pyrkivät päätavoit-

teenaan saamaan aikaan suoran vaikutuksen kuluttajassa. Haasteena tässä on verk-

komainosviestien lyhyt selausaika, jonka vuoksi viestisisällön tulee olla AIDA-

mallin ensimmäisen vaiheen mukaisesti nopeasti huomiota herättävä. Pelkkä sisältö 

ei vaikuta huomion herättämiseen, vaan siihen vaikuttavana tekijänä on myös valittu 

verkkomainonnan muoto. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 452–453.) Tämä osal-

taan kumoaa joidenkin hierarkiamallien väitteen siitä, että mainosviestin välittömänä 

tavoitteena on ostojen lisääminen.  

DAGMAR-mallin perusoletuksena on, että mainonta on yksi markkinavoima, joka ei 

ole yksinään vastuussa myynnin kasvattamisesta. Mallin mukaan yritysten on tehok-

kaampaa myyntilukujen seuraamisen sijaan seurata mainonnan vaikuttavuutta tarkas-

telemalla viestinnälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista vaiheittain. (Barry 1987.) 

Mallia on kritisoitu olettamuksesta, että kuluttajan tulee olla tietoinen brändistä jo 

ennen mainosviestille altistumista (Colley 1961 via Mackay 2005: 24–26). Lavidge 

ja Steiner -mallin mukaan kuluttajien vakiintuneeseen käyttäytymiseen vaikuttami-

nen toteutuu pidemmällä aikavälillä kuin DAGMAR-mallissa on esitetty. Muuten 

Lavidge ja Steiner -malli tunnustaa DAGMAR-mallissa ilmenneet seikat, lisäten 

kuitenkin ensimmäiseksi vaikuttavaksi tekijäksi kuluttajat, jotka ovat tietämättömiä 

mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Vaikuttavuuden mittaamiseksi kuluttaja-

joukkoa voidaan tarkastella segmenttitasolla, jolloin ostopäätökseen vaikuttavia mo-

tiiveja selvitetään tarkasteltavan tason mukaisesti. (Lavidge & Steiner 1961, Barry 

1987.)  

Hierarkiavaikutusmallien on kritisoitu jättävän ulkopuolelle vaiheen, jossa kuluttaja 

vertailee tuotemerkkejä keskenään. Sen on lisäksi kritisoitu perustuvan yksinkertais-

tettuun käsitteeseen ihmismielen toiminnasta. Se ei huomioi suurta tiedon määrää, 

jota kuluttaja sisäistää sekä ennen että jälkeen mainosviestille altistumisen. Tätä tu-

kee myös mittareihin kohdistunut kritiikki tarkasteltaessa tietoisuuden lisäämistä 

kuluttajien kesken. Uhkana on, että kuluttaja unohtaa mainosviestin tarkoituksen, 

vaikka olisi jo kertaalleen viestille altistunut ja brändin tunnistanut. Tällöin brändin 
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tunnettavuuden kasvattaminen mainosviestin avulla on ollut vain väliaikaista, ja hie-

rarkiamalli ei ole onnistunut mittaamaan todellista mainosviestin vaikuttavuuden 

tehokkuutta. (Gordon & Anand 2000, Weilbacher 2001.)  

Hierarkiamallien lisäksi mainonnan vaikuttavuutta voidaan seurata tarkasti lukupe-

rusteisilla mittareilla. Click-through-rate kertoo mainonnan vaikuttavuudesta mittaa-

malla verkkomainoksen tehokkuutta lukuina. CTR on käytetyin menetelmä mitata 

verkkomainonnan toimivuutta, ja se soveltuu erityisesti yksinkertaisuutensa vuoksi 

bannermainonnan tuloksien mittaamiseen. CTR kertoo, kuinka monta kertaa verk-

komainosta on klikattu suhteessa mainoksen näyttökertoihin. (Lohtia ym. 2003.)  

Vaikka CTR on laajasti hyödynnetty menetelmä verkkomainonnan tehokkuutta mi-

tattaessa, sisältää se Drèzen ja Hussherrin (2003) mukaan mainittavia heikkouksia. 

Yhtenä heikkoutena he mainitsevat verkon käyttäjien taipumuksen välttää verkko-

mainoksia, jolloin niitä myös klikataan epätodennäköisemmin. Drèze ja Hussherr 

(2003) korostavat myös CTR:n mittaavan ainoastaan klikkaukseen perustuvia lukuja, 

jolloin se ei huomioi verkkomainoksen vaikutusta esimerkiksi tunnettavuuden lisää-

misessä kuluttajien kesken. Manchanda ym. (2006) lisäksi huomauttavat, että ostoai-

komus syntyy kuluttajalle vasta mainokselle altistumisen jälkeen, minkä vuoksi CTR 

-menetelmän voidaan katsoa rajoittuvan mittaamaan mainoksen tehokkuutta vain 

välittömien seurausten kautta jättäen ulkopuolelle mainoksen aiheuttamat toiminnon 

muutokset kuluttajassa myöhemmin.  

3.2 Maksettu sisältö 

Maksetulla sisällöllä on pyritty vastaamaan verkkomainonnan tehokkuuden heikko-

uksiin. Sillä viitataan ulkoasultaan julkaisualustan normaalia julkaisuaineistoa jäljit-

televään mainokseen. Kyseessä on mainostajan ja julkaisijan kanssa yhdessä tuotettu 

mainossisältö, joka vastaa digitaalisessa muodossa olevaa toimituksellista sisältöä. 

(Moore 2014.) Maksetussa sisällössä erityispiirteinä ovat näin ollen tuoteasemoinnil-

liset ja sisältömarkkinointiin liittyvät tekijät. 
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3.2.1 Maksetun sisällön taustaa 

Maksetun sisällön voidaan määritellä olevan omistetun ja ostetun median välimuoto, 

joka sisältää kaupallista viestintää ja noudattaa ulkoasultaan julkaisualustan erityis-

piirteitä. Omistetulla medialla viitataan sisältöön, jota hallitsee mainostaja, kun taas 

ostetulla medialla viitataan ulkopuolelta ostettuun mainostilaan. Sosiaalisen median 

verkkosivustot ovat tyypillisiä maksetun sisällön julkaisualustoja, missä mainonta 

näyttäytyy käyttäjien päivitysten ohella osana kyseisen sosiaalisen mediapalvelun 

normaalia uutisvirtaa. (Moore 2014.) Maksetun sisällön tarkoituksena on luoda mai-

nossisältö, jota kuluttaja ei koe häiritsevänä ja siten välttää haasteet, joita esimerkiksi 

bannermainonnan kanssa on koettu. Maksetun sisällön erottaminen julkaisualustan 

normaalista julkaisuvirrasta voi olla kuluttajalle vaikeaa, mikä voi aiheuttaa sen yh-

distämisen piilomainonnaksi. (Lieb, Szymanski & Etlinger 2013.) Sitä on kritisoitu 

kuluttajien harhaanjohtamisesta ja normaalin, ei kaupallista intressiä sisältävän jul-

kaisuaineiston luotettavuuden laskemisesta. Lisäksi se on saanut kritiikkiä hyvien 

mainonnan tapojen vastaisesta toiminnasta, ja sen toteutuksen haasteena on lä-

pinäkyvyyden takaaminen. Uskottavan sisällöntuottamisen on katsottu olleen ongel-

ma joillekin maksettua sisältöä hyödyntäville mainostajille ja julkaisijoille. (Lieb ym. 

2013, Moore 2014.) Tätä tukee Van Reijmersdalin (2011)  näkemys, että maksetun 

sisällön asemointi osaksi verkkosivuston editorialista sisältöä voi aiheuttaa koke-

muksen, että mainonnalla yritetään houkutella kuluttajaa ilman tämän lupaa. Mainos-

tajien sekä julkaisijoiden ongelmaksi voi siis muodostua kuluttajille jäävä tunne ma-

nipuloidusta verkkosivujen sisällöstä, ja näin ollen se saattaa heikentää molempien 

osapuolten uskottavuutta ja luotettavuutta sisällöntuottajina (Mareck 2014). 

3.2.2 Tuoteasemointi 

Maksettu sisältö liittyy mainostajien pyrkimykseen liittää mainossisältö julkaisualus-

tan editorialista sisältöä vastaavaksi. Tämän pyrkimyksen keskiössä on mainonnan 

tuoteasemoinnin menetelmät. Asemoinnin tavoitteena ei ole ainoastaan onnistua in-

tegroimaan mainossisältö ja sen taustalla oleva brändi julkaisualustan editoriaaliseen 

sisältöön, vaan saada brändiviesti osaksi julkaisualustan tarinaa. (Van Reijmersdal, 

Neijens & Smit 2009.) Wang (2006) korostaa kuluttajalle olennaisen julkaisualustan 

roolia mainosviestin sisäistämisessä. Olennaisella kontekstilla Wang (2006) viittaa 
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mainosten sijoittamista sellaisiin editorialisiin verkkosisältöihin, joissa kohteena ole-

vien kuluttajien oletetaan vierailevan. Wangin (2006) mukaan mainonnan tehokkuut-

ta voidaan edistää neljän tekijän välityksellä, joita ovat mainoksen mieleen palautu-

minen, osallistava viestisisältö, viestin uskottavuus sekä kuluttajan asennoituminen 

mainosta sekä sen sisältöä kohtaan. Wang (2006) huomauttaa, että verkossa toimies-

saan kuluttaja keskittää huomionsa pääsääntöiseen tehtävään, kuten uutisten lukemi-

seen, jolloin keskittymistä vaativia kognitiivisia toimintoja ei jää kulutettavaksi mai-

nossisältöön. Tämän vuoksi panostus tehokkaaseen asemointistrategiaan, toimintojen 

koordinointiin ja niiden läpinäkyvyyteen voi mahdollistaa sekä kuluttajalle sujuvan 

selauskokemuksen että mainostajalle ja julkaisijalle taloudellisia hyötyjä luomalla 

kuluttajaa kiehtovaa sisältöä. 

Tuoteasemoinnin tehokkuutta voidaan Lehun ja Bressoudin (2008) mukaan mitata eri 

mittareiden avulla. Ostoaikomuksen aikaansaamisen lisäksi he mainitsevat esimerk-

keinä brändin mainoksen esiintymistiheyden, asemoinnin tunnistamisen sekä kulutta-

jille muodostuneen käsityksen brändin hyödyllisyydestä. Tuoteasemointivalinnoilla, 

kuten mainoksen näkyvyydellä ja esiintymistiheydellä, on myös Homerin (2009) 

mukaan vaikutusta kuluttajan tekemiin brändiin liittyviin päätöksiin. Julkaisualustan 

eli mainosta ympäröivän kontekstin ominaispiirteillä on Van Reijmersdalin, Smitin 

ja Neijensin (2010) mukaan vaikutus mainoksen vaikuttavuuteen kuluttajille, minkä 

vuoksi asemointipäätökset vaativat mainostajilta tarkkuutta. Van Reijmersdalin ym. 

(2010) mukaan kuluttaja kokee brändiviestin vahvempana, kun julkaisualusta tarjoaa 

tiedollista arvoa sekä toimii kiinnostavan sisällön välittäjänä kuluttajalle.  

Maksettu sisältö mahdollistaa molemminpuolisen hyödyn sekä mainostajalle että 

julkaisijalle. Tätä väitettä on selitetty sillä, että mainos, jonka asemointi on johdon-

mukainen sivuston normaalin julkaisuaineiston kanssa, tarjoaa mainostajalle keinon 

toteuttaa tehokasta sisältömarkkinointia hyödyntämällä ulkopuolisen osapuolen jul-

kaisualustaa, mikä todennäköisesti samalla pidentää kuluttajan viettämää aikaa jul-

kaisijan verkkosivustolla. (DVorkin 2013.) Asemointistrategia edistää Van Reij-

mersdalin ym. (2009) mukaan myös mainosviestin sisäistämistä, koska kuluttaja ko-

kee mainossijoittelun selkeästi kaupallisen sijaan editorialisena, jolloin myös julkai-

sualustan luotettavuus kasvaa kuluttajan silmissä. Van Reijmersdal ym. (2010) huo-
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mauttavat ikääntyneiden ja alemman koulutustason omaavien kuluttajien olevan alt-

tiimpia tuoteasemoinnin strategian vaikutuksille. 

3.2.3 Sisältömarkkinointi 

Mainosviestin sisällöllä on vaikutusta kuluttajan tiedonhaullisten tarpeiden tyydyttä-

miseen, ja sen avulla voidaan vaikuttaa myös kuluttajan arvon kokemiseen esimer-

kiksi kuluttajaa opettavan tiedon välityksellä (Bertrand, Karlan, Mullainathan, Shafir 

& Zinman 2009). Sisältömarkkinointi voi edistää kuluttajien sitouttamista opettavai-

sen ja kiinnostavan sisällön luomisen avulla, minkä myötä kuluttajia voidaan houku-

tella viettämään pidempiä ajanjaksoja halutulla verkkosivustolla (Holliman & Row-

ley 2014). Digitaalisessa muodossa oleva sisältömarkkinointi on prosessi, jonka ta-

voitteena on ennakoida, tunnistaa sekä tyydyttää kuluttajan odotukset ja vaatimukset 

tehokkaasti. Tämä prosessi tapahtuu digitaalisen sisällön kontekstissa, ja sen jakelu 

toteutuu verkon eri kanavia käyttäen. Ominaista tälle on keskittyminen markkinoita-

van sisällön luonteeseen sekä siihen, mitä mahdollisuuksia tai uusia lähestymistapoja 

sitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa. Keskiössä on tiedon jakaminen, joka hyödyt-

tää kuluttajaa sekä näin ollen voi lisätä sitoutumista sisällöntuottajan ja kuluttajan 

välillä. (Rowley 2010.) Koiso-Kanttila (2004) luettelee digitaalisessa muodossa ole-

van sisällön ominaispiirteiden liittyvän integroituun tietoon, tiedon saatavuuteen, 

vuorovaikutteiseen navigointiin, nopeisiin vuorovaikutustoimintoihin ja sisällön liik-

kumiseen sekä pieniin tai lähes olemattomiin marginaalikustannuksiin. Holliman ja 

Rowley (2014) huomauttavat sisältömarkkinoinnin pohjautuvan vuorovaikutussuh-

teen luomiseen kuluttajan ja brändin välille, ja siten sillä saavutettavat tulokset tapah-

tuvat pitkällä aikavälillä.  

Truongin ja McCollin (2010) mukaan vuorovaikutukselliset ja räätälöidyt verkko-

mainokset voivat vahvistaa kuluttajalle jäävää positiivista kokemusta mainostettavas-

ta brändistä. Bauer ja Lasinger (2014) korostavat Truongin ja McCollin (2010) ta-

paan mainossisällön räätälöinnin roolia tehokkuuden edistämisessä. Heidän mukaan-

sa mainonnan sisällön muokkaaminen kuluttajan kiinnostuksen kohteita vastaavaksi 

voi toimia yhtenä strategiana, joka on ollut perinteisempien mediakanavien kautta 

hankalampaa toteuttaa. Kabadayi ja Gupta (2011) täydentävät Bauerin ja Lasingerin 

(2014) sekä Truongin ja McCollin (2010) näkemystä korostamalla, että kuluttajalle 
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räätälöidyn mainossisällön lisäksi verkkosivustojen muokkaaminen kuluttajaa moti-

voivaksi sekä niiden käyttömukavuus lisäävät kuluttajan halua vierailla sivustolla 

uudelleen. Tämä strategia vaatii onnistuakseen laaja-alaisen toteutuksen, joka edel-

lyttää myös teknisten tekijöiden huomioimista, kuten ohjelmistosuunnittelua ja oike-

an datan keruuta. Sisällön räätälöinnin tehokkuus perustuu koettuun hyötyyn mai-

noksen sisältämästä tiedosta, joka puolestaan vahvistaa tuotemerkistä jäävää muisti-

jälkeä kuluttajalle. Kuluttajat saattavat kokea sen kuitenkin tunkeilevana, jolloin 

olennaisen julkaisuympäristön rooli korostuu. (Bauer & Lasinger 2014.) 

3.3 Kuluttajan negatiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on tiivistettynä kuvioon 2. Se sisältää tutkimuk-

sen teoriaosuuden keskeisimmät löydökset. Kuviossa on esitetty negatiivisen koke-

mukseen johtava vaikutusprosessi, johon vaikuttavina tekijöinä on huomioitu niin 

kuluttajaan kuin verkkomainontaankin liittyvät tekijät. Viitekehys etenee alkaen ne-

gatiivisen kokemuksen aiheuttavista verkkomainonnan tekijöistä, johon on sisällytet-

ty maksettu sisältö kuvaamaan sitä yhtenä verkkomainonnan muotona. Tämän tutki-

muksen yhtenä tarkoituksena on ymmärtää, onko maksetussa sisällössä tekijöitä, 

jotka kuluttaja kokee negatiivisesti. Maksetun sisällön ominaispiirteiden voidaan 

olettaa liittyvän näihin tekijöihin, ja siitä johtuen keskeisimmät ominaisuudet on 

huomioitu myös viitekehyksessä. Maksetulle sisällölle on ominaista toimituksellinen 

ulkoasu sekä sulautuminen osaksi toimituksellista julkaisuvirtaa (Cambell ym. 2014). 

Tämän lisäksi sen asemointi lähelle kuluttajaa kiinnostavaa sisältöä sekä sen sisällön 

laatiminen uutismaiseksi ja toimituksellista sisältöä vastaavaksi voidaan kokea kulut-

tajaa harhaanjohtavana piilomainontana (Van Reijmersdal ym. 2009, Bertrand ym. 

2009, Lieb ym. 2013). Näiden maksetun sisällön ominaispiirteiden lisäksi verkko-

mainonnasta voidaan erottaa tekijöitä, joilla on vaikutus negatiivisen kokemuksen 

muodostumiseen. Tunkeilevat, liioittelevat, manipuloivat, liian värikkäät, staattiset ja 

epäolennaisessa ympäristössä julkaistavat verkkomainokset ärsyttävät kuluttajia (Li 

ym. 2002, Yang 2004, Lohtia ym. 2003, Drèze & Hussherr 2003), mistä syystä joh-

tuen myös nämä tekijät nostettiin osaksi teoreettista viitekehystä. Keskeisinä negatii-

visen kokemuksen aiheuttajina korostuvat lisäksi heikosti kohdennetut, epäluotetta-

vat sekä vahvasti myyntiorientoituneet verkkomainokset (Johnson 2013, Becker-

Olsen 2003, Edwards ym. 2002). Myös kuluttajaa houkuttelevien kannustinten puute 



32 

voi aiheuttaa kokemuksen verkkomainoksen hyödyttömyydestä ja siten vaikuttaa 

negatiivisen kokemuksen muodostumiseen (Cho & Chen 2004). Viitekehyksen verk-

komainontaa koskevaan osuuteen on koottu edellä luetellut tekijät, joiden tiedetään 

aiempien tutkimusten perusteella voivan vaikuttaa negatiivisen kokemuksen muodos-

tumiseen. Tästä syystä johtuen näiden tekijöiden uskotaan olevan tämän tutkimuksen 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisia teoreettisia löydöksiä, ja niiden huomi-

oiminen osana teoreettista viitekehystä on perusteltua.  

 

Kuvion seuraavana elementtinä on kuluttajakohtaisista tekijöistä koottu osuus. Siinä 

on huomioitu kuluttajan verkon käyttöä ohjaavat motiivit, kuten tiedonhaku, viihteel-

lisyys tai muu verkon tarjoama hyödyllisyys (Sicilia ym. 2005, Rodgers & Thorson 

2010). Näiden lisäksi Yangin (2004) erottamat kuluttajatyypit, joilla voi olla vaikutus 

negatiivisen kokemuksen muodostumiseen, koettiin tälle tutkimukselle tärkeinä taus-

tatekijöinä ja nostettiin siksi osaksi viitekehystä. Vaikuttavien taustatekijöiden jäl-

keen kuluttajaa koskevassa osassa on esitetty muita kuluttajakohtaisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen. Kuluttajan kognitiivisten 

toimintojen häiritseminen (Lee 2002) korostui teoriaosuudessa pääsääntöisenä nega-

tiivisen kokemuksen aiheuttajana. Sitä voi tapahtua esimerkiksi kuluttajan tavoittei-

den saavuttamisen estämisen kautta tai sujuvan verkon käytön vaikeuttamisen väli-

tyksellä (Rodgers & Thorson 2010, Cho & Chen 2004). Myös aiemmat negatiiviset 

kokemukset voivat aiheuttaa epäilevän asennoitumisen verkkomainontaa kohtaan ja 

siten edesauttaa negatiivisen kokemuksen muodostumista verkkomainonnalle altis-

tumisen lopputuloksena (Cho & Chen 2004, Koslow & Beltramini 2002).  Kuvio 2 

päättyy negatiivisen kokemuksen muodostumiseen sekä sen seurauksiin, joihin voi 

mainonnan välttelemisen lisäksi lukeutua muun muassa negatiivinen suhtautuminen 

mainostanutta brändiä kohtaan tai epäluottamus julkaisevaa verkkosivustoa kohtaan 

(Truong & McColl, Duff & Faber 2011, Darke & Ritchie 2007). Seurausten huomi-

oiminen osana viitekehystä on perusteltua, koska niitä tarkastellaan lyhyesti myös 

tutkimuksen empiirisessä osiossa. 
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Kuvio 2. Kuluttajan negatiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa keskitytään tutkimuksessa käytettyyn metodologiaan. Luku sisältää 

katsauksen valitusta tutkimusmenetelmästä tehtyyn kirjallisuuteen, jonka avulla 

muodostuu käsitys myös tutkimuksessa noudatettuihin lähestymistapoihin. Luvussa 

on myös kerrottu, miten tutkimusaineisto on kerätty ja analysoitu. 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivista eli laadullista tutkimustapaa käyttäen. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista kerätä aineistoa, joka mahdollistaa tutkitta-

van ilmiön moniulotteisen tarkastelun. Kvalitatiivinen aineisto on luonteeltaan usein 

monitasoista ja kompleksista, jolloin myös tutkimuksen havaintoaineisto on sisällöl-

tään rikasta. (Alasuutari 1999: 83–85.) Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ym-

märtämään tarkasteltavia ilmiöitä ja toimintoja jostakin yksittäisestä tapahtumasta. 

Näiden pohjalta tutkimuksessa pyritään tarjoamaan teoreettisesti olennaisia tulkinto-

ja. (Eskola & Suoranta 1998: 60.) Yhtenä kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena 

on kyetä kehittämään teorioita, jotka on laadittu aiempien tutkimusten pohjalta. Tä-

mä tarkoittaa teorioiden selkeyttämistä, uudelleen muotoilua sekä niiden tarkastelua 

eri näkökulmasta. Kvalitatiivisen tutkimuksen seurauksena voi olla näin ollen teori-

oiden ongelmakohtien osoittaminen tai uusien innovaatioiden kehittäminen, joilla 

voidaan vahvistaa aiempia teorioita. (Berg 2001: 18.) Tästä tutkimuksesta saatavat 

tulokset voivat auttaa tunnistamaan verkkomainonnassa negatiivisesti vaikuttavia 

tekijöitä tai vahvistamaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa vaikuttavista tekijöistä.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan deduktiivisen päättelyn kautta koetella hypo-

teeseja, jotka nojaavat jo aiemmista tutkimuksista saatuun teoriaan (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005: 32–33). Tässä tutkimuksessa ei ole muodostettu hypo-

teeseja, mutta negatiivisten kokemusten tutkimisen tueksi on hyödynnetty aiempien 

tutkimusten pohjalta tutkittuja verkkomainonnan tekijöitä, joilla tiedetään olevan 

negatiivinen vaikutus kuluttajan kokemukseen. Tutkimuksessa on siis käytetty ab-

duktiivista lähestymistapaa, jolle on ominaista hyödyntää olemassa olevaa tutkimus-

tietoa, jota sovelletaan ja todennetaan tutkimuksen empiirisen analysoinnin vaiheessa 

vuoropuhelun omaisesti (Eskola & Suoranta 1998: 85). Kvalitatiivisen tutkimuksen 
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tekijä toimii järjestelmällisesti keräten tietoa tutkittavasta ilmiöstä sekä pohtii sen 

merkitsevyyttä aiempiin tutkimuksiin. Näiden pohjalta tutkimuksen tekijä muodostaa 

tulkintansa tutkimuksen tuloksista ja arvioi tekemiään johtopäätöksiä. Tutkimuson-

gelma ja tutkimuskysymykset ovat keskeisessä osassa kvalitatiivisen tutkimuksen 

toteuttamista. Ne toimivat myös tutkimuksen tekijälle ohjenuorana, jonka avulla jär-

jestelmällisen tutkimuksen tuottaminen helpottuu. Tutkimuksen tekijän vastuulla on 

myös valita sopivin tutkimusmenetelmä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Marshall 

& Rossman 2010.)  

4.2 Aineiston keruumenetelmät 

Aineiston keruutavaksi on valittu teemahaastattelut, jotka tukevat laadullisen tutki-

muksen tarkoitusperiä. Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutetaan puolistrukturoi-

tuna haastatteluina. Haastattelut sisältävät etukäteen laaditut kysymykset, jotka on 

jaoteltu teemoittain aloittaen suuremmasta kokonaisuudesta ja edeten tarkempiin 

teemoihin. Ensimmäinen ja toinen teema koskee haastateltavien kuluttajien verkon 

käyttöä ja suhtautumista verkkomainontaan. Kolmantena teemana käsitellään makse-

tusta sisällöstä aiheutuvia negatiivisia kokemuksia. Haastatteluiden lopuksi tarkastel-

laan lyhyesti negatiivisten kokemusten mahdollisia seurauksia sekä käsitellään kulut-

tajille muodostuneita positiivisia kokemuksia maksetusta sisällöstä.   

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelun käyttö tässä tutkimuksessa on perusteltua johtuen 

siitä, että tutkimuksen tavoitteena on sallia haastateltavalle enemmän vapauksia kuin 

kyselylomakkeella toteutettu haastattelu sallisi. Koskinen ym. (2005: 104) huomaut-

tavat, että puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa vapaamuotoisen vastaami-

sen kysymyksiin sekä tekee sijaa myös vastakysymyksille, jotka edesauttavat syvälli-

semmän käsityksen saavuttamista tarkasteltavasta ilmiöstä. Puolistrukturoitu haastat-

telu antaa haastattelijalle myös vapauksia syventää kysymyksiä, eli vaikka se pohjau-

tuu valmiiseen malliin, on tutkijalla vapaus edetä osittain myös tilanteen vaatimalla 

tavalla. Tässä tekniikassa tulee ottaa huomioon se, että kysyttävät kysymykset ovat 

vastaajille tuttuja, jotta he ymmärtävät tutkittavan ilmiön samansuuntaisesti. (Berg 

2001: 66–72.) Tässä tutkimuksessa tämä on huomioitu näyttämällä jokaiselle haasta-

teltavalle tutkittavasta ilmiöstä sama malliesimerkki. 

 



36 

Haastattelun toteutuksissa on panostettu niiden laatuun muun muassa toteuttamalla 

haastattelut haastateltaville tutuissa ympäristöissä, luomalla hyvä luottamussuhde 

tutkijan ja haastateltavan välille, esittämällä aluksi sarja aloittelevia kysymyksiä, 

tarkentamalla lyhyitä vastauksia ja harjoittamalla haastattelutilanteita ennen niiden 

suorittamista (Berg 2001: 99–100). Myös Hirsjärvi ja Hurme (1985: 132) pitivät tär-

keinä, että haastateltavalta tulee kysyä ensin johdattelevia kysymyksiä, jotta tutki-

muksen haastattelutilanne voidaan saada tehokkaasti käyntiin. 

 

Haastateltavaksi valittiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Haastateltavat kuluttajat va-

littiin tarkoituksenmukaisesti erilaisista taustoista, jotta mahdollisimman kattava ku-

va tutkittavasta ilmiöstä voidaan saavuttaa (Berg 2001: 32). Tässä tutkimuksessa on 

aiemmin todettu kuluttajien olevan yhä taidokkaampia verkon käyttäjiä ja siten myös 

kykeneviä välttelemään verkkomainontaa (Drèze & Hussherr 2003), mistä johtuen 

haastateltaviksi oli olennaista valita sellaisia henkilöitä, jotka kykenevät välttelemään 

verkkomainontaa niin halutessaan. Haastateltaviksi valikoitu siis kokeneita verkon 

käyttäjiä, joille verkko on osa päivittäisiä toimintoja. Kokeneilla verkon käyttäjillä 

on todennäköisemmin myös kokemuksia ja muodostuneita mielipiteitä verkko-

mainonnasta, mikä on tärkeä edellytys tämän tutkimuksen tarkoitusperien kannalta. 

Haastateltavien joukkoon haluttiin melko suuri ikäjakauma, jotta voitaisiin saavuttaa 

mahdollisimman laaja-alainen ja kattava käsitys tekijöistä, jotka vaikuttavat tutkitta-

vaan ilmiöön. Mikäli ikäjakauma olisi rajattu esimerkiksi ainoastaan nuoriin aikui-

siin, se olisi voinut johtaa tutkimustulosten suppeaan kokonaisuuteen, minkä vuoksi 

suuren ikäjakauman hyödyntäminen tässä tutkimuksessa on perusteltua. Taulukko 1 

esittää haastateltavien jakautuman tarkemmin.  Haastattelut nauhoitettiin, jotta tulok-

sien analysoiminen ja johtopäätöksien rakentuminen helpottuisi. Jokainen haastattelu 

myös litteroitiin haastattelutuloksien vertailun tehostamiseksi ja aineistoon palaami-

sen helpottamiseksi.  
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Taulukko 1. Haastatteluaineisto 

Haastateltava Ikä Verkon käyttö tunneissa per päivä Haastattelun kesto 

Haastateltava A 31 10 48 min 

Haastateltava B 27 5 35 min 

Haastateltava C 57 2 32 min 

Haastateltava D 25 8 41 min 

Haastateltava E 61 1 29 min 

Haastateltava F 54 3 35 min 

Haastateltava G 23 8 36 min 

Haastateltava H 28 8 34 min 

 

 

Haastattelut koostuivat seuraavista teemoista: kuluttajan verkon käytöstä, kuluttajan 

verkkomainonnan kokemuksista sekä kuluttajan negatiivisista kokemuksista, kun 

verkkomainonnan muotona on maksettu sisältö. Haastatteluiden lopuksi käsiteltiin 

vielä negatiivisen kokemuksen seurauksia sekä kuluttajalle muodostuneita positiivi-

sia kokemuksia maksetusta sisällöstä. Kahden ensimmäisen teeman tarkoituksena on 

johdatella kuluttaja aiheeseen sekä saada tietoa henkilön verkkokäyttäytymisestä. 

Ensimmäisessä teemassa selvitettiin, millainen verkon käyttäjä haastateltava on. Tä-

hän kuului muun muassa haastateltavan verkon käytön motiivien ja tavoitteiden sel-

vittäminen. Toisessa teemassa haastateltavalta myös kysyttiin, millaisen verkko-

mainonnan tämä kokee negatiivisena ja millaisia vastareaktioita se hänessä kuluttaja-

na aiheuttaa. Näiden tekijöiden selvittämisen katsottiin auttavan ymmärtämään teki-

jöitä, jotka vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen myös maksetusta 

sisällöstä. Viimeinen teema sisälsi kysymyksiä pohjautuen tutkimuksen teoriaosuu-

dessa esille nousseisiin tekijöihin verkkomainonnassa, jotka aiempien tutkimusten 

mukaan aiheuttavat negatiivisen kokemuksen syntymisen. Haastatteluissa selvitettiin, 

kokivatko haastateltavat maksetun sisällön sisältävän samoja negatiivisena koettuja 

tekijöitä kuin muun verkkomainonnan katsottiin sisältävän. Haastattelun lopuksi 

haastateltaville esitettiin myös kysymyksiä maksetun sisällön positiivisista puolista, 

kuten siitä, mikä kyseisessä verkkomainonnan muodossa on onnistunutta ja mistä 
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syistä johtuen. Positiivisten kokemusten tiedusteleminen katsotaan tutkimuksen kan-

nalta hyödylliseksi, koska kerätty tieto voi olla hyödyllistä erityisesti liikkeenjohdol-

lisessa päätöksenteossa.  

 

Haastattelua varten tarvittiin esimerkki maksetusta sisällöstä, joka pystyttäisiin sa-

manlaisena esittämään jokaiselle haastateltavalle. Tämän lisäksi malliesimerkin tulisi 

ilmetä jollakin sellaisella verkkosivustolla, jolla vierailusta jokaisella haastateltavalla 

olisi kokemusta. Julkaisevalla verkkosivustolla on merkitystä kuluttajalle muodostu-

vaan kokemukseen mainonnasta (Koufaris 2002), mistä johtuen sivustoksi haluttiin 

julkaisija, jolla olisi mahdollisimman neutraali vaikutus kuluttajalle mahdollisesti 

muodostuvaan negatiiviseen kokemukseen maksetusta sisällöstä. Tällä tavalla pystyt-

tiin vähentämään riskiä siitä, että verkkosivusto olisi ollut pääasiallinen negatiivisen 

kokemuksen aiheuttaja, mikä olisi myös haitannut maksetusta sisällöstä kerättyjä 

kokemuksia. Verkkosivustoksi valikoitui Helsingin Sanomat, jonka sivuilla ilmestyy 

erilaisia verkkomainostyyppejä päivittäin. Maksettua sisältöä ei ilmene jokaisena 

päivänä HS:n sivustolla, joten malliesimerkki valikoitui satunnaisesti sen julkaisu-

päivänä. Satunnaisen valinnan koettiin edistävän mahdollisimman totuudenmukaisen 

kuvan saamista haastateltavien kokemuksista.  Malliesimerkiksi maksetusta sisällöstä 

valikoitui lopulta Sykesportin ilmoitus, joka oli otsikoitu seuraavasti: ”Näin helppoa 

se on: Pyörä kolmella säädöllä talvikuntoon”. Malliesimerkki taltioitiin näyttökuvik-

si, jotka myöhemmin esiteltiin haastattelujen yhteydessä haastateltaville.  

4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Aineiston analyysissä käytetään laadullista sisältöanalyysiä. Sisältöanalyysin yksi 

keskeinen piirre on kategorioiden käyttäminen, joilla jäsennetään tutkitun ilmiön 

teorioita keskeisiksi teemoiksi. Nämä teemat syntyvät sekä teoriassa että empiriassa 

nousseista asioista. (Flick 2009.) Teemoihin jaottelun ja kategorisoinnin etuna on 

tutkimuksen löydöksien asettaminen keskeisiin konteksteihin, jolloin myös selitysten 

tekeminen helpottuu. Se mahdollistaa myös tutkimustuloksien teemojen välisen ver-

tailun ja edistää johdonmukaisen tapahtumaketjun rakentamista, joka korostuu erityi-

sesti tutkimuksen johtopäätöksiä laadittaessa. Teemoihin jaottelun avulla voidaan siis 

käydä tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen osion välistä vuoropuhelua, jossa tar-

kastellaan löydöksien samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. (Miles & Huberman 1985: 
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277–278.) Sisältöanalyysin tarkoituksena on myös löytää kerätystä tiedosta tärkeim-

mät tekijät vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Yhtenä vaiheena tähän 

kuuluu myös kerätyn aineistoin analysointi. (Flick 2009.)  

 

Sisältöanalyysia voidaan käyttää dokumentoidun aineiston analyysissa, ja se on so-

vellettavissa mainonnan aiheuttamien kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvien muutos-

ten analysoimiseen. Sisältöanalyysin tulee olla objektiivista ja järjestelmällistä, joilla 

viitataan aineiston tarkkaan määriteltyihin kategorioihin ja tutkimukselle oleellisen 

aineiston järjestelmälliseen keruuseen. Tällä tavoin edistetään ainoastaan tutkimuk-

selle keskeisen tiedon analysointia ja eliminoidaan tutkimuksen kannalta oleva turha 

tieto. (Kassarijan 1977.) Tässä tutkimuksessa sisältöanalyysin koetaan täydentävän 

aineiston jaottelua teemoittain ja sopivan tutkimuksen analysointiin, koska mainon-

nasta sekä sen vaikutuksista kuluttajakäyttäytymiseen löytyy aiempaa tutkimustietoa 

ja -tuloksia.  

 

Kaikki haastattelut litteroitiin, jonka avulla haastattelutuloksien vertailu ja aineiston 

analysointi tehostuivat. Litteroinnin avulla saatiin koottua haastateltavien vastaukset 

omiin, teoriassa esille nousseisiin teemakokonaisuuksiin. Teemojen kokoaminen on 

tärkeä vaihe, koska sillä mahdollistetaan aineiston tarkempi analyysi. Tässä vaihees-

sa voidaan myös eliminoida haastatteluissa nousseet ylimääräiset asiat analysoitavan 

aineiston ulkopuolelle. Ulkopuolelle jätettäviä asioita ovat esimerkiksi tutkittavan 

aiheen ohi tapahtuneet keskustelut, huokaukset, mietinnät ja muut vastaavat tekijät, 

jotka eivät kuulu liiketaloudellisen tutkimuksen pariin. Litteroinnin laatua parannet-

tiin lisäämällä eri haastateltavien vastauksille yksilöidyt värit heidän puhtaaksi kirjoi-

tettuihin vastauksiinsa, joiden avulla erilaiset kommentit tulevat paremmin esille. 

(O’Donnell & Cummins 1999.)  
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa analysoidaan ja esitellään tutkimuksen empiirisen osion aineisto. Se 

sisältää haastateltujen yhteydessä ilmenneitä havaintoja, joita on yhdistetty teo-

riaosuudessa esille tulleisiin havaintoihin. Luku etenee teemahaastattelurungon mu-

kaisesti sisältäen ensin katsauksen haastateltujen verkon käyttöön ja kokemuksiin 

verkkomainonnasta ja syventyen lopulta maksetusta sisällöstä muodostuneisiin nega-

tiivisiin kokemuksiin ja sen seurauksiin. Luvussa on myös lyhyesti huomioitu kulut-

tajille muodostuneita positiivisia kokemuksia. Luku päättyy täydennettyyn teoreetti-

seen viitekehykseen. 

5.1 Kuluttajien verkon käyttö ja kokemus verkkomainonnasta 

Haastatteluihin valittiin aktiivisia verkon käyttäjiä, joille verkko on osa päivittäisiä 

toimintoja sekä työn että vapaa-ajan puolesta. Haastatteluiden alussa siis tiedettiin, 

että haastateltavat ovat kokeneita verkon käyttäjiä, mutta käyttöön liittyvien toimin-

tojen lähemmän tarkastelun koettiin olevan tämän tutkimuksen kannalta oleellista. 

5.1.1 Verkon käyttö 

Haastateltavista yli puolet kuvailee itseään verkkokäyttäjänä aktiiviseksi, loppuosa 

puolestaan sanoo verkon käyttämisen olevan päivittäistä sekä useita eri toimintoja 

sisältävää. Verkossa vietetty aika, kun mukaan lasketaan työ- sekä vapaa-aika, vaih-

telee haastateltavien välillä tunnista kymmeneen tuntiin päivässä. Kuluttajan verkon 

käyttöä ohjaavina motiiveina ovat usein tiedonhakuun liittyvät tekijät sekä myös so-

siaaliset verkostot ja kuluttajaa viihdyttävät tekijät (Rodgers & Thorson 2010). Jo-

kainen haastateltava kuvailee verkon olevan pääasiallinen uutislähteensä, josta sela-

taan sekä ajankohtais- että viihdeuutisia. Kaikilla haastateltavilla verkossa toimimi-

sen tavoitteena on ensisijaisesti tiedonhaullisten tarpeiden tyydyttäminen. Yksi haas-

tateltava jakaa verkon käyttönsä siten, että koko verkon käytöstä 70 % liittyy jollain 

tavalla tiedonhakuun ja loppuaika viihteellisyyteen. Viihdenäkökulma korostui eri-

tyisesti nuorempien haastateltavien verkon käytön motiivina. Kaikki haastateltavat 

paitsi Haastateltava E käyttävät verkossa ollessaan sosiaalisen median palveluita, 
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kuten Facebookia ja Instagramia, minkä lisäksi neljä haastateltavaa mainitsee seu-

raavansa blogeja aktiivisesti. Tiedonhaullisten ja viihteellisten motiivien lisäksi yhte-

nä merkittävänä verkon käytön motiivina on hyödyllisyys, jonka jokainen haastatel-

tava kokee olevan yksi tavoite verkossa toimimiselleen. Haastateltava C mainitsee 

verkon auttaneen häntä uusien taitojen opettelussa, kun taas Haastateltava E kertoo 

hyödyntäneensä verkon osta ja myy -palveluita. Haastateltava B kuvailee verkon 

hyödyllisyyden merkitystä seuraavasti: 

”Tällä hetkellä äärimmäisen suuri, omassa työssä joudun hakemaan paljon ar-
tikkeleja ja tietenki yleensä, jos mietit jotain tuotetta tai suunnittelet isompaa 
ostoa, niin esimerkiksi meen nettiin ja katon, mitä toiset käyttäjät on kommen-
toinu, niin sen perusteella pystyy tekemään paremmin päätöksen.” (Haastatel-
tava B) 

Haastateltavat käyttävät verkkoa älypuhelimilla, tabletilla ja kannettavalla tietoko-

neella, kun taas pöytäkoneen käyttö rajoittuu ainoastaan työajalle. Puhelinta ja tablet-

tia käytetään eniten verkon käyttöön vapaa-ajalla. Suurin osa haastateltavista uskoo 

verkon käyttönsä olevan vielä aktiivisempaa tulevaisuudessa, tosin kaksi haastatelta-

vaa kokee käytön olevan ajoittain liiallista ja haluaa supistaa sitä koskemaan enem-

män ainoastaan aiheellista käyttöä.  

5.1.2 Verkkomainonnan määritteleminen ja klikkaaminen 

Haastateltavat antavat eroavia vastauksia määritellessään verkkomainontaa omin 

sanoin. Määrällisesti vähiten tunteja päivässä verkossa viettävät kokevat verkko-

mainonnan määrittelemisen olevan haastavaa, kun taas haastateltavat, joiden verkon 

käyttö on aktiivisinta, kykenevät määrittelemään verkkomainonnan melko vaivatto-

masti ja tunnistivat myös eri verkkomainontastrategioita. Haastateltavista kokenein 

verkon käyttäjä ajallisesti tarkasteltuna oli Haastateltava A, joka määritteli verkko-

mainonnan olevan ”mainostajan ja puutteen yhteenliittämistä, johon verkkoa pide-

tään kanavana”. Haastateltava A mainitsee määrittelemisen yhteydessä myös kulutta-

jan kiinnostuksen kohteisiin perustuvan kohdennetun verkkomainonnan. Haastatelta-

va D vietti toiseksi eniten aikaa verkossa oloon ja määritteli verkkomainonnan koos-

tuvan ”eri organisaatioista, jotka käyttävät toisiaan hyväkseen”. Verkossa suhteessa 

vähemmän aikaa viettävä Haastateltava C määrittelee puolestaan verkkomainonnan 
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”mainonnaksi verkossa, jossa yritykset tuovat omia tuotteitaan, ideoitaan ja yritysku-

vaansa esille”. Negatiivinen asennoituminen verkkomainontaa kohtaan voi ilmetä 

myös muun muassa epäilevällä suhtautumisella mainontaa kohtaan (Spangenberg 

1998). Määrittelemisen yhteydessä haastateltavat ilmaisivat asennoitumistaan verk-

komainontaa kohtaan seuraavanlaisesti: 

”[verkkomainonta on] Jotakin, minkä minä yritän sivuuttaa.” (Haastateltava F) 

”Mainostietojen eteenpäin välittämistä. Mainontaa, jota liikaakin tyrkytetään.” 
(Haastateltava E) 

”Mitä on verkkomainonta, no se on sitä, että jos sä oot netissä, esimerkiksi 
yleensä mä nään sen silleen, että jos mä etsin jotain tiettyä tietoa ja sitten rupe-
an haparoimaan, kun nään netissä jonku mainoksen, joka johdattaa mut jonne-
kin ihan väärälle sivustolle.” (Haastateltava G) 

Haastateltavista suurin osa ei osaa nimetä eri verkkomainonnan muotoja mutta kyke-

nee kuvailemaan erityyppisiä verkkomainoksia, joita he ovat verkossa kohdanneet. 

Kuluttajan huomio kiinnittyy verkossa toimiessaan pääsääntöiseen tehtävään, kuten 

uutisten lukuun, jolloin kognitiiviset resurssit eivät välttämättä riitä mainosviestin 

käsittelemiseen (Wang 2006). Kaksi haastateltavaa mainitsee kiinnittävänsä eniten 

huomiota uutissivustoilla ilmenevään verkkomainontaan. Samantapaisen vastauksen 

antaa Haastateltava G, joka mainitsee bannermainoksien lisäksi yhtenä mainostyyp-

pinä sponsoroidut linkit. Blogeja aktiivisesti seuraavat Haastateltavat B ja D tunnis-

tavat myös blogeissa ilmenevän sponsoroidun sisällön, jonka he kokivat houkuttele-

vana. Haastateltava A ja F mainitsevat molemmat verkkomainonnan muotona vi-

deomainokset, joiden määrän molemmat kokivat kasvaneen viime aikoina. Verkko-

mainonnan muotojen määrittelemisen yhteydessä haastateltavilta kysyttiin, olivatko 

he koskaan klikanneet verkkomainosta, ja jos olivat, mistä johtuen. Yksi haastatelta-

va kertoo klikkaavansa verkkomainoksia usein ja arvioi vapaa-ajalla käyttämästään 

verkkoajasta klikkaavansa noin puolia verkkomainoksista, joihin hänen huomionsa 

kiinnittyy. Verkkomainoksia avaavat haastateltavat perustelevat klikkaamistaan pää-

sääntöisesti mainoksen houkuttelevuudella, hyödyllisyydellä, kiinnostavuudella sekä 

omalla uteliaisuudella. Rezabakhshin ym. (2006) mukaan kuluttajat kokevat mainos-

viestien käsittelemisen haasteellisena puutteellisten taitojen ja motiivien sekä mai-

nosten sisältämän puolueellisen tiedon vuoksi. Haastateltavat B, D ja E kieltävät kli-
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kanneensa verkkomainosta muuta kuin vahingossa. Haastateltava B mainitsee ohitta-

vansa kaikki verkkosivustolla ilmenevät mainokset jättäen ne täysin huomioimatta. 

Haastateltava D sanoo jättävänsä kaikki tarjouksetkin klikkaamatta, koska hän kokee 

ne liian kaupallisena ja puolueellista tietoa sisältävänä. Haastateltavat perustelevat 

verkkomainoksen klikkaamatta jättämistä omalla kiireellisyydellään sekä epäkiinnos-

tavalla tai -houkuttelevalla sisällöllä. Lisäksi haastateltavat kokevat klikkaamatto-

muuden johtuvan heikosti kohdennetusta mainonnasta.  

5.1.3 Suhtautuminen verkkomainontaan 

Verkkomainonta koetaan haastateltavien välillä eri tavoin. Osa aktiivisimmista ver-

kon käyttäjistä kokee sen positiivisena asiana ja osa negatiivisena. Samanlaista vaih-

televuutta kokemuksissa havaitaan myös vähemmän aktiivisesti verkkoa käyttävien 

haastateltavien kohdalla. Verkkomainontaan suhtautumiseen voi vaikuttaa se, onko 

kuluttaja verkossa toimiessaan kokemuksellinen, nautinnonhaluinen vai perinteinen 

toimija, joista perinteisin kuluttajatyyppi suhtautuu mainontaan muita negatiivisem-

min (Yang 2004). Mainontaan suhtautumiseen vaikuttaa myös mainonnan sosioeko-

nominen vaikutus esimerkiksi hintakilpailun edistäjänä, jonka nähdään hyödyttävän 

kuluttajaa (Pollay & Mittal 1993). Haastateltavat A, C, ja G kuvailevat suhtautumi-

sensa verkkomainontaa kohtaan olevan ristiriitainen. He toisaalta kokevat verkko-

mainonnan hyödyllisenä ja toisaalta häiritsevänä ja ärsyttävänä. Verkkomainontaa 

koetaan olevan liikaa, mutta sen nähtiin olevan myös kuluttajan etua ajavia. Hyödyl-

lisyysnäkökulma korostuu erityisesti silloin, kun haastateltava on kokenut saavutta-

neensa konkreettista hyötyä mainoksen avulla, esimerkiksi alhaisemman hinnan 

kautta. Haastateltavat, jotka kokevat verkkomainonnan olevan osaltaan myös heille 

hyödyllistä, ovat jokainen klikanneet verkkomainosta aiemmin. Haastateltava A ku-

vailee omaa suhtautumistaan seuraavasti: 

”Niillä [verkkomainoksilla] kestää latautua nii mää en tykkää niistä sen takia, 
että tietenki nyt visuaalisesti ne nyt vähän tahalleen tehdää ärsytettäväks, että 
ne huomais mutta ehkä nykyään oppinu, että niistä on myös hyötyäki, että voi 
saada informaatiota.” 

Osa haastateltavista uskoo verkkomainonnan haittaavan toimintojaan verkossa. 

Haastateltava F mainitsee verkkomainosten, jotka keskeyttävät meneillään olevan 
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tekemisen, häiritsevän häntä. Hän korostaa kuitenkin hyväksyvänsä verkkomainokset 

osana sivustoja ja toteaa niiden olevan luonnollinen osa verkkoympäristöä. Samainen 

haastateltava sanoo myös yrittävänsä jättää uutissivustojen reunoissa olevat mainok-

set huomioimatta, mutta toteaa kuitenkin rekisteröivänsä mainokset tästä huolimatta. 

Haastateltavat, jotka suhtautuvat verkkomainoksiin joko negatiivisesti tai välinpitä-

mättömästi, kokevat verkkomainoksilla olevan vain vähäinen vaikutus heidän omiin 

verkkotoimintoihinsa. Haastateltava B kuvailee jättävänsä verkkomainonnan hyvin 

vähäiselle huomiolle mutta mainitsee pitävänsä blogien sponsoroidusta sisällöstä, 

jotka haastateltavan mukaan hyödyttävät häntä enemmän, koska ne sisältävät katta-

van selityksen ja perustelun siitä, miksi jokin tuote tai palvelu on hyvä. 

”Rehellisesti en muista kiinnittäneeni siihen minkäänlaista huomiota. En koe 
olevani siinä suhteessa mitenkään mainonnan uhri. Yleensä vaan skippaan ja 
meen niihin uutisiin tai siihen, mitä olin alunperinkin tekemässä.” (Haastatelta-
va B) 

Haastateltava D kertoo käyttävänsä mainonnanesto-ohjelmia ja kokee blogeissa ole-

van mainonnan ärsyttävänä, mutta uutissivustoilla olevaan mainontaan hän sanoo 

suhtautuvansa neutraalimmin. Verkkomainonta saattaa ajoittain aiheuttaa haastatel-

tavissa myös vastustelua johtuen siitä, että haastateltava ei halua mainostajan hyöty-

vän siitä, että tämä klikkaa mainosta. Tämä korostuu erityisesti blogeja paljon kulut-

tavien haastateltujen kesken. 

5.1.4 Negatiivisena koettu verkkomainonta 

Haastateltavat pystyvät kaikki kuvailemaan negatiivisen kokemuksen jättävää verk-

komainontaa. Yhteisenä tekijänä korostuu verkkomainonnan häiritsevyys, jonka tie-

detään aiheuttavan mainonnan välttelemistä ja mahdollisesti negatiivisen kokemuk-

sen muodostumista (Truong & McColl 2010). Verkkomainonnan häiritsevyys aiheu-

tuu eri vaikuttimista johtuen. Suurin osa kuluttajista kokee, että mitä pidempään mai-

nos ärsyttää ja häiritsee, sitä suurempi negatiivinen kokemus heille jää. Tyrkyttävät 

ja kuluttajaa pakottavat verkkomainokset koetaan negatiivisina. Pakottavuudella 

haastateltavat viittaavat mainontaan, jota on pakko käsitellä, esimerkiksi videomai-

nokset, jotka käynnistyvät ennen varsinaisen videon katsomista. Videomainoksien 

ärsyttävyys korostuu myös silloin, kun haastateltava huomaa verkkosivustoa selates-
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saan mainosvideon käynnistyvän mutta ei kykene löytämään sitä vaivattomasti sul-

keakseen videon. Verkkomainokset, jotka ovat vaikeasti suljettavissa ja jotka ilmes-

tyvät yhä uudelleen haastateltavien ruuduille, saavat aikaan negatiivisen kokemuksen 

syntymisen. Haastateltavista kaksi mainitsee pop up -mainokset heitä eniten ärsyttä-

vinä verkkomainoksina johtuen niiden tungettelevista ominaispiirteistä. Pop 

up -mainosten kaltaisten verkkomainosten koetaan hyppivän kuluttajan silmille häiri-

ten toimintoja merkittävästi. Lähes kaikki haastateltavat kokevat ponnahtavat verk-

komainokset ärsyttävinä ja eniten negatiivisia tunteita herättävinä. 

”Pop up -mainokset suljen välittömästi. En tiedä ketään, joita ne kiinnostais.” 
(Haastateltava D) 

Liian näkyvät verkkomainokset koetaan tunkeilevina, ja ne ärsyttävät suurinta osaa 

haastateltavista. Näkyvän ja erottuvan mainoksen sijoittelu vaikuttaa myös negatiivi-

sen kokemuksen muodostumiseen. Haastateltava F kokee verkkosivujen yläosassa 

ilmenevät suuret ja näkyvät verkkomainokset ärsyttävänä. Hänen mukaansa ne hidas-

tavat sivuston sujuvaa selaamista pakottaen sivuston selaamisen alaspäin mainoksista 

eroon pääsemiseksi. Ympäristöllä on myös vaikutus mainonnan ärsyttävyyteen. 

Haasteltavat A ja D korostavat julkaisualustan vaikutusta verkkomainonnan ärsyttä-

vyyteen. Heidän mukaansa verkkomainoksen luotettavuus on riippuvainen siitä me-

diasta, jossa mainos on julkaistu. Heikosti kohdennettu verkkomainos ärsyttää Haas-

tateltava A:ta, kun taas Haastateltava B kokee liioittelevan tai huonosti tuotetun mai-

nossisällön ärsyttävänä. Mainossisällöllä on myös muille haastateltaville merkitystä. 

Haastateltavat D ja G mainitsevat piilomainonnan ja huijatuksi tulemisen tunteen 

olevan negatiivinen asia verkkomainoksissa. Verkkomainokset, jotka eivät sisällöl-

tään vastaa ulkoasun lupauksia, aiheuttavat vahvaa ärsytystä haastateltavissa. Haasta-

teltava G kiteytti negatiivisena kokemansa verkkomainoksen seuraavanlaisesti: 

”Yleensä sellainen, jos sen näkee tosi selkeästi, riippuu vähän, jos se on tietyn-
laista piilomainontaa, jota yritetään, ettei se näytä mainonnalta ja sit sen sit kui-
tenkin selkeästi huomaa, että se on mainontaa. Sen koen negatiivisena. Ja sit 
sellainen, joka räiskii sun silmille ja häiritsee sua ja sun pitää ruksia kauheen 
monesti jotain pois ja joka pomppaa koko ajan uudelleen.” 

Negatiivisen kokemuksen seurauksena saattaa olla mainostavan brändin ja siihen 

rinnastettavien toimijoiden sekä mainosviestinnän vältteleminen jatkossa (Darke & 
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Ritchie 2007, Darke ym. 2010). Kysyttäessä, millaisia vastareaktioita negatiivinen 

kokemus mainoksesta kuluttajissa aiheuttaisi, antoivat haastateltavat vaihtelevia vas-

tauksia. Haastateltavat, joiden mielestä negatiivisella kokemuksella on seurauksia, 

sanovat välttelevänsä jatkossa samantyyppisiä verkkomainoksia, jotka olivat aiem-

min ärsyttäneet. Toinen mahdollinen vastareaktio on asenteen muuttuminen ärsyttä-

neen verkkomainoksen taustalla olevaa brändiä kohtaan, minkä koetaan olevan to-

dennäköisempi seuraus kuin mainonnan vältteleminen. Yksi haastateltava sanoo är-

syttävän mainoksen saattavan aiheuttaa sen, että hän lakkaa käyttämästä kyseisen 

yrityksen palveluita ja tuotteita jatkossa, mutta näin ei ollut kuitenkaan aiemmin 

käynyt. Negatiivisen mielleyhtymän muodostuminen brändiä kohtaan arvellaan ta-

pahtuvan tiedostamattomasti. Haastateltava F huomauttaa, ettei negatiivinen miel-

leyhtymä muodostu brändiä kohtaan, vaan sen muodostuminen riippuu mainostetta-

vasta asiasta. Hän mainitsee käyttävänsä erään vähittäiskaupan palveluita aktiivisesti, 

vaikka kaupan mainostus häntä usein ärsyttääkin. Verkkomainos ei kuitenkaan kos-

kaan ole jättänyt haastateltaville niin negatiivista kokemusta, että se olisi aiheuttanut 

edellä mainittuja vastareaktioita todellisuudessa. Kysyttäessä aiheuttaako negatiivi-

nen kokemus verkkomainonnan välttelemisen jatkossa, haastateltavat vastaavat seu-

raavasti:  

”Ei, sehän [verkkomainonta] kuuluu asiaan. Mä aina ajattelen, että mun pitäs 
maksaa tästä enemmän, jos näitä mainoksia ei ole, ja kaikkia palveluita ei olis, 
jos niitä ei mainoksilla kustannettais, jonkuhan ne täytyy maksaa, vaikka se en 
ole minä välttämättä.” (Haastateltava F) 

”Varmaan osin, en tiedostaen, mut ehkä se on sit tiedostamatonta välttelyä, kun 
en niihin kiinnitä huomiota.” (Haastateltava B) 

5.2 Kuluttajien negatiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 

Seuraavana käsitellään haastateltavien negatiivisia kokemuksia, kun verkkomainon-

nan muotona on käytetty maksettua sisältöä. Tässä vaiheessa haastattelua haastatel-

taville esitellään malliesimerkki maksetusta sisällöstä. Malliesimerkki on esitetty 

jokaiselle kuluttajalle samanlaisena ja samalta laitteelta. 
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5.2.1 Ensi reaktio ja asemointi 

Maksetun sisällön malliesimerkki ei herätä yhdessäkään haastatellussa kuluttajassa 

päällimmäisenä negatiivista tunnetta. Yli puolet haastateltavista ei olisi tunnistanut 

maksettua sisältöä verkkomainokseksi, elleivät olisi olleet jo valmiiksi tietoisia asias-

ta. Tämän ei kuitenkaan koettu luovan ensi reaktiona suoraa negatiivista kokemusta 

maksetusta sisällöstä. Osa haastateltavista huomaa kyseessä olevan selkeästi mainos-

tyyppinen julkaisu eikä kokenut sen tunnistamista vaikeaksi. Kolme haastateltavaa 

mainitsee törmänneensä samankaltaisiin verkkomainoksiin aiemmin, ja he kokevat 

malliesimerkin herättävän vain neutraaleja tuntemuksia. Haastateltavat, jotka olivat 

aiemmin ilmaisseet välinpitämätöntä tai negatiivista suhtautumista verkkomainok-

siin, kokevat, ettei malliesimerkki herättänyt suoraan negatiivisia tuntemuksia mutta 

epäilivät näin saattavan käydä lopulta. Haastateltava E, joka ilmaisi haastattelun 

alussa negatiivista suhtautumista verkkomainontaan, sanoi malliesimerkin herättävän 

hänen mielenkiintonsa. Malliesimerkin sisältämä video ei myöskään häiritse suurinta 

osaa haastateltavista. Maksettu sisältömainos ei siis herättänyt ensi reaktiona negatii-

vista tuntemusta, mutta sen ulkoasulliset tekijät kiinnittivät osan haastateltavien 

huomion. 

”Ei [herätä negatiivista tuntemusta], tuo on niin neutraali. Voisi luulla sen ole-
van osa uutisvirtaa, paitsi tuo pohja on erilainen ja tuossa lukee tuo ilmoitus. 
Siinä ei näe sellaisia selviä mainosominaisuuksia, kuin esim. vaateliikkeiden 
mainoksilla.” (Haastateltava D) 

Maksetun sisällön asemointi esimerkkisivustolla koetaan osittain negatiivisesti. 

Verkkomainos voidaan kokea ärsyttävänä, mikäli se on sijoitettu lähelle sitä sisältöä, 

jota kuluttaja pyrkii kuluttamaan (Duff & Faber 2011). Haastateltavista kaksi kokee 

asemointistrategian olevan negatiivinen asia, koska siitä päätellen malliesimerkki voi 

vaikuttaa normaalilta uutiselta. Yksi haastateltava mainitsee asemoinnin olevan har-

haanjohtavaa, mutta ei koe sen olevan kuitenkaan negatiivinen asia. Asemointi kes-

kellä uutisvirtaa ja verkkosivuston normaalia julkaisuaineistoa herättää haastateltavi-

en huomion. Haastateltavat uskovat heidän katseensa kiinnittyvän malliesimerkin 

kaltaiseen mainossisältöön helpommin, koska sen vältteleminen on asemoinnista 

johtuen haastavampaa kuin muiden sivustolla olevien verkkomainosten. Haastatelta-

vat olettavat verkkomainosten sijoittuvan sivuston ylä-, ala- tai sivureunoihin, jolloin 



48 

erilainen asettelu voi vaikuttaa hetkellisesti sujuvaan verkon käyttöön haitallisesti. 

Toisaalta haastateltavat uskovat jatkossa kykenevänsä tunnistamaan malliesimerkin 

kaltaiset mainokset ja siten myös välttelemään niitä helpommin.  

Olennaisella julkaisuympäristöllä on vaikutus mainoksen onnistuvuuteen. Epäolen-

naisessa kontekstissa julkaistu mainos voi johtaa sen kokemiseen häiritsevänä. 

(Drèze & Hussherr 2003, Wang 2006.) Asemointipäätös sijoitella maksettu sisältö 

verkkosivuston etusivulle ja lähelle kuluttajien kuluttamaa sisältöä, aiheuttaa osassa 

haastateltavista hämmennyksen tunteita. Haastateltava H ärsyyntyy normaalisti verk-

komainoksista, jotka eivät liity julkaisevaan sivustoon millään tavalla. Malliesimer-

kin mainos ei kuitenkaan tässä tapauksessa ärsytä samaista haastateltavaa. Noin puo-

let kuluttajista kokee kuitenkin pyörän talvikuntoa koskevan malliesimerkin olevan 

epäolennainen osa julkaisijan sivuston etusivua ja sopivan paremmin verkkosivuston 

toiselle aihealueelle, kuten kulttuuria koskevaan osioon.  

”Eihän tuo näytä mainokselta, se saattaa ollakin negatiivinen puoli, koska ei 
tuohon sen enempää kiinnitä huomiota, kun se on keskellä tuota uutisvirtaa ja 
se ei eroa mainokseksi ei millään tavalla.” (Haastateltava B) 

”Ei tää [maksettu sisältö] varmaan pomppais mulle esille, jos mää skrollaisin 
tätä alas, ehkä riippuu, jos kattois jotain tiettyä osa-aluetta niinku kulttuuria, ja 
siellä olis tällainen, mut jollain etusivulla niin en mää usko, että mää kiinnittäi-
sin siihen mitään huomiota.” (Haastateltava G) 

5.2.2 Ulkoasu ja harhaanjohtavuus 

Maksetun sisällön ulkoasullisessa muodossa on tekijöitä, jotka kuluttaja voi kokea 

negatiivisena. Kuluttajat, jotka suhtautuvat myönteisesti verkkomainontaan ja klik-

kaavat verkkomainoksia, kokevat maksetun sisällön epäonnistuvan heidän houkutte-

lemisessaan neutraalista värimaailmasta sekä pienistä kuvista johtuen. Osa haastatel-

tavista huomauttaa, ettei ulkoasusta ilmene riittävän selkeästi kyseessä olevan mai-

nossisältö. Malliesimerkissä lukeva ilmoitus sisällöntuottajasta ei ole riittävä ilmaisu 

mainossisällöstä kuluttajalle. Termit ”ilmoitus ja sisällöntuottaja” voidaan ymmärtää 

haastateltavien kuluttajien mukaan tarkoittavan kyseisen sivuston toimittajan luomaa 

sisältöä eikä niinkään ilmaisevan kyseessä olevan kaupallinen sisältö. Maksetulle 

sisällölle ominaiset ulkoasulliset tekijät, kuten toimituksellinen ulkoasu (Fulgoni & 
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Lipsman 2014), voivat haastateltavien kuluttajien mukaan aiheuttaa myöhemmin 

pettymyksen tunteen, mikäli kuluttaja päätyy selaamaan sisältöä, jonka tunnistaa 

kaupalliseksi sisällöksi vasta klikattuaan mainosta.  

Haastateltavat kuluttajat, jotka suhtautuvat tutkimuksen malliesimerkin mainokseen 

myönteisesti, kokevat sen silti harhaanjohtavana, jonka tiedetään olevan yksi makse-

tun sisällön haasteista (Moore 2014). Samaiset kuluttajat suhtautuivat alun perin 

verkkomainontaan negatiivisesti, mutta kokivat maksetun sisällön keinot positiivise-

na mainonnan muotona. Lähes kaikki kuluttajista, jotka kykenevät vaivattomasti tun-

nistamaan maksetun sisällön olevan julkaisijan yhteistyössä mainostajan kanssa tuot-

tamaa sisältöä, kokevat, että mainos on harhaanjohtava. Harhaanjohtavuus johtuu 

sekä ulkoasusta että sisällön uutismaisesta rakenteesta. Negatiivisemmin koetaan 

kuitenkin ulkoasulliset tekijät, jolloin kuluttajan pelkona on tunne huijatuksi tulemi-

sesta mainosilmoituksen avattuaan. Uutismainen sisältörakenne ei häiritse kuluttajaa, 

mikäli tekstin pituus pysyy riittävän lyhyenä. Informoiva sisältö on kuluttajien mu-

kaan riittävän positiivinen asia peittoamaan uutismaisen rakenteen. Epäluottamusta 

mainosta kohtaan ei kuitenkaan muodostu. Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että 

luotettavuutta vahvistaa se, että mainoksen julkaisijana on Helsingin Sanomat, jota 

pidetään luotettavan uutismedian maineessa. Maksettu sisältö verkkomainonnan 

muotona arveluttaa osaa kuluttajista, joiden mielestä mainostaja olisi voinut valita 

toisen mainonnan muodon niin halutessaan. Brändin vähäinen näkyvyys maksetun 

sisällön ulkoasussa korostuu lähes ainoana epäluotettavuutta herättävänä tekijänä. 

Osa kuluttajista kokee, ettei vielä haastattelun ollessa lopuillaan, tunnista edelleen-

kään malliesimerkin olevan kaupallista sisältöä. Vaikka selkeästi myyntiorientoitunut 

verkkomainos häiritsee kuluttajaa (Edwards ym. 2002), haastatelluilla on hankaluuk-

sia tunnistaa tutkimuksen malliesimerkistä tekijöitä, joilla mainostaja pyrkii lisää-

mään myyntejään. Osa kuluttajista on sitä mieltä, että mainostaja ei tähtää mainok-

sella myyntien kasvuun vaan kuluttajan neuvomiseen. Tämä aiheuttaa kuitenkin 

osassa kuluttajia tunteen, että heidän ostokäyttäytymiseensä yritetään vaikuttaa, mut-

ta vain poikkeavalla tavalla. Kuluttaja pystyy huomaamaan yhteyden neuvoa-antavan 

ja myyvän mainoksen välillä, mutta negatiivista kokemusta liian myyntiorientoitu-

neesta mainoksesta ei syntynyt tämän tutkimuksen maksetun sisällön malliesimerkin 

aiheuttamana.   
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”Joo koen [harhaanjohtavana], se näyttää artikkelilta tai uutiselta, ei mainoksel-
ta. Mun mielestä se on negatiivinen asia toisaalta, mutta toisaalta tää ei näytä 
sellaiselta, että tässä myydään jotakin, vaan tän otsikon perusteella halutaan ja-
kaa tietoa, jonka kautta ohjataan ostamaan, että siinä mielessä en koe negatiivi-
sena. Periaattessa joo.” (Haastateltava G) 

”Pitäisi tuoda selkeämmin yritys esille, jos tarkoitus on tuoda enemmän näky-
vyyttä itselleen, sen tulisi käydä huomattavasti selkeämmin ilmi mainoksesta. 
En sanoisi tätä huijaukseksi kuitenkaan, vaan kyseessä on tiedon antamista ku-
luttajalle, niin kuin yleensä silloin kun luetaan jotain.” (Haastateltava E.) 

”Oon tottunut lehdissä oleviin mainoksiin, joissa lukee yhteistyössä, niin kyllä-
hän tässä on samalla tavalla vältelty sitä selkeää tietoa, että se on mainos kir-
joittamalla ”ilmoitus ja sisällöntuottaja”. Välttelee sitä profiilia, että se on mai-
nos.” (Haastateltava D.) 

Kysymys siitä, tulisiko maksetun sisällön malliesimerkissä ilmaista selkeämmin sen 

sisältävän kaupallisen intressin, jakaa haastateltavat kuluttajat kahtia. Kokeneimmat 

verkon käyttäjät ovat pääsääntöisesti yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että kaupalli-

nen sisältö on riittävän selkeästi ilmaistu. Malliesimerkissä oleva brändi ei ole kuin 

yhdelle haastatelluista kuluttajista entuudestaan tuttu, ja kyseisen haastateltavan mie-

lestä kaupallinen sisältö on riittävän selkeästi ilmaistu. Osa kokee, että vaikka brändi 

on tarpeeksi näkyvillä, sen korostaminen värien avulla olisi suotavaa. Värimaailman 

käyttöä perustellaan lisäksi mainonnan houkuttelevuuden lisäämisellä, sillä suurim-

man osan kuluttajia mielestä malliesimerkki on ulkoasullisesti tylsä. Haastateltava H 

korostaa, että brändi on esitetty selkeästi, ja vaikka mainosmaisuutta voitaisiin lisätä 

värejä käyttämällä, kokee hän, että mainostyypin idea katoaisi ja voisi alkaa häiritä 

kuluttajan selauskokemusta. Kuluttajien ensireaktiosta malliesimerkkiä kohtaan on 

pääteltävissä, että noin 70 % haastateltavista ei kykene tunnistamaan malliesimerkkiä 

kaupalliseksi sisällöksi tai erottamaan mainostavaa brändiä sen ulkoasusta.  

5.2.3 Rakenteelliset ja sisällölliset tekijät 

Haastatelluilta tiedusteltiin, ilmeneekö maksetussa sisällössä verkkomainonnassa 

ärsyttävänä pidettyjä tekijöitä, kuten liioittelevia, manipuloivia tai kuluttajan arvoja 

vääristäviä mainonnan keinoja, jotka voivat aiheuttaa negatiivisen kokemuksen 

(Yang 2004). Maksetun  sisällön malliesimerkki on kuluttajien mielestä pääsääntöi-

sesti tasapainoinen ja pelkistetty. Malliesimerkin otsikointi, joka alkaa sanoilla ”Näin 
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helppoa se on”, herättää osassa kuluttajia epäilevän suhtautumisen mainossisältöä 

kohtaan. Kuluttaja kokee otsikoinnin antavan hänelle liioittelevan lupauksen jonkin 

toiminnan helppoudesta, mikä aiheuttaa kuluttajassa epäilyksen siitä, onko toiminta 

todellisuudessa niin helppoa kuin otsikossa luvataan. Noin puolet haastateltavista 

kuluttajista kokee maksetun sisällön olevan manipuloiva mainos. Manipuloivuuden 

kokeminen liittyy ulkoasullisiin tekijöihin, kuten sulautumiseen osaksi verkkosivus-

ton normaalia sisältöä. Tämän lisäksi osa kuluttajista kokee myös kiinnostuksen he-

rättävän otsikoinnin manipuloivan heitä. Kuluttajista kukaan ei koe maksetun sisäl-

lön malliesimerkin olevan ristiriidassa heidän arvomaailmansa kanssa. Verkko-

mainontaan negatiivisesti suhtautuva kuluttaja kuvaili malliesimerkin olevan häneen 

vetoava sen kaupallisten piirteiden puuttumisen vuoksi.  

”On se [maksettu sisältö] normaaliin verkkomainontaan verrattuna vähän tylsä. 
En mä tuosta niinkö suoraan mitää ostopäätöstä tekis.” (Haastateltava A) 

Tunkeilevat verkkomainokset aiheuttavat kuluttajassa ärsytyksen tunteita (Li ym. 

2002). Haastateltavat kuluttajat liittävät tunkeilevan verkkomainoksen liialliseen 

värien käyttöön, liian suureen kokoon sekä selaimen etualalle ilmestyvään mainok-

seen. Kuluttaja ei koe maksettua sisältöä tunkeilevana mainostyyppinä. Sen ei koeta 

myöskään olevan liian värikäs, mutta värimaailman neutraalius aiheuttaa osassa ku-

luttajia myös negatiivisia tuntemuksia. Värien käyttöä kaivataan erottamaan selke-

ämmin kuluttajalle, että kyse on maksetusta sisällöstä. Suurin osa haastatelluista ku-

luttajista kokee malliesimerkin olevan myös tylsä. Kuluttajat, joiden mielestä mainos 

herättää mielenkiinnon, kokevat silti sen ulkoasullisesti tylsänä erityisesti verrattaes-

sa perinteisempiin verkkomainoksiin, joissa värien käyttö on voimakkaampaa. Pel-

kistetty ulkoasu ja verkkomainoksen staattinen rakenne voivat johtaa mainoksen 

huomioimatta jättämiseen (Drèze & Hussherr 2003). Haastateltavia kuluttajia häirit-

see maksetun sisällön malliesimerkissä olevan kuvan pieni koko, jonka ei koeta ole-

van linjassa mainoksen otsikon kanssa. Kuluttajat eivät kuitenkaan kaipaa liikkuvaa 

kuvaa paikkaamaan malliesimerkin staattista rakennetta, mutta ulkoasun tulisi heidän 

mukaansa sisältää enemmän mainosmaisia ominaispiirteitä, joita voidaan hakea väre-

jä tai selkeämpiä kuvia käyttämällä.  

”Aina jotenki tällaiset mainokset tuntuu siltä, että ne jotenki niinku hyväksi-
käyttää ihmisen sellaista... me ajatellaan, että tää on Hesarin uutinen ja me lue-
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taan ja sen saattaa huomata vasta jälkeenpäin, että se on mainos.” (Haastatelta-
va G) 

”Heti alussa huomasin, että tää on mainos, rupes kiinnostaan kuka tätä mainos-
taa. Tää on pakko klikata sen takia auki, että mainostaako tää firma vaan tätä 
omaa palveluaan vai antaako se todella vinkkejä lukijalle. Kävisi varmaan niin, 
että jos en olisi ollut tietoinen tämän olevan mainos, olisin klikannut auki ja 
vasta lopuksi huomannut, että ahaa, tämä onkin mainos.” (Haastateltava F) 

5.2.4 Kuluttajakohtaiset tekijät 

Maksettu sisältö ei suurilta osin vaikeuta haastateltavien tiedonhakua. Tiedonhaun 

vaikeuttaminen voi Chon ja Chenin mukaan (2004) hankaloittaa tavoitteiden saavut-

tamista ja estää sujuvan verkon käytön. Haastateltavien mukaan maksettu sisältö koe-

taan päinvastoin edistävän kuluttajan etua tarjoamalla kuluttajaa hyödyttävää tietoa.  

Se ei myöskään hankaloita kuluttajien tavoitteiden saavuttamista verkossa, mikä joh-

tuu kuluttajien mukaan mainoksen pelkistetystä ulkoasusta. Yksi haastateltava kulut-

taja kokee kuitenkin, että mikäli malliesimerkin sisältö olisi häntä kiinnostava aihe, 

hän todennäköisesti avaisi mainoksen ja voisi unohtaa, mitä oli alun perin Helsingin 

Sanomien sivustolla tekemässä. Tavoitteiden estämistä koetaan siis ainoastaan sen 

kautta, että kuluttajan huomio ohjautuu toisaalle alkuperäisestä tekemisestä. Makset-

tu sisältö vaikuttaa joidenkin haastateltavien mukaan sujuvaan verkon käyttöön nega-

tiivisesti. Asemoinnin koetaan jälleen vaikuttavan sujuvaan verkon käyttöön, koska 

kuluttaja olettaa mainosten sijoittuvan muualle kuin sivuston keskelle osaksi uutisvir-

taa. Haastateltava H kokee negatiivisena sen, että mainosten sijoittelua muuttamalla 

hänen on haastavampaa väistellä mainosviestintää verkossa. Maksettu sisältö ei kui-

tenkaan hidasta muita vuorovaikutustoimintoja sivuston kanssa. Yhden kuluttajan 

mukaan mainos kiinnittää huomion, ja sen otsikon lukeminen vie aikaa muulta ver-

kon kuluttamiselta, mutta tämän ei koeta vaikuttavan negatiivisesti vuorovaikutus-

toimintoihin verkkosivuston kanssa. 

”No jos siinä on mainoksia tälleen tässä normaalien juttujen keskellä, niin kyl-
lähän se sillä lailla [estää sujuvaa verkon käyttöä]. Ku kuitenkin, jos mainokset 
on sivuilla, niin voi valita vähän, että lukeeko niitä. Tän sä luet joka tapaukses-
sa, ku sä luulet, että tää on uutinen.” (Haastateltava H) 
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Houkutteleva verkkomainonta, joka pyrkii luomaan kuluttajalle päämäärän, johon 

tällä ei ole aiemmin ollut motivaatiota pyrkiä, aiheuttaa ärsytystä verkkomainontaa 

kohtaan (Drèze & Hussherr 2003, Bargh 2002). Maksettu sisältö perustuu sisältöläh-

töiseen markkinointiin, mistä johtuen kuluttajat eivät koe sen yrittävän aggressiivi-

sesti houkutella heitä tiettyyn toimintaan. Sen uskotaan päinvastoin yrittävän infor-

moida kuluttajaa, ilman selkeää haluttuun toimintaan ohjaavaa viestiä. Kuluttaja tun-

nistaa maksetun sisällön malliesimerkin otsikoinnin pyrkivän houkuttelemaan luki-

jaansa, mutta tämä on kuluttajien mielestä toteutettu liian myyntiorientoituneena.  

Haastatelluista kuluttajista osalla on selkeästi negatiivisempi suhtautuneisuus verk-

komainontaa kohtaan Aiemmat negatiiviset kokemukset verkkomainonnasta voivat 

johtaa mainonnan kokemiseen hyödyttömänä sekä siihen, että kuluttaja kokee, ettei 

mainoksessa ole tarpeeksi kannustimia hänen houkuttelemisekseen (Cho & Chen 

2004).  Negatiivisesti suhtautuvat haastateltavat kokevat tutkimuksen malliesimerkis-

tä puuttuvan heitä motivoivia kannustimia ostopäätökseen liittyen, mutta kannustimia 

koetaan kuitenkin löytyvän tarpeeksi siihen, että kuluttaja todennäköisesti klikkaa 

malliesimerkin mainosta.  

5.2.5 Seuraukset 

Maksettu sisältömainos saa kuluttajissa aikaan vaihtelevia reaktioita. Puolet haasta-

teltavista kuluttajista klikkaisi malliesimerkkiä ja haluaisi tutustua sen sisältöön. Ku-

luttajien verkon käytön aktiivisuudella ei ollut tässä tapauksessa vaikutusta siihen, 

klikattiinko mainosta vai ei. Kuluttajat, jotka eivät klikanneet maksettua sisältöä, 

perustelivat päätöstään epämielenkiintoisella mainossisällöllä. Heistä jokaisen mu-

kaan päätös olla avaamatta malliesimerkkimainosta ei johdu siitä, että kyseessä on 

kaupallinen sisältö tai siitä, että se ärsyttäisi heitä, vaan päätös perustuu sisältöön ja 

sen kiinnostavuuden asteeseen. Maksetun sisällön malliesimerkki ei kuitenkaan on-

nistu synnyttämään tarvetta kuluttajissa, jotka klikkaavat mainoksen auki. Malliesi-

merkki epäonnistuu näin ollen haastateltujen kuluttajien aktivoimisessa, eikä ostoai-

komusta syntynyt yhdellekään haastateltavista. Osa kuluttajista kokee voivansa miet-

tiä pyöränsä talvikuntoa mainokselle altistumisen jälkeen, ja eräs kuluttaja, jonka 

harrastuksiin talvipyöräily kuuluu, sanoo mainoksen kiinnostavan mutta ei koe tar-

vetta toimia sen pohjalta.   
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Maksettu sisältö on osa mainonnan tuoteasemointia, joka liittyy brändiviestin vahvis-

tamiseen ja kuluttajalle muodostuneeseen käsitykseen brändin hyödyllisyydestä sekä 

ostoaikomuksesta (Lehu & Bressoud 2008). Tämän tutkimuksen malliesimerkki 

maksetusta sisällöstä ei synnyttänyt kuluttajissa ostoaikomusta tai päämäärää, mutta 

merkittävä osa haastatelluista kokee mainoksen olevan informoivan sisällön vuoksi 

hyödyllinen. Jokainen haastateltava kuvailee ajattelevansa mainostavasta brändistä 

joko positiivisesti tai neutraalisti jatkossa. Negatiivisia mielleyhtymiä ei muodostu-

nut. Muistijälki on erityisen vahva kuluttajassa, jolle brändi on hämärästi tuttu ennes-

tään. Hänen mukaansa sisällöllä on vaikutus muistijäljen jättämisessä. Kuluttajista 

kolme sanoo muistavansa malliesimerkin mainoksen myös seuraavana päivänä. 

Heikko muistijälki voi kuluttajien mukaan johtua visuaalisuuden puutteesta tai siitä, 

että verkkomainokset ei yleensäkään onnistu muistijäljen jättämisessä. 

”Ei ollenkaan [jätä muistijälkeä]! Ehkä, jos näen saman yrityksen mainoksen 
myöhemmin samanlaisella mainoksella, niin sitten ehkä sen toiston kautta.” 
(Haastateltava E) 

”Ei välttämättä [jätä muistijälkeä], ellei se nyt, kun sitä katsoo oikeen kunnolla 
ja se olisi joku tosi näppärä juttu, nii vois sitten olla. Se riippuu ihan täysin sii-
tä, mikä se sitten on. Mut ihan rehellisesti sanottuna olisin sen unohtanut huo-
miseen mennessä, koska en lähtökohtaisesti muista mitään mainosta, mitä oli-
sin edes lukenu aikasemmin. En oikein usko. Voi olla, että ehkä muistaisin.” 
(Haastateltava B) 

”Epäilen muistavani, nimittäin mulla on takaraivossa kuva tuosta yrityksestä, 
että oon nähny sen jossain. Uskon muistavani tämän kyllä. Kyllä aina, kun on 
asiasisältö, niin se asia jää sitten paremmin mieleen kuin ”kolme kappaletta 
kympillä” -tarjous.” (Haastateltava F) 

Haastatteluissa käytetty malliesimerkki ei aiheuta kuluttajissa mainonnan välttele-

mistä jatkossa, vaan kuluttajien suhtautumisen verkkomainontaan uskotaan pysyvän 

melko samanlaisena kuin aiemmin. Osa kuluttajista aikoo olla tarkkaavaisempi sela-

tessaan Helsingin Sanomien verkkosivuja, koska on tietoinen siitä, että mainossisäl-

töä sijoitetaan myös uutisvirran keskelle. Tuoteasemointivalinnoilla, kuten mainok-

sen näkyvyydellä ja esiintymistiheydellä, on vaikutusta kuluttajan tekemiin brändiin 

liittyviin päätöksiin (Homer 2009).  Tässä tutkimuksessa haastatellut kuluttajat koke-

vat ajattelevansa mainostavasta brändistä pääosin positiivisesti, mutta tarpeen tullen 
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he uskovat valitsevansa pyörätarvikeliikkeen ennemmin muiden tekijöiden kuten 

sijainnin perusteella.  

5.3 Kuluttajien positiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 

Maksettu sisältö herättää haastatelluissa melko paljon myös positiivisia ajatuksia. 

Positiivisena koetut ulkoasulliset tekijät liittyivät lähinnä mainoksen kykyyn välttää 

kuluttajan häiritsemistä. Kuten tutkimuksen teoriaosuudessa on tuotu esille, maksettu 

sisältö välttää asemoinnillisesti ja toteutuksellisesti kuluttajan toimintojen häiritse-

mistä (Moore 2014). Suurin osa haastateltavista kuluttajista on sitä mieltä, että malli-

esimerkki maksetusta sisällöstä häiritsee heidän verkkotoimintojaan vähemmän kuin 

perinteiset verkkomainokset. Malliesimerkki ei myöskään ensi näkemältä herättänyt 

kuluttajissa negatiivisia tunteita. Kuluttajat kokevat, että heidän selauskokemuksensa 

ei keskeydy malliesimerkin kaltaisen mainoksen vuoksi, ja ulkoasu mahdollistaa 

kuluttajan toimintojen jatkumisen katkeamatta. Yksinkertainen ulkoasu vetoaa erityi-

sesti kuluttajiin, jotka ovat herkempiä kokemaan verkkomainonnan negatiivisesti. 

Heidän mielestä mainostyyppi on positiivista vaihtelua muiden verkkomainoksien 

joukossa, ja se voi onnistua vetoamaan myös kuluttajiin, jotka eivät normaalisti välitä 

mainoksista lainkaan.  

”On tosi hyvä, että tuossa mainoksessa on tuollainen värikoodi, että se on tuol-
la keltaisella alustalla. Olis hyvä, jos samaa väriä käytettäis aina tällaisissa 
mainoksissa Hesarin sivuilla, silloin se olis linjassa ja ne tunnistais.” (Haasta-
teltava A) 

”Parempi se on tämmöinen, joka kertoo enemmän kuin se yksi sivumainos 
vaan. Tämmöinen on mun mielestä sisällöltään parempi.” (Haastateltava C) 

Positiivisimmat kokemukset maksettu sisältö jättää kuluttajille kuitenkin sen sisältö-

lähtöisen mainosviestinnän vuoksi. Kaikki kuluttajat mainitsivat pitävänsä malliesi-

merkin kaltaisista, heitä neuvovista ja tietoa lisäävistä mainoksista enemmän kuin 

perinteisistä verkkomainoksista. Moni kuluttaja kokee, että mainos yrittää vilpittö-

mästi auttaa heitä, mikä vaikuttaa kuluttajien mukaan merkittävästi brändistä muo-

dostuvaan mielikuvaan. Otsikon koetaan olevan mielenkiintoinen ja kutsuva, eikä 

itse sisällön tekstin koeta olevan liian pitkä. Monen kuluttajan mielestä verkko-

mainoksissa ei kerrota riittävän kattavasti tuotteesta ja palveluista. Tämän vuoksi 
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kuluttajia kiinnostavista aiheista tuotetut sisällöt nähdään positiivisena lisänä, joiden 

koetaan antavan kuluttajalle enemmän jotain konkreettista verrattaessa myyntiorien-

toituneempiin verkkomainoksiin. Moni kuluttajista mainitsee vielä, että mikäli malli-

esimerkin mainos olisi paremmin kohdennettu heille, voisivat he kuvitella tekevänsä 

ostopäätöksiä maksetun sisältömainonnan rohkaisemana. 

5.4 Yhteenveto kuluttajille muodostuneista negatiivisista kokemuksista 

Tutkimuksen malliesimerkki maksetusta sisällöstä seuraa vain osittain tutkimuksen 

viitekehyksen mukaista kuluttajalle muodostuvaa negatiivista kokemusta (Kuvio 2 

sivu 33). Teoriaosuuden pohjalta asetetut oletukset negatiivisen kokemuksen muo-

dostumiseen vaikuttavista tekijöistä täyttyivät osaltaan mutta eivät olleet täysin so-

vellettavissa maksetun sisällön käyttämiseen verkkomainonnan muotona. Haastatel-

tujen kuluttajien negatiiviset kokemukset liittyen malliesimerkin ulkoasullisiin ja 

asemointiin liittyviin tekijöihin voidaan nähdä seuraavan tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen olettamuksia selkeinten. Suurin poikkeavuus teoreettisen viitekehyk-

sen olettamuksista on se, että vaikka moni kuluttaja mainitsee pitävänsä värikkäitä 

verkkomainoksia tunkeilevina ja häiritsevinä, jäi heistä moni kaipaamaan maksetun 

sisällön malliesimerkkiin värienkäyttöä ja muita mainosmaisia ominaispiirteitä, jotka 

olisivat tehneet mainoksesta houkuttelevamman.  

Harhaanjohtavuuden kokeminen on yksi merkittävimmistä negatiivisen kokemuksen 

aiheuttajista kuluttajissa. Toimituksellinen ulkoasu koetaan olevan melko negatiivi-

nen tekijä, mutta informoiva sisältö toi kuluttajien mielestä positiivisia tekijöitä mal-

liesimerkkiin. Negatiivisimmin koetaan mahdollisuus pettymyksen tai huijatuksi 

tulemisen tunteesta, joka voi olla seuraus kuluttajan klikatessa malliesimerkin kal-

taista mainosta tietämättä klikkaavansa mainossisältöä. On myös merkille pistävää, 

että kuluttajien suhtautumisesta verkkomainontaan ei ole pääteltävissä sitä, miten he 

suhtautuvat maksettuun sisältöön. Osa vahvasti negatiivisesti mainontaan suhtautu-

vista suhtautui maksettuun sisältöön positiivisesti ja mielenkiinnolla, kun taas haasta-

teltava, joka saattoi klikata verkkomainoksia usein, löysi malliesimerkistä melko 

paljon negatiivisia tekijöitä eikä ollut loppujen lopuksi kiinnostunut sen sisällöstä 

lainkaan.  
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Kuviossa 3 on esitetty kuluttajien haastattelujen pohjalta erityisen negatiivisesti ko-

rostuneet tekijät, kun verkkomainonnan muotona on maksettu sisältö. Punaisella vä-

rillä korostetut tekijät kuvastavat negatiivisen kokemuksen aiheuttavia tekijöitä. Li-

havoidulla tekstillä on korostettu niitä tekijöitä, joilla on erityisen suuri vaikutus ne-

gatiivisen kokemuksen muodostumiseen. Nämä tekijät vaikuttivat myös kuluttajan 

sujuvaan verkon käyttöön negatiivisesti. Maksetun sisällön ulkopuolelle jäävät tekijät 

kuvastavat niitä verkkomainonnassa häiritseviä ominaisuuksia, joita ei koettu makse-

tussa sisällössä toteutuvan. Vihreällä värillä on lisäksi korostettu maksetun sisällön 

ominaispiirteitä, joiden tiedettiin teorian pohjalta saattavan aiheuttaa negatiivisen 

kokemuksen, mutta jotka koettiin kuitenkin positiivisina ominaisuuksina. Kuvion 

alimmainen nuoli kuvaa maksetun sisällön aiheuttamien negatiivisten kokemuksien 

seurausta haastateltavissa kuluttajissa. 

 

Kuvio 3. Kuluttajalle muodostuvat negatiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia negatiivisia kokemuksia kuluttajalle 

muodostuu verkkomainonnasta, kun sen muotona on maksettu sisältö. Tässä luvussa 

esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset sekä teoreettinen kontribuutio. Luku 

sisältää lisäksi arvioinnin tutkimuksen luotettavuudesta ja rajoitteista sekä pohdintaa 

liikkeenjohdollisista päätelmistä ja mahdollisista jatkotutkimusehdotuksista. 

6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitettiin: ”Millaisia negatiivisia kokemuksia 

maksettu sisältömainos aiheuttaa kuluttajassa?”. Päätutkimuskysymykseen vastaa-

misen tueksi esitettiin lisäksi kaksi alatutkimuskysymystä: ”Mitkä maksetun sisällön 

tekijät vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen?” ja ”Millaiset kulutta-

jakohtaiset tekijät selittävät negatiivisen kokemuksen muodostumista maksetusta si-

sällöstä?”. 

Mainonnan ärsyttävyys ja tehokkuus saattavat toisinaan täydentää toisiaan, ja tunkei-

leva mainonta voi edistää verkkomainonnan tavoitteiden saavuttamista. Verkko-

mainonnan tulee kuitenkin välttää negatiivisen kokemuksen muodostamista kulutta-

jassa, joka voi vastareaktiona ryhtyä välttelemään verkkomainontaa. (Ying, Korne-

liussen & Grønhaug 2009.) Kokeneet verkon käyttäjät osaavat vältellä verkkosivus-

toille sijoitettua mainontaa, mikä on heikentänyt mainonnan tehokkuutta (Drèze & 

Hussherr 2003). Perinteisen bannermainonnan rajoitteina on katsottu olevan niiden 

huomiotta jääminen, jolloin kuluttaja ei rekisteröi sivustoilla olevaa mainossisältöä. 

Kuluttajat oppivat tietoisesti jättämään bannermainokset havainnoimatta, koska nii-

den koetaan olevan epäolennainen osa verkkosivustoa. (Colbert, Oliver & Oi-

konomou 2014.) Verkkomainonnasta muodostettuun negatiiviseen kokemukseen 

vaikuttaa sekä kuluttaja- että mainostyyppikohtaiset tekijät. Kuluttajakohtaisina teki-

jöinä voi olla epäilevä suhtautuminen mainontaan, mainossisällön epäolennaisuus tai 

aiemmat negatiiviset kokemukset mainontaan liittyen. Myös kuluttajan toimintojen 

hidastaminen tai estyminen mainonnan vuoksi voi vaikuttaa negatiivisen kokemuk-

sen muodostamiseen. (Kelly, Kerr & Drennan 2010.) Mainostyyppikohtaisina teki-

jöinä negatiivisen kokemukseen voivat vaikuttaa muun muassa mainonnan harhaan-
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johtavuus, houkuttelemattomuus sekä liian myyntiorientoituneet ja heikosti kohden-

netut mainokset (Darke & Ritchie 2007, Edwards ym. 2002, Johnson 2013). Myös 

sattumanvaraisesti ilmestyvien suurien ja värikkäiden verkkomainosten koetaan häi-

ritsevän kuluttajan toimintoja  (Acquisti & Spiekermann 2011). Negatiivista asennoi-

tumista aiheuttavat lisäksi verkkomainokset, joita kuluttajat kokevat olevan pakotet-

tuja käsittelemään (Cho 1999).  

Maksettu sisältö on verkkomainonnan muoto, joka perustuu kuluttajia houkuttelevan 

sisällön luomiseen ja välttää häiritsemästä kuluttajien verkkotoimintoja (Mareck 

2014). Se on sisällöltään tekstinomaista ja jäljentää julkaisualustan ulkoasullisia 

ominaispiirteitä. Maksetun sisällön tarkoituksena on täyttää mainostajan sille asetta-

mat vaatimukset ja julkaista sisältö kuluttajalle olennaisessa ympäristössä. (Couldry 

& Turow 2014.) Maksettu sisältö on osa mainonnan tuoteasemointistrategioita. Se 

pyrkii sijoittamaan maksetun sisällön osaksi kuluttajaa houkuttelevaa sisältöä ja siten 

vahvistamaan kuluttajalle jäävää kokemusta brändistä. Maksetun sisällön käyttö 

verkkomainonnan muotona voi lisätä kuluttajien tietoisuutta brändistä sekä positii-

vista asennoitumista ostopäätöstä ja mainostettavaa tuotetta tai palvelua kohtaan. 

(Hudson & Hudson 2006.) Se mahdollistaa vuorovaikutuksen kuluttajan ja brändin 

välillä vahvistaen brändikuvaa ja siten kuluttajan sitoutumista. Maksettu sisältö voi 

olla yritykselle arvokas työkalu, kun tavoitteena on pyrkiä vastaamaan kuluttajien 

odotuksiin brändin tarjoamasta lisäarvosta. (Basney 2014.) Kuluttaja voi saada lisä-

arvoa maksetun sisällön tarjoamasta informoivasta ja viihdyttävästä sisällöstä. Nämä 

tekijät korostuvat erityisesti kuluttajan verratessa maksettua sisältöä muihin verkko-

mainonnan keinoihin, kuten bannermainontaan, johon verrattuna maksettu sisältö 

koetaan vähemmän häiritsevänä. (Tutaj & Van Reijmersdal 2012.) Verkkosivuston 

editorialisen julkaisuaineiston ja mainossisällön raja on hämärtynyt, ja kuluttaja ei 

saata tunnistaa maksettua sisältöä mainonnaksi sen hillittyjen mainosmaisten piirtei-

den vuoksi (Basney 2014, Tutaj & Van Reijmersdal 2012). Tämän seurauksena mak-

settua sisältöä voidaan pitää harhaanjohtavana (Lieb ym. 2013), millä voi olla vaiku-

tus myös negatiivisen kokemuksen muodostumiseen. 

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: ”Mitkä maksetun sisällön tekijät 

vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen?”. 
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Maksetulle sisällölle on ominaista toimituksellinen ulkoasu sekä mainoksen ase-

mointi osaksi kuluttajaa houkuttelevaa sisältöä (Couldry & Turow 2014, Hudson & 

Hudson 2006), millä saattaa olla vaikutus negatiivisen kokemuksen muodostumi-

seen. Tämän tutkimuksen haastateltavien osalta negatiivisemmat kokemukset aiheu-

tuivat maksetun sisällön asemoinnillisista ja ulkoasullisista tekijöistä johtuen. Teo-

riaosuudessa ilmeni kuluttajien kokevan erityisen häiritsevänä verkkomainokset, 

jotka sijaitsevat lähellä sitä sisältöä, jota kuluttaja pyrkii kuluttamaan (Duff & Faber 

2011). Tutkimustulosten mukaan mainoksen sijoittuminen keskelle uutisvirtaa tekee 

mainonnan välttelemisestä kuluttajalle haastavampaa, koska kuluttaja olettaa verk-

komainoksien sijoittuvan sivuston ylä-, ala- tai sivuosiin. Asemointiin liittyy vahvasti 

myös oletus siitä, että mainos olisi normaalia uutissisältöä, minkä seurauksena se 

koetaan harhaanjohtavana ja epäolennaisena osana sivuston uutisvirtaa. Tutkimusta-

paus vahvisti teoriasta saatua oletusta maksetun sisällön ominaispiirteiden aiheutta-

mista negatiivista kokemuksista. Epäolennaisessa kontekstissa julkaistu mainossisäl-

tö voi aiheuttaa mainoksen kokemisen häiritsevänä (Drèze & Hussherr 2003, Colbert 

ym. 2014), mutta tämän tutkimuksen tuloksien mukaan kokemusta mainonnan häirit-

sevyydestä ei muodostu, vaikka malliesimerkin koettiin olevan epäolennainen osa 

julkaisijan etusivua. Tutkimustuloksien mukaan epäolennaisella kontekstilla on pie-

nempi arvo negatiivisen kokemuksen muodostumisessa kuin teoriaosuudessa oletet-

tiin.  

Empiirisen osion mukaan maksettu sisältö ei ulkoisilta piirteiltään ilmene kuluttajalle 

riittävän selkeästi kaupallisena sisältönä. Siinä käytetty termistö sisällöntuottajan 

ilmoituksesta ei osoita kuluttajalle riittävän selkeästi kyseessä olevan mainossisältö. 

Kuten aiemmin on mainittu, liiallinen värien käyttö ja liian myyntiorientoituneet 

mainokset saattavat ärsyttää kuluttajia (Acquisti & Spiekermann 2011, Edwards ym. 

2002). Tutkimustulokset olivat kuitenkin ristiriidassa tämän väitteen kanssa, sillä ne 

osoittavat, että maksetun sisällön neutraaliin ja pelkistettyyn ulkoasuun kaivattiin 

lisää värejä ja mainosmaisia ominaispiirteitä osoituksena kaupallisesta sisällöstä ja 

siten välttämään kuluttajalle jäävää kokemusta harhaanjohtavasta mainonnasta. Hil-

litty visuaalisuus neutraalin värimaailman kautta heikentää selvästi niiden kuluttajien 

houkuttelemista, jotka suhtautuvat verkkomainontaan yleensä positiivisesti. Yllättä-

vää siis onkin, että tutkimustuloksien mukaan maksettu sisältö voisi sisältää myyn-

tiorientoituneempia piirteitä vaikuttamatta negatiivisesti kuluttajan kokemukseen.  
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Liioittelevat, manipuloivat ja tunkeilevat mainokset vaikuttavat negatiivisen koke-

muksen muodostumiseen (Yang 2004, Burns & Lutz 2006). Maksetun sisällön liioit-

televat ominaispiirteet liittyvät tässä tutkimuksessa otsikointiin, jonka koetaan anta-

van lupauksen kuluttajalle. Manipuloivuus koettiin ulkoasullisten tekijöiden kautta 

mutta ei mainossisällön perusteella. Nämä aiheuttavat vain vähäisiä negatiivisia tun-

temuksia kuluttajissa mutta ovat osittain linjassa verkkomainonnassa negatiivisina 

koettujen piirteiden kanssa. Empiirisessä osiossa kävi myös ilmi, että yksikään kulut-

taja ei kokenut maksetun sisällön olevan tunkeileva, vaikka tunkeilevat verkko-

mainokset herättivät yleensä voimakkainta ärsyyntymistä haastatelluissa kuluttajissa. 

Kuten todettu, kuluttajat kaipasivat maksettuun sisältöön värien käyttöä ja muita 

mainosmaisia piirteitä, mutta toisaalta animaatioiden puuttuminen nähtiin positiivi-

sena asiana. Yingin ym. (2009) mukaan animaation sisältävät verkkomainokset koe-

taan ärsyttävämpänä kuin staattisemmat mainokset. Drèze ja Hussherr (2003) puoles-

taan väittivät staattisen rakenteen johtavan mainoksen huomiotta jättämiseen. Tutki-

muksen empiirisen osion perusteella kuluttajien huomattiin kaipaavan mainok-

senomaisia piirteitä maksettuun sisältömainontaan, joten tutkimustulokset tukevat 

tässä tapauksessa enemmän Yingin ym. (2009) näkemystä.  

Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys oli: ”Millaiset kuluttajakohtaiset tekijät 

selittävät negatiivisen kokemuksen muodostumista maksetusta sisällöstä?”. 

Kuluttajan verkon käytön tavoitteiden, kuten tiedonhaullisten toimintojen hankaloi-

tuminen, vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen (Li ym. 2002). Em-

piirisen osion tulokset eivät ole yhdenmukaiset Lin ym. (2002) näkemyksen kanssa, 

mutta tukevat puolestaan Martinin ym. (2003) näkemystä siitä, että kuluttajan tarpei-

den tyydyttämisen asteella on vaikutus negatiivisen kokemuksen muodostumiseen. 

Haastateltujen kuluttajien mukaan verkkomainonta häiritsee eniten, kun kuluttajalla 

on kiire löytää hakemaansa tietoa verkosta. Erityisesti edellä mainitussa tilanteessa 

maksetun sisällön koettiin olevan positiivinen verkkomainonnan muoto, koska sitä ei 

koeta pakottavana tai tungettelevana mainontana. Maksettu sisältö ei siis hankaloita 

haastateltavien kuluttajien tiedonhakua tai hidasta muita vuorovaikutustoimintoja 

verkkosivuston kanssa. Sujuvaan verkon käyttöön maksettu sisältö vaikuttaa ulko-

asullisten ja asemointiin liittyvien negatiivisina koettujen puolien kautta, mutta tie-

donhaun toimintoihin tällä ei koettu olevan vaikutusta. Maksettu sisältö onnistuu 
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näin ollen välttämään yhden negatiivisimpana verkkomainonnan puolena pidetyistä 

tekijöistä, ja negatiivisen kokemuksen muodostumista ei selitä ainakaan kuluttajan 

tavoitteiden saavuttamisen estyminen maksetusta sisällöstä johtuen. Maksetun sisäl-

lön ja sisältömarkkinoinnin yhtenä tavoitteena on edistää kuluttajalle muodostuvaa 

ostoaikomusta (Koiso-Kanttila 2004), jossa se kuitenkin epäonnistui tämän tutki-

muksen haastateltavien osalta riittävien kannustinten puuttumisen vuoksi. Kannustin-

ten puute liittyi sekä pelkistetyn ulkoasun että mainossisällön houkuttelemattomuu-

teen. Tämä kuitenkaan ei muodostanut negatiivista kokemusta kuluttajissa, minkä 

voidaan katsoa olevan hyvin mainoskohtaista eikä sikäli liity maksettuun sisältöön 

verkkomainonnan muotona.  

Haastateltavien negatiivisiin kokemuksiin vaikuttaa jo valmiina oleva suhtautuminen 

mainoksiin, joka määrittää millaisena kokee verkkomainonnan ja maksetun sisällön. 

Tutkimustulokset tukevat Yangin (2004) näkemystä eri tyyppisistä kuluttajista, joilla 

on eriävä suhtautuminen verkkomainontaa kohtaan. Osalla haastateltavista oli selkeä 

vastusteleva suhtautuminen verkkomainontaan, nämä kuluttajat voidaan nähdä Yan-

gin tapaan perinteisenä kuluttajatyyppinä. Osa kuluttajista näkee verkkomainonnan 

hyödyllisenä, jolloin he ovat vastaanottavaisempia myös maksetulle sisällölle. Tämä 

kuluttajatyyppi jakautuu muista tekijöistä riippuen joko kokemuksellisiin tai nautin-

nonhaluisiin kuluttajiin. Negatiivisesti verkkomainontaan suhtautuvat pyrkivät vältte-

lemään mainontaa, mutta empiiriset tulokset osoittavat, että nämä kuluttajat eivät 

kokeneet maksetun sisällön häiritsevän heidän toimintojaan. Samoilla kuluttajilla oli 

vaikeuksia tunnistaa maksettu sisältö mainokseksi verrattaessa kuluttajiin, jotka suh-

tautuivat myönteisemmin verkkomainontaan ja eivät tietoisesti vältelleet sitä verkos-

sa toimiessaan. Teoriaosuuden mukaan aiemmat negatiiviset kokemukset verkko-

mainonnasta aiheuttavat myös negatiivista asennoitumista tulevaa mainontaa kohtaan 

(Cho & Chen 2004). Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, että aiemmat negatiiviset ko-

kemukset tarkoittaisivat myös negatiivisen kokemuksen muodostamista maksetusta 

sisällöstä, sillä empiirisessä osiossa haastatellut olivat jokainen joskus kokeneet 

verkkomainonnan negatiivisena, mutta eivät kuitenkaan muodostaneet vastaavia tun-

temuksia herkemmin maksetusta sisällöstä. Tämä ei tue siis Chon ja Chenin (2004) 

näkemystä aiempien negatiivisten kokemusten vaikutuksen merkityksestä, joilla oli 

vain vähäinen arvo tämän tutkimuksen tuloksissa.  
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Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: ”Millaisia negatiivisia kokemuksia maksettu 

sisältömainos aiheuttaa kuluttajassa?”. 

Maksettu sisältö verkkomainonnan muotona aiheuttaa kuluttajassa negatiivisia ko-

kemuksia enemmän mainostyyppikohtaisista kuin kuluttajakohtaisista tekijöistä joh-

tuen. Erityisesti toimituksellinen ja neutraali ulkoasu, asemointi keskelle kuluttajan 

selaamaa sivustoa, heikosti ilmenevä tieto mainossisällöstä sekä näistä tekijöistä joh-

tuva kokemus harhaanjohtavasta mainonnasta ovat merkittävimmässä roolissa nega-

tiivisen kokemuksen aiheuttamisessa. Maksetulle sisällölle ominainen sisältölähtöi-

nen mainostus ei puolestaan herättänyt negatiivisia kokemuksia, vaan se koettiin po-

sitiivisena asiana kaikkien haastateltavien osalta. Harhaanjohtavat piirteet rajoittuivat 

myös tältä osin ulkoisiin tekijöihin. Oleellista on huomata, että maksetun sisällön ei 

koeta herättävän negatiivisia kokemuksia samassa suhteessa kuin perinteisempien 

verkkomainoksien eikä siihen ei ole yksiselitteisesti sovellettavissa verkkomainon-

nan häiritsevänä pidettyjä ominaispiirteitä. Toisaalta kuluttajan häiritsemisen välttä-

minen on hämärtänyt mainossisällön ja toimituksellisen aineiston rajaa (Basney 

2014) ja siten saattaa aiheuttaa negatiivisia kokemuksia tätä kautta, kuten myös tä-

män tutkimuksen tulokset osoittavat.  

Tutkimuksen tulokset korostavat, että maksetusta sisällöstä muodostuneilla negatiivi-

silla kokemuksilla ei kuitenkaan ollut kuluttajille niin suurta merkitystä, että se olisi 

aiheuttanut mainonnan, brändin tai julkaisevan verkkosivuston välttelemistä jatkossa. 

Tutkimustulokset eivät siten tue Lin ym. (2002), Chon ja Chenin (2004) tai Duffin ja 

Faberin (2011) näkemystä siitä, että negatiivinen kokemus aiheuttaa mainonnan vält-

telemistä jatkossa. Tämän lisäksi empiirisessä osiossa ei ilmennyt Darken ja Ritchien 

(2007) ja Darken ym. (2010) väittämien mukaista negatiivisten stereotypioiden muo-

dostamista, joka olisi heikentänyt mainostavan brändin ja sen edustaman toimialan 

uskottavuutta. Tätä ei tue myöskään kuluttajille jäänyt neutraali tai positiivinen kuva 

maksetun sisällön tuottaneesta brändistä. Kuitenkin kuluttajien lisääntynyt tietoisuus 

mainonnan asemointistrategioista aiheuttaa tarkkaavaisuutta kuluttajien keskuudessa, 

jolloin myös maksetun sisällön kaltaisen mainonnan vältteleminen helpottuu. Julkai-

sualusta vaikuttaa siinä julkaistavan mainosviestinnän vaikuttavuuteen (Van Reij-

mersdal ym. 2010), mitä tukevat myös tutkimustulokset, joista voi päätellä, että mal-

liesimerkissä käytetty verkkosivusto tarjosi kuluttajille tiedollista arvoa ja saattaa 
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siten edistää enemmän positiivisen kuin negatiivisen kokemuksen muodostumista 

myös maksetusta sisällöstä. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimuksen tärkeyttä perusteltiin johdantoluvussa olleella maksetun sisällön aiheut-

tamista negatiivisista kokemuksista löytyvällä tutkimusaukolla. Huomionarvoista on, 

että mainonnan ja muun markkinointiviestinnän kentässä on tutkittu paljon mainos-

viestinnän vaiheita ja vaikutuksia, mutta negatiivisia kokemuksia aiheuttaneita tut-

kimuksia on suhteessa muita vähemmän (Duff & Faber 2011). Erityisesti maksettua 

sisältöä ja sisältömarkkinointia yleensäkin oli perusteltua tutkia, koska se on verk-

komainonnan muotona vielä tuore ja siten myös vähemmän tutkittu. Tutkimukselle 

maksetun sisällön käytöstä verkkomainonnan muotona ja siitä mahdollisesti aiheutu-

neille negatiivisille kokemuksille oli selkeästi tarve, joka voi mahdollisesti edistää 

sekä liikkeenjohdollista että teoreettista keskustelua. Tieteellisiä artikkeleja keskitty-

en ainoastaan kuluttajille muodostuneisiin negatiivisiin kokemuksiin maksetusta si-

sällöstä ei löydetty, mutta erityisesti Chon ja Chenin (2004) ja Edwardsin ym. (2002) 

aiemmat tutkimukset verkkomainonnan välttelemiseen johtavista tekijöistä tarjosivat 

oleellista teoriapohjaa tälle tutkimukselle. Maksetun sisällön ei kuitenkaan havaittu 

aiheuttavan samassa suhteessa vastaavia negatiivisia kokemuksia kuin muut verkko-

mainonnan muodot aiheuttavat.  

Maksetun sisällön tutkimisen kannalta oli oleellista tarkastella mainonnan tuo-

teasemointiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä tutkimuksia. Aiempaa tutkimusta näis-

tä osa-alueista edusti vahvimmin Van Reijmersdalin ym. (2009) ja (2010) sekä Koi-

so-Kanttilan (2004) tekemät tutkimukset. Huomionarvoista on erityisesti Van Reij-

mersdalin ym. (2009) ja (2010) tekemät tutkimukset, joiden näkemystä asemointi-

strategioiden aiheuttamista kokemuksista empiirisen osion tulokset erityisesti tukivat. 

Edeltävät tutkimukset maksetun sisällön haittapuolista tiivistyi Mooren (2014) huo-

mautukseen maksetun sisällön mahdollisuudesta harhaanjohtaa kuluttajaa. Tässä 

tutkimuksessa maksetusta sisällöstä seuranneita negatiivisia kokemuksia huomattiin 

muodostuvan pääsääntöisesti harhaanjohtavista, kuten asemoinnillisista ja ulkoasulli-

sista, tekijöistä johtuen. Voidaan siis sanoa, että tutkimukselle asetettu tavoite ym-
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märtää, millaisia negatiivisia kokemuksia maksettu sisältö voi kuluttajalle aiheuttaa, 

on tältä osin saavutettu.  

Tutkimuksen teoreettisen kontribuution kannalta on oleellista selvittää, ovatko saadut 

tutkimustulokset maksetun sisällön aiheuttamista negatiivisista kokemuksista johdet-

tavissa verkkomainonnan vaikutuksia ja strategioita tutkivaan kontekstiin. Tutkimus-

tuloksien mukaan maksettu sisältö aiheuttaa pääosin negatiivisia kokemuksia sen 

ulkoisen toteutuksen vuoksi, mikä voi johtaa siihen, ettei kuluttaja päädy tutustu-

maan mainossisältöön lainkaan. Voidaan siis nähdä, että tämän tutkimuksen tulokset 

voivat tarjota arvokasta tietoa mainonnan lopulliseen tehokkuuteen vaikuttavista te-

kijöistä. Kuluttajien kokemukset mainonnasta voivat lisäksi vaikuttaa joko suoraan 

tai välillisesti kuluttajan tekemiin ostopäätöksiin (Vakratsas & Ambler 1999), mitä 

vahvisti myös tämän tutkimuksen tulokset siitä, että maksetulle sisältömainokselle 

altistumisen jälkeen kuluttajat ovat muodostaneet joko neutraalin tai positiivisen mie-

likuvan brändistä. Toisin sanoen tämä tutkimus on vahvistanut myös Yangin (2004) 

näkemystä siitä, että verkkomainonnalla ja kuluttajan asenteella voidaan vaikuttaa 

kuluttajan tulevaan käyttäytymiseen. Vaikka mainontaa ja sen vaikutuksia on tutkittu 

paljon (Duff & Faber 2011), tämä tutkimus osoittaa, että uusien verkkomainonnan 

muotojen myötä tilaa tarkemmalle tutkimukselle on edelleen. 

6.3 Liikkeenjohdolliset päätelmät 

Kuluttajien muodostamiin asenteisiin verkkomainontaa kohtaan vaikuttavat useat eri 

tekijät, ja erityisesti negatiivisen kokemuksen muodostumiseen johtaneita tekijöitä on 

perusteltua tutkia niiden tarjoaman liikkeenjohtoa hyödyttävän tiedon vuoksi. Koke-

muksista saatujen tietojen perusteella yritykset kykenevät kehittämään markkinointi-

strategioitaan ja saavuttamaan kilpailuetua pysyäkseen kannattavina. (Eze & Lee 

2012.) Tässä tutkimuksessa haastatellut kuluttajat tunnistivat maksetussa sisällössä 

olevan piirteitä, jotka vaikuttavat negatiivisen kokemuksen muodostumiseen mai-

nonnalle altistumisen seurauksena. Liikkeenjohdolle on hyödyllistä tunnistaa nega-

tiivisen kokemuksen aiheuttaneita tekijöitä, joita se voi käyttää päätöksenteon tukena 

tehdessään päätöksiä käytettävistä verkkomainonnan muodoista. Kuluttajien kokema 

negatiivisuuden aste kuitenkin vaihtelee kuluttajasta riippuen, joten ei ole täysin yk-

siselitteisesti selvää, miten mikäkin ominaispiirre maksetussa sisällössä saattaa häiri-
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tä kuluttajaa. Tästä johtuen yhtenä tärkeänä osana mainosviestinnän toteutusta suun-

niteltaessa on suorittaa huolellinen sisältöanalyysi, jolla voidaan selkeyttää mainos-

viestin kohdentamisen tehokkuutta.  

Tämä tutkimus voi siis toimia päätöksenteon tukena yritysten suunnitellessa makse-

tun sisällön käyttämistä yhtenä verkkomainonnan muotonaan. Lisäksi tutkimuksen 

avulla voidaan paremmin ymmärtää kuluttajien suhtautumista verkkomainontaa ja 

sen uusia menetelmiä kohtaan. Tärkeää pohdittaessa maksetun sisällön hyödyntämis-

tä mainonnan muotona on ottaa huomioon, millaisia seurauksia organisaatiolle saat-

taa seurata, jos mainosviestintä aiheuttaa kohdekuluttajassa negatiivisia kokemuksia. 

Strategiaa analysoitaessa on siis huomioitava kaikki vaikutuksellisuuden ulottuvuu-

det, jotka vaikuttavat kuluttajalle jäävän kokonaiskokemuksen muodostumiseen. 

Tutkimustuloksista voidaan selkeästi päätellä, että maksettu sisältö tuottaa mainosta-

valle yritykselle tuloksia pidemmällä aikavälillä sen sijaan, että se onnistuisi luomaan 

välittömän ostoaikomuksen kuluttajassa. Kuluttajan ostokäyttäytyminen on sidoksis-

sa bränditietoisuuteen, joka vahvistuu mielleyhtymien sekä toiston kautta (Ehren-

berg, Barnard, Kennedy & Bloom 2002). Maksettu sisältö vahvistaa brändimieliku-

vaa, mutta ei yksinään synnytä ostoaikomusta kuluttajassa, joka on ominaista brän-

dimainonnalle. Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajat kokevat brändin tunnista-

misen vaikuttavan myös tulevaan ostokäyttäytymiseen. Verkkomainontastrategiaa 

suunniteltaessa on näin ollen nähtävä maksettu sisältö yhtenä brändimielikuvaa vah-

vistavana tekijänä, mutta muiden verkkomainonnan muotojen käyttö tavoitteiden 

tukena vahvistaa halutun lopputuloksen saavuttamista.  

Tutkimuksen havainnoista on korostettava lisäksi myös sitä, että kuluttajat kokevat 

sisältölähtöisen markkinoinnin poikkeuksetta positiivisena asiana. Kuluttajat ovat 

kykeneviä tunnistamaan neuvoa-antavan ja heitä viihdyttävän mainossisällön arvon. 

Vaikka lopulta verkkomainoksen klikkaaminen on riippuvainen kuluttajakohtaisista 

motivaatioista ja kannustimista, on huomionarvoista, että sisältölähtöisen mainostuk-

sen arvo koetaan riittävän merkittävänä peittoamaan mahdolliset negatiivisesti koetut 

ulkoasulliset tekijät. Sisällön ollessa onnistunutta on siten myös todennäköisempää, 

että mainonnalle asetetut odotukset tulevat täytetyiksi. 
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6.4 Luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen käytetään validiteetin ja reliabilitee-

tin käsitteitä. Näiden käsitteiden soveltuvuudesta arvioimaan kvalitatiivista tutkimus-

ta on kiistelty, mutta niiden etuna katsotaan olevan tutkimuksen täsmällisyyden var-

mistaminen, jolla viitataan tutkimuksen arvon ja hyödyllisyyden edistämiseen. Tut-

kimuksen reliabiliteetin ja validiteetin toteutumisesta käytännössä vastaa tutkimuk-

sen tekijä. (Morse, Barret, Mayan, Olson & Spiers 2002.)  

 

Validiteetti ilmaisee, missä määrin tutkimusmenetelmä on onnistunut mittaamaan 

tutkittavaa ilmiötä. Se kertoo tutkimusotteen pätevyydestä ja sopivuudesta tutkittavan 

ilmiön ominaisuuksien kannalta. Sen avulla selvitetään lisäksi tutkijan luotettavuutta 

toimia tulosten tulkitsijana. Reliabiliteetillä puolestaan arvioidaan tutkimustuloksien 

luotettavuutta, toistettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen avulla voidaan varmistaa, että 

tutkimuksen tekijän raportti tuloksista on johdonmukainen tutkimusta sivusta seu-

ranneiden kanssa. Lisäksi se mahdollistaa tutkimustuloksien sattumanvaraisuuden 

poissulkemisen. (Stiles 1993.) Tutkimus on aina tutkijan tulkintaa teoriasta ja empi-

riasta, minkä vuoksi löydökset ovat tutkimuksen tekijän avaavaa tulkintaa tutkitta-

vasta ilmiöistä. Laadulliseen tutkimukseen ei ole kuitenkaan muita riittävän hyväk-

syttyjä mittareita, jonka vuoksi validiteetin ja reliabiliteetin käyttö on perusteltua. 

(Koskinen ym. 2005: 255–257.)  

 

Validiteettia voidaan mitata sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen validiteetin voi-

daan yksinkertaisesti nähdä kiteytyvän kysymykseen, tunnistaako tutkija kaikki ne 

havainnot, jotka tutkimustuloksista on havaittavissa. Ulkoisella validiteetilla puoles-

taan viitataan tutkittavien havaintojen kuvaamiseen juuri sellaisena kuin ne todelli-

suudessa ilmenevät. Yleisimmät sisäisen validiteetin ongelmat ovat niitä, kun tutkija 

näkee vallitsevia suhteita siellä, missä niitä ei ole ja jättää tärkeitä suhteita ottamatta 

huomioon tai esittää vääränlaisia ja epäoleellisia kysymyksiä. (Flick 2009.) Aineiston 

analysointi ei saa myöskään erehtyä nojaamaan kerätyn aineiston satunnaisuuksiin, 

minkä vuoksi tutkijan tulee tuntea oma aineistonsa hyvin (Eskola & Suoranta 1998: 

65). Sisältöanalyysissa tietoa kategorisoidaan teoriaan perustuen ja tutkimustuloksien 

vastaavuutta voidaan myöhemmin peilata teorian pohjalta muodostettuihin kategori-

oihin ja teemoihin. Sen avulla voidaan erottaa, kuinka monta kertaa teoriassa esille 
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tulleet asiat esiintyivät tutkimustuloksissa. (Kassarijan 1977.) Tämän tutkimuksen 

haastattelujen pohjalta saatuja tuloksia analysoitiin teoriassa ilmenneisiin asioihin. 

Tuloksia tarkasteltiin nojaten teorian tieteellisiin lähteisiin ja siten syvennettiin ym-

märrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä pystyttiin tehokkaammin päättämään, millaisia 

kuvauksia tuloksien pohjalta voidaan muodostaa. Tässä tutkimuksessa voidaan nähdä 

validiteetin olevan hyvä, koska tutkijalla ei ole erityistä suhdetta tutkittavaan ilmi-

öön, mikä voisi aiheuttaa tulosten vääristymiä. Validiteettiä parantaa lisäksi tutkijan 

kattava teoriaan perehtyminen, jonka pohjalta haastattelurunko luotiin kuitenkin jät-

täen tilaa myös vapaamuotoiselle havainnoinnille. Tutkimus ja haastattelut etenivät 

johdonmukaisesti suuremmasta kontekstista tarkemmin tarkasteltavaan ilmiöön, mi-

kä oli erityisesti tärkeää haastatteluista saavutettavalle syvemmälle ymmärrykselle 

tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Reliabiliteetin avulla edistetään tutkimuksen johdonmukaisen toistettavuuden mah-

dollisuutta tulevaisuudessa. Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksien luotettavuutta ar-

vioitaessa on huomioitava, että sanojen merkitykset ja ilmiöiden tarkastelunäkökul-

mat eivät tarkoita kaikille samaa (Morse ym. 2002).  On myös luonnollista, että tut-

kittavat asiat ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia, mistä johtuen niiden tarkastelu voi 

johtaa erilaisiin lopputuloksiin. Tässä tutkimuksessa haastateltavat tuottivat osassa 

haastattelukysymyksiä toisistaan poikkeavia vastauksia samoihin kysymyksiin, min-

kä vuoksi haastattelijan oli avattava jotain tutkimuskysymyksiä varmistuakseen siitä, 

että haastateltava ymmärsi kysymyksen tarkoituksen ja kontekstin, jossa asiaa tulisi 

tarkastella. Mitä lähemmäs samaa tulosta eri tutkijat pääsevät saman aineiston avulla, 

sitä luotettavampaa aineiston voidaan katsoa olevan. Tutkimuksessa on reliabiliteetin 

varmistamiseksi kuvattu tutkimusmenetelmät tarkkaan ja riittävän yksityiskohtaises-

ti. (Flick 2009.)  

 

Tutkimusmenetelmien yksityiskohtaisen kuvailemisen lisäksi tutkimuksen reliabili-

teetin parantamiseksi haastateltavien valinnat tehtiin huolella, jotta tutkimustuloksis-

ta saataisiin mahdollisimman hyvä otos aikaan. Oli tärkeää, että haastateltavat eivät 

rajoittuneet ainoastaan tiettyyn ikä-, ammatti- tai sukupuoliryhmittymään, jotta haas-

tatellut pystyivät tukemaan mahdollisimman paljon tutkimukselle asetettuja tavoittei-

ta. Mikäli haastattelujoukko olisi ollut kapeampi, olisi ollut mahdollista, että tutki-

muksen kannalta tärkeitä tuloksia olisi jäänyt saavuttamatta. Lisäksi reliabiliteettiä 
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vahvistettiin haastattelussa esitetyn malliesimerkin huolellisella valinnalla sekä haas-

tattelujen litteroinnilla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös tutkimuksen tekijällä 

on merkittävä vaikutus tutkimuksen lopputuloksen kannalta. Tutkimuksen tekijän 

rooliin kuuluu valitun tutkimusstrategian huolellinen noudattaminen sekä tarvittaessa 

korjaavien toimintojen suorittaminen luotettavien tutkimustuloksien saavuttamiseksi. 

(Morse ym. 2002.) Tutkimuksen tekijä pyrki edistämään luotettavia tutkimustuloksia 

tarkastelemalla tutkimusta mahdollisimman objektiivisesti ja kriittisesti. Tämä vaati 

ajoittain tutkimussuuntaan tehtyjä merkittäviäkin muutoksia. 

Vaikka haastattelujoukon suuri jakauma iän ja ammatillisen taustan osalta on yksi 

tutkimuksen luotettavuutta lisäävistä tekijöistä, voidaan sen nähdä olevan myös yksi 

tutkimuksen rajoitteista. Suuremmat ikäryhmät ja alhaisemman koulutustaustan 

omaavat kuluttajat voivat olla alttiimpia tuoteasemoinnin strategioille (Van Reij-

mersdal ym. 2010), mikä on voinut osaltaan vaikuttaa myös haastateltaville muodos-

tuneisiin havaintoihin ja siten myös tutkimustuloksiin. Lisäksi laajemman kuluttaja-

joukon haastatteleminen voisi vahvistaa tutkimustuloksien luotettavuutta. Tähän tut-

kimukseen valittiin kahdeksan haastateltavaa, mikä riitti saavuttamaan halutut ha-

vainnot tutkittavasta ilmiöstä, mutta määrällisesti laajempi joukko olisi voinut tarjota 

lisää arvokasta tietoa. Toisaalta tämän toteutus olisi vaatinut ajallisesti huomattavasti 

enemmän resursseja ja voisi sopia siten enemmän esimerkiksi väitöskirjatutkimuk-

seen.  

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus on syventänyt ymmärrystä maksetun sisällön tekijöistä, jotka vaikuttavat 

negatiivisen kokemuksen muodostumiseen. Tulevaisuuden tutkimusten osalta olisi 

tärkeää vertailla tarkemmin, miten olemassa oleva suhtautuminen verkkomainontaan 

vaikuttaa siitä muodostuviin mielipiteisiin, kun käytössä on uusi verkkomainonnan 

muoto. Tämä tutkimus on osoittanut, ettei negatiivinen tai vastusteleva asennoitumi-

nen verkkomainontaa kohtaan tarkoita automaattisesti negatiivista asennoitumista 

myös uusia verkkomainonnan muotoja kohtaan. Näiden tutkimusten pohjalta voisi 

muodostua sekä teoreettisesti että liikkeenjohdollisesti arvokasta tietoa. Tutkimusta 

voisi myös rajata koskemaan kuluttajille entuudestaan tuttua brändiä. Tällöin voitai-

siin myös selvittää, miten esimerkiksi negatiivinen asennoituminen verkkomainontaa 
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kohtaan muuttuu, kun uuden verkkomainonnan muodon mainostajana on brändi, joka 

on kuluttajalle tuttu ja johon kuluttaja suhtautuu myönteisesti.  

Yhtenä jatkotutkimusehdotuksena voidaan esittää myös sisältömarkkinoinnin vaiku-

tuksien tutkiminen pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Olisi mielenkiintoista tutkia, 

miten sisältömarkkinoinnin vaikutus sijoittuu klassisiin mainonnan malleihin, kuten 

AIDA-malliin, jonka mukaan mainosviestin tulee kerätä huomiota, ylläpitää kiinnos-

tusta, herättää mielihaluja ja lopulta saada haluttu toiminta aikaan kuluttajassa 

(Strong 1925 via Barry 1987). Sisältömarkkinoinnin menetelmät eroavat AI-

DA-malliin yleensä sovelletuista mainosmenetelmistä, minkä vuoksi aiheen tarkem-

man tutkimuksen avulla voitaisiin sekä testata mallin toimivuutta tänä päivänä että 

tehostaa sisältölähtöisen mainonnan toimintoja. Sisällöltään neuvoa-antavien ja viih-

dyttävien verkkomainosten vaikutus ostokäyttäytymiseen vaatisi kuitenkin huomat-

tavasti pidemmän tarkasteluajanjakson sekä varmuuden siitä, oliko sisältömarkki-

nointi todella kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttanut tekijä.  
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 
 

1. Kuluttajan verkon käyttö 

• Millainen verkon käyttäjä olet? 
• Kuinka paljon käytät aikaa päivässä verkossa oloon? 
• Millaisia toimintoja verkon käyttöösi liittyy? 

o Millaisilla sivustoilla vierailet? 
• Millaisia tavoitteita sinulla on verkossa toimiessasi? 

o Tiedonhakua? 
o Viihteellisyyttä? 
o Hyödyllisyyttä? 
o Mitä muuta? 

• Millä laitteilla käytät verkkoa? 
• Millaista uskot verkon käyttösi olevan tulevaisuudessa? 

2. Kuluttajan kokemukset verkkomainonnasta 

• Miten määrittelisit verkkomainonnan? 
o Miten koet sen? 
o Miten suhtaudut siihen? 

• Millaisia verkkomainontamuotoja tiedät? 
• Oletko klikannut verkkomainosta? 

o Miksi? 
o Miksi et? 

• Millaisen verkkomainonnan koet negatiivisena? 
o Saako se sinut välttelemään verkkomainontaa? 
o Millaisia muita mahdollisia vastareaktioita se aiheuttaa? 

• Milloin verkkomainos on jättänyt negatiivisen kokemuksen? 

Malliesimerkki maksetusta sisällöstä esitetään haastateltavalle. 

3. Kuluttajan negatiiviset kokemukset maksetusta sisällöstä 

• Millaisia negatiivisia tuntemuksia malliesimerkki herättää ensi reaktiona? 
• Millaisia negatiivisia tekijöitä koet malliesimerkin käsittävän liittyen seuraa-

viin tekijöihin: 
o Asemointi verkkosivustolla 

§ Keskellä toimituksellista normaalia julkaisuvirtaa 
§ Lähellä kuluttamaasi sisältöä 

o Ulkoasulliset tekijät 
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§ Toimituksellinen, ei-mainosmainen ulkoasu 
o Sisällölliset tekijät 

§ Uutismainen sisältö 
 

• Onko malliesimerkki mielestäsi jotain seuraavista tekijöistä? Perustelut? 
o Tunkeileva? 
o Liioitteleva? 
o Epäolennainen osa verkkosivustoa? 
o Manipuloiva? 
o Liian värikäs? 
o Staattinen tai tylsä? 
o Arvojasi vääristävä? 
o Hyödytön? 
o Harhaanjohtava? 
o Epäluotettava? 
o Liian myyntiorientoituneena? 
o Puutteellisena kannustinten osalta? 

 
• Koetko malliesimerkin vaikuttavan toimintoihisi kuluttajana seuraavien teki-

jöiden kautta? Perustelut? 
o Estävän tavoitteiden saavuttamista? 
o Estävän sujuvan verkon käytön? 
o Hidastavan vuorovaikutustoimintoja sivuston kanssa? 
o Hankaloittavan tiedonhakua tai muita toimintoja? 
o Asettavan sinulle päämäärän, johon sinulla ei ole motiiveja pyrkiä? 
o Yrittävän houkutella sinua toimintaan ilman lupaasi? 

4. Seuraukset 

• Saako malliesimerkistä muodostuneet negatiiviset kokemukset aikaan: 
o Verkkomainonnan välttelemistä jatkossa? 
o Mainostavan brändin tai julkaisevan verkkosivun välttelemistä jatkos-

sa? 
o Negatiivista asennoitumista brändiä tai verkkosivua kohtaan? 
o Jättikö malliesimerkki muistijäljen? 
o Saiko malliesimerkki aikaan ostoaikomuksen? 

5. Positiiviset kokemukset? 

• Millaisia positiivisia puolia malliesimerkissä oli? 
• Mitä positiivista on malliesimerkin: 

o Asemoinnissa? 
o Ulkoasussa? 
o Sisällössä? 

• Mitä mieltä olet malliesimerkin kaltaisesta verkkomainostuksesta? 
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Liite 2 

Malliesimerkki maksetusta sisällöstä 

 

 


