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Natiivimainonnasta on muodostumassa yrityksille varteenotettava markkinointiviestinnän työkalu. 

Digitaalisessa markkinointiviestintäympäristössä, jossa mainonnan määrä on kasvanut 

räjähdysmäisesti, yritysten on löydettävä keinoja herättää kuluttajien mielenkiintoa vähemmän häiriötä 

aiheuttavilla mainosmuodoilla. Natiivimainonnalla tarkoitetaan median keinoja ja muotoja 

hyödyntävää, julkaisualustaansa sulautuvaa mainontaa, jonka tavoitteena on palvella kuluttajaa 

laadukkaan ja hyödyllisen sisällön kautta sekä tarjota kuluttajalle häiriötön digitaalinen käyttökokemus. 

 

Ilmiönä natiivimainonta on uusi, eikä siitä ole vielä julkaistu juurikaan tieteellistä tutkimusta. 

Varhaisissa tutkimuksissa natiivimainonnan potentiaaliset hyödyt yrityksille on tunnistettu, mutta sen 

toteuttamisesta ei ole luotu kattavaa kokonaiskuvaa. Tällä tutkielmalla lisätään ymmärrystä 

natiivimainonnan roolista osana yritysten digitaalista markkinointiviestintää, sekä sen toteuttamiseen 

liittyvistä käytännöistä. Lisäksi tutkielmassa selvitetään natiivimainonnan käyttöön liittyviä hyötyjä ja 

haasteita. Tieteellisen kirjallisuuden perusteella natiivimainonnalle muodostetaan viitekehys, jossa se 

asemoidaan osaksi digitaalista markkinointiviestintää, erityisesti sisältömarkkinointia ja digitaalista 

mainontaa. Viitekehyksessä esitetään natiivimainonnan strategioihin ja toteutukseen liittyviä 

elementtejä sekä suunnittelu- ja toteutusprosessin tuloksena erilaisia haasteita ja hyötyjä. Empiirinen 

aineisto muodostuu neljän teemahaastattelun perusteella. Haastateltavat ovat erityyppisiä, 

natiivimainontaa hyödyntäviä, kotimaisia yrityksiä. Aineisto analysoidaan teoriasidonnaisesti. 

 

Empiiristen tulosten mukaan päivitetty viitekehys esittää, että natiivimainonnan rooli yritysten 

digitaalisessa markkinointiviestinnässä on vielä suhteellisen pieni. Natiivimainonnalle ei vielä luoda 
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natiivimainonnalla saavutettavat hyödyt ovat paremman käyttäjäkokemuksen tarjoaminen kuluttajille, 

tehokkuus, median keinojen hyödyntäminen sekä soveltuminen mobiilialustoille. Saavuttaakseen 

hyötyjä yritysten täytyy kuitenkin pystyä ratkaisemaan natiivimainonnan käyttöön liittyviä haasteita. 

Näistä tärkeimmät ovat mainonnan läpinäkyvyydestä huolehtiminen, kuluttajien negatiivinen 

suhtautuminen, medioiden valmius julkaista natiivimainontaa sekä sisällöntuotannon resurssien puute. 

 

Tutkielman tulokset vahvistavat osaksi aiempaa akateemista tutkimusta, mutta tuovat esiin myös uusia 

näkökulmia. Yrityksille tämä tutkielma tarjoaa tietoa uudesta ja ajankohtaisesta markkinointiviestinnän 

keinosta. Tutkimuksen avulla yritykset voivat pohtia omia mahdollisuuksiaan hyödyntää 

natiivimainontaa osana digitaalista markkinointiviestintäänsä. Tutkimus edustaa laadullista 

monitapaustutkimusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Tapaustutkimuksella ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, mutta heterogeeninen tapausten joukko 
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 1  JOHDANTO  

Tämän pro gradu-tutkielman aiheena on natiivimainonnan rooli yritysten 

digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Tutkielmalla halutaan selvittää, millainen on 

natiivimainonnan tämänhetkinen rooli yritysten digitaalisessa markkinointi-

viestinnässä sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten natiivimainontaa toteutetaan. Lisäksi 

tutkielmassa pohditaan mitä hyötyjä ja haasteita natiivimainonnan käyttöön liittyy 

yritysten näkökulmasta. Aihe kytkeytyy markkinointiviestinnässä digitalisoitumisen 

myötä tapahtuneisiin muutoksiin. 

 

 1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelu aihevalinnalle  

Digitalisoituminen on muokannut markkinointiviestinnän kenttää merkittävästi 

viimeisten vuosikymmenten ajan ja vaikuttanut markkinoinnin perinteisten 

kilpailukeinojen rooleihin (Isokangas & Vassinen 2010: 24). Markkinointiviestinnästä 

on tullut yhä tärkeämpi kilpailukyvyn lähde yrityksille. Digitalisoitumisen ja internet-

vallankumouksen myötä markkinointiviestinnän kontrolli on siirtynyt yrityksiltä 

kuluttajille (Salmenkivi & Nyman 2007: 93).  He päättävät, mitä medioita seuraavat 

ja millaista sisältöä haluavat nähdä digiympäristössä (Weber 2009: 20). Myös 

kuluttajien asenteet mainontaa kohtaan ovat muuttuneet: verkossa kuluttajista on tullut 

kriittisempiä ja mainosviestien tulvalle altistuminen on turruttanut etenkin länsimaiset 

kuluttajat (Faber, Lee & Nan 2004). Yksisuuntainen, massoille suunnattu push-

mainonta ei enää tehoa kysyntäperusteisessa markkinointiviestintäympäristössä vaan 

voi päinvastoin herättää kuluttajissa negatiivisia reaktioita (Truong & Simmons 2010).  

 

Tämä markkinointiviestinnän kehitys ja kuluttajien muuttuvat asenteet ajavat 

mainostajia kehittämään kuluttajia innostavia, brändiarvoa nostavia ja vähemmän 

häiriöitä aiheuttavia mainoskeinoja (Bitterman 2015). Sisällöstä on muodostunut 

keskeinen markkinoinnin työkalu asiakkaiden sitouttamiseen ja vuorovaikutuksen 

luomiseen (Basney 2014). Natiivimainonta on muutaman viime vuoden sisällä noussut 

puheenaiheeksi markkinoinnin verkkojulkaisuissa, blogeissa ja trendiraporteissa, 

joissa se on listattu yhdeksi lähivuosien suurimmaksi markkinointitrendiksi ja 

verkkomainonnan mullistavaksi innovaatioksi (Grensing-Pophal 2014, Manic 2015, 

Kotilainen 2016). Natiivimainonnalla tarkoitetaan median keinoja ja muotoja 
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hyödyntävää mainontaa, joka sulautuu visuaalisen ilmeensä, sisältönsä ja 

toiminnollisuutensa puolesta saumattomasti osaksi julkaisualustaansa. 

Natiivimainoksilla voidaan tarjota kuluttajalle häiriötön käyttäjäkokemus, ja ne 

esiintyvät pääasiassa muissa kuin mainostajan omistamissa digitaalisissa medioissa. 

(IAB 2013, Campbell & Marks 2015.) Esimerkkejä natiivimainonnasta ovat 

kaupalliset artikkelit ja artikkelisarjat, sisältöyhteistyöt, sponsoroidut sosiaalisen 

median julkaisut, erilaiset testi- ja kilpailutoteutukset sekä hakusanamainonta. 

 

Suurin osa kuluttajista hyväksyy sen, että saadakseen ilmaista sisältöä verkosta, ovat 

mainokset välttämättömiä (Association of National Advertisers 2015, Era Content 

2015). Kuitenkin erilaiset mainostentorjuntaohjelmat ovat yleistyneet etenkin 

nuorempien internet-käyttäjien keskuudessa (Chatterjee 2008, Global Web Index 

2015). Faber, Lee ja Nan (2004) mukaan perinteinen verkkomainonta, joka häiritsee 

tai keskeyttää käyttäjäkokemuksen, voi aiheuttaa kuluttajissa hyvinkin vahvoja 

negatiivisia reaktioita. Tungettelevaksi ja ärsyttäväksi koettu mainonta ei tue yritysten 

markkinointiviestinnän tavoitteita asiakassuhteiden kehittämisestä tai positiivisten 

mielikuvien liittämisestä yritykseen ja sen tarjoomaan (Truong & Simmons 2010, 

Tutaj & van Reijmersdal 2012). Perinteisen digitaalisen näyttömainonnan tehokkuus 

ja tuottavuus ovatkin jo pidemmän aikaa olleet laskussa (Becker-Olsen 2003, Cho & 

Cheon 2004). SolveMedian (2013) tutkimuksen mukaan jopa 99,8% 

bannerimainonnasta ohitetaan kuluttajien toimesta. Oman haasteensa mainostajille tuo 

digitaalisen käytön siirtyminen tietokoneilta yhä enemmän mobiili- ja tabletlaitteille, 

joissa mainostila on entistä rajatumpi (Fulgoni & Lipsman 2014). Nykyaikaisen 

digitaalisen mainonnan tulee soveltua saumattomasti erilaisille alustoille.  

 

Sosiaalisen median nousu keskeiseksi kommunikaatiokanavaksi digitaalisessa 

ympäristössä on muokannut median perinteistä välittäjäroolia yleisön ja yrityksen 

välillä sekä ajanut uusien mainosmuotojen kehitystä (Weber 2009: 21, McStay 2010: 

11). Sosiaalisissa verkostoissa räätälöimätön push-mainonta ei riitä yrityksen 

tunnettuuden ja positiivisten brändimielikuvien lisäämiseen (Truong & Simmons 

2010). Sosiaalisen median sisältövirrat tarjoavat luonnollisen ympäristön alustaansa 

sulautuvalle mainonnalle, ja sosiaalisen median kanavien määrän jatkuva kasvu 

(Kaplan & Haenlein 2010) luo yhä enemmän mahdollisuuksia natiivimainonnan 

toteuttamiseen. Markkinointiviestinnän murroksen ja perinteisen verkkomainonnan 
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tehokkuuden laskun vuoksi yritysten on luotava hienovaraisempia, vähemmän 

ärsytystä herättäviä mainosmuotoja (Lazauskas 2014).  

 

SolveMedian tutkimuksen (2013) mukaan natiivimainonta on verkkomainonnan 

nopeimmin kasvava segmentti, ja mediaostajien natiivimainontaan käyttämät resurssit 

ovat selkeässä kasvussa. Natiivimainontaan käytettyjen panostusten ennustettiin 

ylittävän 4,2 miljardia vuonna 2015, ja yhä useammat yritykset ovat lisäämässä 

natiivimainonnan markkinointiviestinnän työkaluihinsa (Sebastian 2014). 

Natiivimainonnasta on tehty jonkin verran kaupallisia tutkimuksia, joilla on selvitetty 

esimerkiksi kuluttajien suhtautumista natiivimainontaan sekä yritysten aikomuksia 

panostaa tulevaisuudessa natiivimainontaan (Association of National Advertisers 

2014, Era Content 2015). Aiheesta löytyy kuitenkin vasta vähän tieteellistä tutkimusta, 

ja keskustelu naiivimainonnan tilasta tapahtuu lähinnä verkkojulkaisuissa, blogeissa 

ja kaupallisissa raporteissa (Smith 2014, Seligman 2015, Kotilainen 2016).  Median 

keinoja ja muotoja hyödyntävän mainonnan potentiaali tuottaa kilpailuetua on 

kuitenkin yleisesti tunnistettu (IAB Finland 2015).  Natiivimainonnan avulla on 

todettu saavutettavan korkeammat näyttökerrat, klikkaussuhteet sekä ostoaikomukset 

verrattuna perinteiseen näyttömainontaan (Sharethrough 2015). 

 

Kiinnostus natiivimainontaa kohtaan lisääntyy koko ajan, mutta suurimmalla osalla 

yrityksistä ja kuluttajista tietämys aiheesta on vasta kehittymässä (Manic 2015). 

Copyblogger Median (2014) teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa 

yrityksistä ei vielä panosta natiivimainontaan, tai edes tiedä mitä se käytännössä on. 

Yritysten puolelta suurimmat esteet liittyvät tietämyksen ja osaamisen puutteeseen, 

budjettirajoituksiin, natiivimainonnan läpinäkyvyyden ongelmiin, luovien resurssien 

puutteeseen sekä huoliin sen rajallisuudesta tavoittaa kohdeyleisöä (A.N.A. 2014). 

Tällä tutkielmalla halutaan edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaista, 

kuluttajia palvelevaa markkinointiviestinnän keinoa. Tutkielmalla lisätään 

ymmärrystä natiivimainonnan roolista yritysten digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä, sillä tieteellisen tutkimuksen määrä aiheesta on vielä hyvin 

rajallinen. Lisäksi pyritään selvittämään yritysten kannalta keskeisimmät 

natiivimainonnan toteuttamiseen liittyvät käytännöt, sekä sen yrityksille tuottamat 

hyödyt ja haasteet.  
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Natiivimainontaa tutkitaan tässä työssä erityisesti digitaalisen markkinointiviestinnän 

muotona. Lähestymistapa valitaan sen vuoksi, että natiivimainonta on hyvin pitkälti 

keskittynyt verkko- ja mobiilialustoille. Association of National Advertisers – 

järjestön tutkimuksen (2014) mukaan 85% natiivimainonnasta tehdään digitaalisiin 

kanaviin. Sosiaaliseen mediaan upotetaan 71% natiivimainontabudjeteista, kun taas 

printtimedian osuus natiivimainonnan mainospanostuksista on vain  8%  ja radion 5%. 

Digitaalinen mainonta on suomessa tällä hetkellä nopeimmin kasvava mainossektori, 

ja sanomalehtimainonnan jälkeen toiseksi suurin mediamainonnan muoto. Kasvua 

ajavat erityisesti panostukset mobiili- ja videomainontaan. (IAB 2016.)  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset toteuttavat 

natiivimainontaa, ja selvittää millainen on natiivimainonnan tämänhetkinen rooli 

yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Tarkoitus on kuvata 

natiivimainontaa ilmiönä ja digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluna. 

Tutkielman päätutkimuskysymykseksi muodostuu: 

 

Millainen on natiivimainonnan rooli yritysten digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä?  

 

Päätutkimuskysymykseen vastataan alatutkimuskysymysten avulla. Ensimmäisellä 

alatutkimuskysymyksellä selvennetään digitaalisen markkinointiviestinnän 

elementtejä, jotka asettavat kontekstin tutkimuksen kohteena olevalle ilmiölle: 

 

Mistä elementeistä yritysten digitaalinen markkinointiviestintä koostuu? 

 

 Muut alatutkimuskysymykset tukevat ja tarkentavat päätutkimuskysymystä. 

Alatutkimuskysymyksillä selvitetään natiivimainonnan toteuttamiseen liittyviä 

käytäntöjä, sen yritykselle tuomia hyötyjä sekä haasteita: 

 

Miten natiivimainontaa toteutetaan?  

 

Mitä hyötyjä natiivimainonnalla voidaan saavuttaa? 
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Mitä haasteita natiivimainonnan toteuttamiseen liittyy?

1.3 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, sillä tarkoitus on lisätä 

kokonaisvaltaista ymmärrystä käsiteltävästä ilmiöstä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2009: 161). Tutkimusmenetelmänä on monitapaustutkimus, jossa usean tapauksen 

avulla kuvataan natiivimainontaa ilmiönä. Tutkimus toteutetaan yritysnäkökulmasta. 

Tavoitteena on selvittää millainen rooli natiivimainonnalla on yritysten digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä, sekä natiivimainonnan yrityksille tuottamia hyötyjä ja 

haasteita. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja neljän kotimaisen, natiivimainontaa hyödyntävän yrityksen kanssa. 

Aineiston analyysi toteutetaan teoriasidonnaisesti. Aineiston kokoamisen ja 

analysoinnin vaiheet esitetään tarkemmin luvussa 4. 

 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista. 

Markkinointiviestinnällä välitetään tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista ja näiden 

tarjoamista hyödyistä yrityksen ulkoisille sidosryhmille, kuten nykyisille ja 

potentiaalisille asiakkaille, jakelukanaville sekä yhteistyökumppaneille. Tavoitteena 

on luoda, kehittää, ylläpitää ja vahvistaa yrityksen asiakassuhteita sekä vaikuttaa 

yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tunnettuuteen ja kysyntään. 

Markkinointiviestintä on digitalisoitumisen myötä noussut tärkeimmäksi 

markkinoinnin kilpailukeinoksi. (Isohookana 2007: 16–17, Karjaluoto 2010: 11.) 

 

Digitaalinen markkinointiviestintä viitaa yrityksen tai brändin ja sen asiakkaiden 

välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin digitaalisten kanavien, 

kuten internetin, sähköpostin, mobiililaitteiden ja digitaalisen television, välityksellä 

(Merisavo 2008: 6). Tässä tutkielmassa yrityksen markkinointiviestintä määritellään 

ensisijaisesti digitaalisissa kanavissa tapahtuvaksi, digitaaliseksi markkinointi-

viestinnäksi.  
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Natiivimainonta on pääosin digitaalisissa kanavissa esiintyvä, toimituksellisia ja 

kaupallisia sisältöjä yhdistävä markkinointiviestinnän muoto, joka pyrkii 

minimoimaan kuluttajakokemukselle aiheutuvan häiriön. Natiivimainonta on median 

keinoja ja muotoja hyödyntävää, maksettua sisältömarkkinointia, joka esiintyy muissa 

kuin mainostajan omissa viestintäkanavissa. Natiivimainokset on upotettu 

luonnolliseksi osaksi julkaisualustaansa, ja ne tarjoavat valitulle kohdeyleisölle 

mielenkiintoista, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä. (Campbell & Marks 2015, IAB 

Finland 2015.) 

1.5 Tutkielman rakenne  

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen johdantoluku sisältää aiheen 

esittelyn ja perustelut aihevalinnalle, tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymykset 

sekä lyhyen kuvauksen tutkimusmenetelmistä. Luvussa esitellään myös tutkielman 

keskeisimmät käsitteet sekä tutkielman rakenne. Tutkielman teoreettinen keskustelu 

jakautuu kahteen lukuun. Toinen luku käsittelee digitalisen markkinointiviestinnän eri 

elementtejä, kuten sen osa-alueita, erityispiirteitä, medioita ja suunnittelua. Luku 

asettaa kontekstin tutkittavalle ilmiölle. Kolmas luku keskittyy tarkemmin 

natiivimainontaan; sen määritelmiin ja kehittymiseen, sen toteuttamiseen liittyviin 

osa-alueisiin ja hyötyihin ja haasteisiin. Kolmannen luvun lopussa esitetään 

akateemisen kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettu natiivimainonnan 

teoreettinen viitekehys. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen tieteellinen 

lähtökohta, tutkimusstrategiset valinnat sekä tutkimusmenetelmät. Luku sisältää 

lisäksi kuvauksen aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. Viides luku käsittää 

tutkielman empiirisen aineiston analyysin ja empiiristen tulosten avulla päivitetyn 

viitekehyksen. Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen teoreettiset ja 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset sekä jatkotutkimusehdotukset. Lisäksi luvussa 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoituksia.  
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2. DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN ELEMENTIT 

Markkinointiviestinnässä on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Teknologian kehitys, internetvallankumous ja sosiaalisten 

verkostojen kasvu ovat muokanneet markkinointiviestinnän kenttää, ja 

muutossuuntaus jatkuu yhä (Keller 2009, Isokangas & Vassinen 2010: 50–52.). 

Menestyäkseen alati kehittyvässä kilpailuympäristössä yritysten on sopeuduttava 

muutoksiin (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 10). Tässä luvussa perehdytään 

digitaalisen markkinointiviestinnän osa-alueisiin ja erityispiirteisiin. Luku asettaa 

kontekstin, jossa natiivimainontaa tarkastellaan, ja vastaa alatutkimuskysymykseen 

”mistä elementeistä digitaalinen markkinointiviestintä koostuu?”.  

 

2.1 Kilpailukeinona digitaalinen markkinointiviestintä  

Markkinointiviestintä on keino viestiä yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista 

markkinoille todenmukaisesti, luoda mielikuvia ja vaikuttaa ostopäätöksiin 

(Karjaluoto 2010: 7, Bergström & Leppänen 2015: 300). Tarkoitus on välillisesti tai 

suoraan vaikuttaa kysyntään sekä luoda, ylläpitää, kehittää ja vahvistaa 

vuorovaikutussuhteita yrityksen ulkoisen toimintaympäristön sidosryhmiin (Vuokko 

2003: 9, Isohookana 2007: 13–14). Markkinointiviestintä edustaa yrityksen ja sen 

brändien ”ääntä” (Keller 2009). Markkinointiviestinnän muotoihin luetaan 

perinteisesti mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen, sekä 

suhdetoiminta eli PR ja tiedottaminen. (Pickton & Broderick 2005: 16, Isohookana 

2007: 16−17, Bergström & Leppänen 2015: 152). Nämä osa-alueet muodostavat 

yhdessä yrityksen niin sanotun markkinointiviestintämixin (Vuokko 2003: 30). 

Digitaalisessa ympäristössä mukaan nousee uusia elementtejä, kanavia ja työkaluja 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 26–28).  

 

Teknologian kehitys on perustavanlaatuisesti muuttanut niin markkinointiajattelua 

kuin yritysten toimintaympäristöä. Digitalisoituminen on luonut uudenlaisen, 

informaatioverkostoihin perustuvan ympäristön, joka muistuttaa luonteeltaan avointa 

markkinapaikkaa (Mulhern 2009). Muutos on väistämättä vaikuttanut myös median 

perinteiseen rooliin tiedon välittäjänä. Digitaaliselle markkinointiviestinnälle ei ole 

muodostettu yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Merisavo 2008: 6). 
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Digitaalisen markkinointiviestinnän käsitteen lisäksi tutkimuksissa puhutaan 

esimerkiksi e-markkinoinnista, internetmarkkinoinnista ja uudesta mediasta (Hennig-

Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, Rangaswamy & Skiera 2010, Chaffey 

& Smith 2013: 15). Nämä tutkimussuuntaukset ovat kuitenkin luonteeltaan rajatumpia.  

 

Mulhern (2009) viittaa digitaalisella markkinointiviestinnällä digitaalisten 

viestintäkanavien käyttöön integroidussa, kohdistetussa ja mitattavassa 

viestintäprosessissa, joka auttaa yrityksiä luomaan ja säilyttämään asiakkuuksia sekä 

syventämään olemassa olevia asiakassuhteitaan. Hennig-Thurau ym. (2010) näkevät 

digitaalisen markkinointiviestinnän edustavan personalisoitua ja osallistavaa mediaa, 

jossa kuluttajat ovat aktiivisia sisällöntuottajia ja viestinnän luojia passiivisten 

vastaanottajien sijaan. Määritelmä korostaa kuluttajien aktiivista roolia. Merisavo 

(2008: 6) määrittelee digitaalisen markkinointiviestinnän ”yrityksen tai brändin ja sen 

asiakkaiden välillä tapahtuvaksi viestinnäksi ja vuorovaikutukseksi digitaalisten 

kanavien ja informaatioteknologian avulla”.  Uudemmissa määritelmissä on alettu 

huomioida myös kuluttajien välinen vuorovaikutus. Chaffey ja Smith (2013: 15) 

painottavat dynaamista dialogia ja jatkuvaa, kahdensuuntaista kommunikaatiota 

yrityksen ja sen asiakkaiden välillä, mutta huomioivat lisäksi kuluttajien välisen C2C-

kommunikaation digitaalisen markkinointiviestinnän osa-alueena. Tässä tutkielmassa 

digitaalinen markkinointiviestintä ymmärretään digitaalisten medioiden ja 

informaatioteknologian avulla tapahtuvana, yrityksen ja sen sidosryhmien välisenä 

viestintänä ja vuorovaikutuksena, jossa kaikki eri osapuolet ovat aktiivisia toimijoita. 

 

Markkinointiviestintä on merkittävä kilpailukyvyn lähde ja strateginen voimavara yhä 

useammille menestyville yrityksille (Cornelissen 2014: 15). Maailman 

menestyneimmillä brändeillä on vahva, asiakaslähtöinen brändisanoma sekä 

yhdenmukainen ja tehokas markkinointiviestinnän strategia (Karjaluoto 2010: 20–21). 

Toisin kuin tuotesuunnittelua tai toimitusketjujen hallintaa, viestintää on mahdoton 

kopioida, mikä tekee siitä arvokkaan ja ainutlaatuisen kilpailukyvyn lähteen. Etenkin 

toimialoilla, joilla myytävät tuotteet ja palvelut ovat kaikilla toimijoilla 

samankaltaisia, markkinointiviestintä tarjoaa keinon erottua kilpailijoista. (Isohookana 

2007: 10−11.) Digitalisoituminen on vahvistanut markkinointiviestinnän merkitystä 

markkinoinnin kilpailukeinona samalla kun muiden kilpailukeinojen, kuten hinnan, 

vaikutus on lieventynyt (Salmenkivi & Nyman 2007: 24). 
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Pickton ja Broderickin (2005: 22–27) mukaan markkinointiviestinnän toimintoja 

yhdistämällä ja koordinoimalla voidaan luoda synergiaetuja sekä parantaa 

markkinointiviestinnän kokonaistehokkuutta. Sovittamalla eri viestintämuodot ja -

kanavat toisiinsa voidaan varmistaa samansuuntaisen viestinnän ja yhtenäisen 

sanoman välittäminen (Bergström ja Leppänen 2015: 300). Gurău (2008) näkee 

integroinnin syvällisemmin strategisena, kokonaisvaltaisena ja arvoa tuottavana 

viestinnän koordinoinnin prosessina, joka tähtää asiakassuhteiden kehittämiseen, eikä 

vain eri viestintätoimintojen ja kanavien koordinointina. Integroinnilla viitataan myös 

vuorovaikutuksen rakentamiseen yrityksen eri sidosryhmien välille (Isohookana 2007: 

32). Markkinointiviestinnän integrointi on korostunut entisestään digitaalisten 

kanavien käyttöönoton myötä, markkinointiviestinnän digitaalisten ja perinteisten osa- 

alueiden yhteensovittamisessa (Karjaluoto 2010: 10–11, Chaffey & Ellis-Chadwick 

2012: 27). Yhtenäisen viestinnän välittäminen kanavasta, ajasta ja paikasta riippumatta 

voi parantaa yrityksen ja brändin arvoa ja uskottavuutta (Gurău 2008).  

 

2.2 Digitaalisen toimintaympäristön mediat ja kanavat 

Toimintaympäristönä digitaalinen media on monimutkainen ja pitää sisällään lukuisia 

kanavia ja työkaluja (Keller 2009). Tässä tutkielmassa eri kanavat jaetaan selkeyden 

vuoksi Chaffey ja Ellis-Chadwickin (2012: 11) luokittelua mukaillen kolmeen 

digitaalisen median pääkategoriaan, jotka esitetään kuviossa 1. Kategorioiden välillä 

ilmenee päällekkäisyyksiä, sillä yksittäinen digitaalinen kanava tai työkalu voi sisältyä 

useampaan kuin yhteen kategoriaan. Digitaalisessa ympäristössä rajanveto ei 

välttämättä ole edes tarpeellista, joten luokittelu on enemmän suuntaa antava. 

 

 
Kuvio 1. Digitaaliset mediakategoriat (mukaillen Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 11)

Maksettu media

Ansaittu mediaOmistettu 
media
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Maksettu media (paid media) sisältää kanavat, joissa mainostaja maksaa mediatilasta 

sivuston omistajalle tai mainosverkostolle perustuen esimerkiksi käyttäjämääriin, 

peittoon ja näyttökertoihin. Muun muassa verkkopohjainen näyttömainonta, 

kumppanuusmarkkinointi ja hakusanamainonta ovat maksettua mediaa.  Maksettu 

media käsittää siis muut kuin yrityksen itse hallinnoimat kanavat, joissa esiintymisestä 

yritys tai organisaatio joutuu maksamaan. Omistettu media (owned media) tarkoittaa 

niitä digitaalisia kanavia, joita yritys itse omistaa ja hallinnoi. Näihin sisältyvät 

esimerkiksi yrityksen omat verkkosivut, blogit, sähköpostilistat, mobiiliapplikaatiot 

sekä yrityksen oma sosiaalisen median presenssi. Ansaitulla medialla (earned media) 

viitataan saavutettuun vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Tämä tapahtuu usein 

yhteistyöverkostojen, kuten kustantajien, ulkopuolisten blogien ja muiden vaikuttajien 

kautta. Ansaittuun mediaan sisällytetään myös word-of-mouth sekä sosiaalisen 

median kanavissa tapahtuva keskustelu. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2010: 11–12.) 

 

Nykyaikaisen digiympäristön kuluttajatottumusten myötä eri kategoriat sekoittuvat ja 

toimivat päällekkäin. Yrityksen on itse määriteltävä miten resursseja allokoidaan eri 

osa-alueisiin (Pickton & Broderick 2005: 108, Keller 2009). Basney (2014) korostaa, 

että eri osa-alueiden hallintaa ei tulisi eriyttää yrityksessä eri toimijoille vaan niitä on 

johdettava aidosti integroidulla tavalla. Basney myös kehottaa mainostajia 

maksimoimaan niin ostetun, omistetun kuin ansaitun median potentiaalin 

hyödyntämällä sidosryhmien verkostoja.  

 

2.3 Digitaalisen markkinointiviestinnän erityispiirteet 

Voidaan sanoa, että digitalisoituminen on muuttanut viestinnän ja ihmisten välisen 

kommunikaation perusluonnetta (Rowley 2004, Mulhern 2009, Weber 2009: 6). 

Suurimmat muutokset verrattuna perinteiseen markkinointiviestintään ovat 

vuorovaikutteisuus, muutokset informaatiorakenteessa, kontrollin siirtyminen 

kuluttajille sekä käyttäjälähtöisen sisällön ja sosiaalisten verkostojen kasvu. Nämä 

digitaalisen ympäristön erityispiirteet vaikuttavat yritysten roolin mainostaijina, ja 

niiden tapaan toteuttaa markkinointiviestintää 

  

Vuorovaikutus nähdään usein kaikista perustavanlaatuisimpana elementtinä, joka 

erottaa digitaalisen ympäristön perinteisestä markkinointiviestintäympäristöstä (Faber 
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ym. 2004). Perinteinen markkinointiviestintä on luonteeltaan yksisuuntaista, ja sen 

tarkoitus on välittää mainosviestejä yleisölle mediakanavien kautta. Kontrolli 

viestinnän sisällöstä ja kanavista on perinteisesti kuulunut yrityksille, ja kuluttajat ovat 

toimineet viestinnän passiivisina vastaanottajina. (Isohookana 2007: 8–11, Hennig-

Thurau ym. 2010.) Perinteinen markkinointiviestintä edustaa push-mallia, jossa viesti 

välitetään mainostajalta kuluttajalle ja muille sidosryhmille (Chaffey & Smith 2013: 

22). Gurǎun (2008) mukaan vasta digitalisoituminen on tehnyt 

markkinointiviestinnästä aidosti vuorovaikutukseen perustuvaa. Vuorovaikutusta 

ilmenee paitsi yritysten ja kuluttajien välillä, myös kuluttajien, muiden sidosryhmien 

ja teknologian kesken. Yrityksille digitaaliset kanavat ja informaatioteknologian 

kehitys tarjoavat mahdollisuuden kahdensuuntaiseen, reaaliaikaiseen dialogiin 

kuluttajien kanssa (Pickton & Broderick 2005: 6–7). Yhteisten havaintojen ja 

kokemusten kautta yritys voi syventää asiakassuhteitaan ja informaatiota keräämällä 

oppia tuntemaan asiakkaansa sekä kustomoida tarjoomaansa näiden mieltymyksiä 

vastaavaksi (Rowley 2004.)  

 

Digitalisoituminen on saanut aikaan informaatiorakenteen muutoksen: digitaalisessa 

ympäristössä tiedon määrä on ennennäkemätön perinteisiin medioihin nähden ja 

internetin ansiosta tiedon saatavuus on mullistunut (Faber ym. 2004, Isohookana 2007: 

251, Cornelissen 2014: 11). Verkossa tieto ja sisältö eivät ole sidottu aikaan tai 

paikkaan, vaan niitä voidaan jakaa ja kopioida äärettömästi. Digitaalista ympäristöä 

määrittääkin tiedon modulaarisuus eli se, että mediaa voidaan kuluttaa osissa. 

(Mulhern 2009, Matteo & Dal Zotto 2015.) Kuluttajat valitsevat ja yhdistelevät itse 

mediassa esiintyvää sisältöä omien tarpeidensa mukaan (McStay 2010: 110). Kuluttaja 

voi esimerkiksi ladata musiikkipalvelu iTunesista vain yhden kappaleen ostamatta 

koko cd-levyä. Yritysnäkökulmasta suurin muutos on asiakas- ja markkinatiedon 

määrän kasvu, sillä jatkuvasti kehittyvät webanalytiikat mahdollistavat 

yksityiskohtaisen tiedon keräämisen kuluttajien mieltymyksistä ja 

ostokäyttäytymisestä (Merisavo, Raulas & Virtanen 2006: 31.) Toisaalta tiedon 

saatavuus ja läpinäkyvyys voi heikentää yritysten markkinointipyrkimyksiä. 

Esimerkiksi hintojen läpinäkyvyys vähentää niiden kilpailuetua (Salmenkivi & Nyman 

2007: 23) Negatiiviset viestit leviävät digitaalisessa ympäristössä huomattavasti 

helpommin ja nopeammin kuin perinteisissä mediakanavissa (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 544). Kuluttajat olettavat yritysten noudattavan viestinnässään 
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läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä, ja rankaisevat kyseenalaisesti toimivia brändejä 

(Campbell ym. 2012). 

 

Digitalisoitumisen myötä markkinointiviestinnän kontrolli on siirtynyt yrityksiltä 

kuluttajille. Kuluttajat päättävät, mitä medioita seuraavat, ja millaista sisältöä haluavat 

nähdä omassa digiympäristössään (Weber 2009: 20). Informaatioteknologia tarjoaa 

kuluttajille ennen näkemättömät mahdollisuudet aktiiviseen tiedon etsimiseen ja 

levittämiseen (Isohookana 2007: 251) ja digitaalisessa ympäristössä kuluttajat 

osallistuvat tuottajina brändiviestintään (Hennig-Thurau 2010), jolloin voidaan puhua 

viestinnän pull-mallista (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 35). Kuluttajien 

mieltymykset ja käyttäytyminen määrittelevät millaista markkinointiviestintää 

yritysten kannattaisi tehdä; markkinointiviestintä on siis muuttunut 

kysyntäperusteiseksi. (Gurău 2008, Hennig-Thurau ym. 2010.) Yritysten rooli tänä 

päivänä on toimia enemmänkin viestinnän yhteen kokoajina, jotka mahdollistavat 

vuorovaikutuksen ja rakentavat yhteisöjä yhdessä kuluttajien sekä muiden 

sidosryhmien kanssa (Weber 2009: 23). Kuluttajalähtöisessä markkinointi-

viestintäympäristössä yritysten tulee tuntea asiakkaidensa mielenkiinnon kohteet ja 

kanavamieltymykset (Merisavo ym. 2006: 32). 

 

Teknologian kehityksen ansiosta kenestä tahansa voi tulla julkaisija ja sisällöntuottaja 

(Cornelissen 2014: 259). Yritysten tarjoaman sisällön selailun sijaan kuluttajat 

käyttävätkin yhä enemmän aikaa muiden kuluttajien luoman sisällön tarkasteluun, 

yhdistämiseen ja levittämiseen (Merisavo ym. 2006: 183). Käyttäjälähtöistä sisältöä 

(engl. user-generated content) ja käyttäjienvälistä yhteistyötä pidetäänkin uuden ajan 

verkon, Web 2.0:n tunnuspiirteinä (Kaplan & Haenlein 2010). Kuluttajien välinen 

vuorovaikutus edustaa jo suurta osaa kuluttajien verkossa viettämästä kokonaisajasta, 

ja ajankäyttö keskittyy jatkuvasti enemmän sosiaalisiin verkostoihin (Chaffey & Smith 

2013: 11). Tavoittaakseen yleisöä yritysten on näyttävä ja toimittava siellä, missä 

kuluttajat ovat (Rowley 2004, Isohookana 2007: 108, Salmenkivi & Nyman 2007: 26), 

ja yhä useammin tuo paikka löytyy erilaisista sosiaalisen median verkostoista, 

sivustoista ja sovelluksista. Yritysten on löydettävä keinot osallistua sosiaalisen 

median keskusteluun (Murphy & Schram 2014). Myös käyttäjälähtöinen mainonta 

(engl. customer-generated advertising) on lisääntynyt sosiaalisten yhteisöpalveluiden, 

kuten YouTuben, kehityksen myötä (Campbell, Piercy & Heinrich 2012). 
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Digitaaliseen markkinointiviestinnän erityispiirteet luovat yrityksille sekä 

mahdollisuuksia että haasteita (Cornelissen 2014: 258). Campbell ym. (2012) tuovat 

esille digitaalisen ympäristön mahdollisuudet luoda yhteyksiä kuluttajiin sekä rakentaa 

brändejä innovatiivisin, houkuttelevin ja edullisin keinoin. Digitalisoitumisen kautta 

voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä luoda aidosti räätälöityä, 

vuorovaikutteista ja asiakassuhteiden kehittämistä edistävää markkinointiviestintää 

(Merisavo 2008: 16-17). Digitaalisten kanavien keskeinen etu perinteisiin medioihin 

verrattuna on myös niiden erinomainen kohdistettavuus (Karjaluoto 2010: 127). 

Digitaalisen markkinointiviestinnän joustavuus on seurausta mahdollisuudesta 

kohdentaa viestintää potentiaalisille asiakkaille ajastetusti, ja näin varmistaa 

mahdollisimman korkea vastaanottavaisuuden taso yleisön joukossa (Farrar 2010).  

 

2.4 Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu 

Perinteisen markkinointiviestinnän suunnittelu esitetään usein lineaarisena ja 

hierakisena prosessina (Isohookana 2007: 189–190, Bergström & Leppänen 2015: 

300–304). Weber (2009: 42) ehdottaa kääntämään markkinointiviestintästrategian 

päälaelleen digitaalisessa ympäristössä ja asettaa ideoiden testaamisen ja kuluttajien 

asenteet strategian laatimisen lähtökohdaksi. Mulhernin (2009) digitaalisen 

ympäristön ominaisuuksiin perustuvan suunnitteluprosessin keskeinen ominaisuus on 

sen dynaamisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tavoitetta, viestiä, kanavia, 

kohdeyleisöä ja mediasijoittelua ei päätetä etukäteen vaan ne luodaan jatkuvassa 

prosessissa sitä mukaa kuin markkinointiviestintää toteutetaan. Patti, Hartley, van 

Dessel ja Baack (2015) sitä vastoin esittävät, että digitaalisen markkinointiviestinnän 

suunnittelun tulisi olla ensisijaisesti tavoitelähtöistä. Belch ja Belch (2003: 221) 

mukaan realististen tavoitteiden asettaminen on integroidun 

markkinointiviestintästrategian suunnittelun kriittisin vaihe, jossa yritykset usein 

epäonnistuvat. Perinteisten markkinointiviestinnän tavoitteiden, kuten myynnin 

lisäämisen, kustannusten leikkaamisen ja markkinaosuuksien kasvattamisen, lisäksi 

digitaalisessa ympäristössä kannattaa soveltaa ympäristön erityispiirteet huomioivia 

tavoitteita (Karjaluoto 2010: 20–21). Esimerkkejä tällaisista tavoitteista ovat 

bränditietoisuuden ja näkyvyyden kasvattaminen, word-of-mouthin lisääminen ja 

brändiyhteyksien sekä vuorovaikutuksen kehittäminen (Rowley 2004, Hoffman & 

Fodor 2010). Karjaluoto, Mustonen ja Ulkuniemi (2015) kokoavat aiempien 
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tutkimusten perusteella digitaalisen markkinointiviestinnän tavoitteiksi 

kommunikaation tehostamisen, asiakassuhteiden vuorovaikutuksen edistämisen, 

tunnettuuden luomisen, brändin rakentamisen sekä myyntiliidien luomisen.  

 

Mediakanavien määrän kasvu on tehnyt markkinointiviestintämixin hallinnasta 

haastavaa (Keller 2009). Sekä Mulhern (2009) että Weber (2009: 211) väittävät, ettei 

digitaalisia medioita voikaan organisoida samalla tavalla kuin perinteisiä medioita. 

Digitaalisessa ympäristössä media toimii heidän mukaansa välittäjänä, joka tarjoaa 

yrityksille pääsyn yleisön lähelle, eikä vain viestin lähettämiseen tarkoitettuina 

kommunikaatiokanavien joukkona. Suurin osa kuluttajista käyttää useita 

mediavälineitä samanaikaisesti, mikä täytyy ottaa huomioon mediatoteutuksessa. 

Bergström ja Leppänen (2015: 300–304) muistuttavat huomioimaan lisäksi 

viestintätilanteen. Esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus ja vakiintuneen 

tuotteen markkinointi edellyttävät erilaista viestintää. Kuluttajalähtöisen sisällön 

kasvun myötä yritys ei voi itse kontrolloida kaikkia siihen liitettäviä brändimielikuvia 

ja informaatiota (Hennig-Thurau 2010). Yritys voi kuitenkin pyrkiä edistämään 

myönteisten käsitysten liittämistä itseensä tarjoamalla sidosryhmille 

keskusteluareenan, ja osallistumalla itse keskusteluun (Weber 2009: 98). 

 

Digitaalisessa ympäristössä eivät tehokkuuden arvioinnissa toimi samat mittarit kuin 

perinteisessä markkinointiviestinnässä. Hoffman ja Fodorin (2010) mukaan etenkin 

sosiaalisen median tehokuutta mitattaessa on hylättävä perinteinen tuottoprosentti-

ajattelu. Yritysten omien investointien sijaan lähtökohdaksi tulisi ottaa kuluttajien 

sosiaalisen median käytön motiivit ja investoinnit, jotka heille aiheutuvat 

yhteydenpidosta brändin kanssa. Mittarit tulee valita tavoitteiden ja käytetyn 

mediakanavan mukaan (Chaffey & Smith 2013: 22). Automaattisten järjestelmien 

kautta saatava data mahdollistaa jatkuvan, reaaliaikaisen tiedonkeruun, mikä 

edesauttaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuluttajaymmärryksen rakentamista 

(Merisavo ym. 2006: 31) Mulhern (2009) kritisoi, että yritykset eivät osaa vielä 

tarpeeksi hyödyntää kuluttajien näkemystä markkinointiviestinnän 

suunnitteluprosessissa. Kuluttajanäkökulman hyödyntäminen jo suunnittelun 

alkuvaiheessa voisi edistää kuluttajien sitouttamista (Chaffey & Smith 2013: 30).  
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2.5 Digitaalinen markkinointiviestintämix  

Markkinointiviestintämixin perinteiset elementit (mainonta, pr, henkilökohtainen 

myyntityö ja myynninedistäminen) ovat tunnistettavissa myös digitaalisessa 

ympäristössä (Karjaluoto 2010: 32). Digitaalisissa kanavissa markkinointiviestintä saa 

lisäksi monia uudenlaisia muotoja. Sosiaalisesta mediasta on tullut niin 

perustavanlaatuinen osa viestintää, ettei sitä voida sivuttaa digitaalisen 

markkinointiviestinnän osa-alueena (Mangold & Faulds 2009, Kaplan & Haenlein 

2010). Myös sisältömarkkinointi on viime vuosina kasvattanut merkitystään 

digitaalisen markkinointiviestinnän kentässä (Holliman & Rowley 2014). Pickton ja 

Broderick (2005: 108) toteavat osa-alueiden ja viestinnän työkalujen esiintyvä 

esiintyvän limittäin, eikä viestintäaktiviteetteja voida yleensä luokitella kuuluvaksi 

vain yhteen viestintämixin osa-alueeseen. Myös tässä tutkielmassa 

markkinointiviestinämixin eri osa-alueet edustavat laajempia periaatteita, ja ne voivat 

sisältää useita viestinnän työkaluja ja kanavia. 

 

Kuvio 2 esittää tiivistetyssä muodossa digitaalisen markkinointiviestinnän elementit 

sekä eri mediat. Koska sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media ovat kohonneet niin 

merkittäviksi markkinointiviestinnän osa-alueiksi, ne nostetaan mukaan neljän 

perinteisen keinon rinnalle. Digitaalisen markkinointiviestintämixin osa-alueisiin 

kuuluvat siis digitaalinen mainonta, henkilökohtainen myyntityö, PR, 

myynninedistäminen, sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media. Digitaalisen 

markkinointiviestinnän erityispiirteet vaikuttavat siihen, miten yritykset suunnittelevat 

ja toteuttavat markkinointiviestintää. Eri osa-alueiden ja mediamuotojen integrointi on 

keskeinen tehtävä yritysten markkinointiviestinnässä. Integroinnilla viitataan 

perinteisestä IMC-mallista poiketen integrointiin, joka tunnistaa myös kuluttajien 

välisen vuorovaikutuksen osana markkinointiviestinnän palettia. Kyse ei siis ole vain 

osa-alueiden ja medioiden koordinoinnista vaan laajemmasta, strategisesta 

ajattelumallista, mukaillen Gurăun (2008) näkemystä. 
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2.5.1 Henkilökohtainen myyntityö 

 

Henkilökohtainen myyntityö on yrityksen edustajan ja asiakkaan välinen, 

henkilökohtaisia kanavia hyödyntävä viestintäprosessi, jossa välitetään räätälöityjä 

sanomia yhdelle tai muutamalle vastaanottajalle (Vuokko 2003: 49). 

Henkilökohtainen myyntityö on perinteisesti ollut tärkeä markkinointiviestinnän keino 

yritysmarkkinoilla. Kuluttajamarkkinoilla sen merkitys korostuu suurten, 

monimutkaisten ja henkilökohtaista vaikuttamista vaativien ostopäätösten, kuten 

asunnon oston, kohdalla. (Isohookana 2007: 78–82, Karjaluoto ym. 2015). 

Digitalisoitumisen myötä kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on ehkä vähentynyt, 

mutta henkilökohtaista myyntityötä voidaan tehdä esimerkiksi sähköpostin, puhelimen 

tai skypen välityksellä. 

 

2.5.2 Myynninedistäminen 

 

Myynninedistämisellä pyritään vaikuttamaan sekä lopullisiin ostajiin että jakelutien 

jäseniin (Belch & Belch 2003: 21). Perimmäinen tarkoitus on luonnollisesti kasvattaa 

myyntejä niin uusien kuin olemassa olevienkin asiakkaiden osalta. 

Kuvio 2. Digitaalisen markkinointiviestinnän elementit 
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Myynninedistäminen käsittää monenlaisia muotoja perinteisissä ja digitaalisissa 

kanavissa, esimerkkeinä messut, tapahtumat, kupongit, kilpailut ja sponsorointi. 

(Bergström & Leppänen 2015: 404.) 

 

2.5.3 PR eli suhdetoiminta 

 

Suhdetoiminnan tavoitteena on levittää tietoa, lisätä myönteisestä suhtautumista 

yritystä kohtaan sekä ylläpitää suhteita sidosryhmiin. Suhdetoiminnalla voidaan 

vaikuttaa niin yrityksen sisäisiin kuin ulkoisiin sidosryhmiin. Sen merkitys on 

kasvanut, kun asiakassuhteita on alettu korostaa markkinointiajattelun lähtökohtana. 

(Bergström & Leppänen 2015: 414.) Online-pr tähtää yritykseen, tuotteeseen tai 

brändiin liitettävien positiivisten mainintojen määrän maksimointiin ulkopuolisten 

tahojen hallinnoimissa digitaalisissa kanavissa, joissa kohdeyleisö todennäköisesti 

vierailee (Chaffey & Smith 2013: 36). Kanaviin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliset 

verkostot, blogit ja arviointisivustot. PR käsittää myös negatiiviseen palautteeseen ja 

kritiikkiin vastaamisen. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 29). 

 

2.5.4 Digitaalinen mainonta 

 

Mainonta on maksettua, suurille kohderyhmille suunnattua, tavoitteellista viestintää, 

jonka tarkoitus on tarjota informaatiota tavaroista, palveluista, tapahtumista, aatteista 

tai yleisistä asioista sekä nostaa mainostetun tuotteen tai palvelun kysyntää määritellyn 

kohderyhmän keskuudessa tunnistettavan sponsorin toimesta. (Belch & Belch 2003: 

16–19, American Marketing Association 2015.) Mainonta on kuluttajamarkkinoilla 

eniten käytetty, ja usein yrityksen näkyvin ja tärkein viestintäkeino (Bergström & 

Leppänen 2015: 309). Mainonnan suunnittelun tarkoituksena on saada aikaan tietty 

vaikutus halutussa kohderyhmässä (Vuokko 2003: 98). Kuvio 3 kuvaa mainonnan 

vaikutusprosessia. 

 

 

 

 

Kuvio 3. Mainonnan vaikutusprosessi (mukaillen Vuokko 2003: 98) 

 
Mainos Altistuminen Huomaaminen Tulkinta Vaikutus 
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Ensimmäinen askel on mainokselle altistuminen, joka edellyttää, että kuluttajalla on 

mahdollisuus nähdä tai kuulla mainos. Huomaaminen tarkoittaa, että kuluttaja 

todellisuudessa näkee tai kuulee mainoksen. Kolmannessa vaiheessa kuluttaja 

prosessoi mainoksen eli muodostaa tulkinnan siitä oman ajattelu- ja muistitoimintansa 

avulla. Tulkinnasta riippuu millaisen vaikutuksen mainos saavuttaa. Tulkinnan 

syntyyn vaikuttavat vastaanottajan omat arvot, asenteet, tiedot, uskomukset sekä 

aiemmat kokemukset. (Vuokko 2003: 98–100.) Mainonta on keskittymässä 

digitaalisiin medioihin kasvavalla tahdilla, kun mainostajat ovat siirtyneet 

digiympäristöön kustannustehokkuuden, mitattavuuden, kohdennettavuuden ja tuotto-

odotusten toivossa (Farrar 2010, McStay 2010: 42, Divia 2014). Digitaalisiin 

mainosmuotoihin liittyy yritysten näkökulmasta erilaisia strategisia vahvuuksia ja 

haittapuolia. 

 

Display- eli näyttömainonta on varhaisimpia ja yleisimpiä verkkomainonnan muotoja. 

Se käsittää muun muassa internet- ja mobiilisivustoilla esiintyvät bannerit, pop-up-

mainokset ja desktopmainokset. Banneri- ja pop-up-mainokset ovat yksi 

kiistellyimmistä verkkomainonnan muodoista, sillä tutkimusten mukaan ne herättävät 

kuluttajissa ärsytystä ja ne koetaan häiritsevinä (Becker-Olsen 2003, Faber ym. 2004). 

Kuluttajien luottamus banneri ja pop-up-mainoksia kohtaan on perinteisesti ollut 

heikko (Nielsen 2015). Näyttömainonta tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden mainonnan 

kohdentamiseen sekä selkeään mitattavuuteen. Yleisimmin näyttömainonnan 

tehokkuuden mittarina käytetään klikkaussuhdetta. (McStay 2010: 43–46.) Vaikka 

bannerimainosten klikkaussuhde on jatkuvassa laskussa, ne ovat edelleen laajasti 

käytettyjä. Näyttömainonnan teho perustuukin huomion herättämiseen, kuten suuriin, 

värillisiin kuviin, kontrastiin taustan kanssa ja visuaalisiin elementteihin, joilla 

pyritään bränditietoisuuden ja muistijälkien luomiseen kuluttajien mielessä, kun nämä 

tietoisesti tai tiedostamattomasti huomaavat mainokset (Rowley 2004). Nykyään 

näyttömainonta on kehittymässä niin sanotun rich median suuntaan, jossa perinteiseen 

näyttömainontaan yhdistetään ääntä, videokuvaa ja muita vuorovaikutteisuutta luovia 

elementtejä (Krishna 2007). 

 

Sähköpostimainontaa käytetään laajalti etenkin yritysten välisessä markkinointi-

viestinnässä (Karjaluoto 2010: 20). Sähköpostimainonta on suoramarkkinointia 

digitaalisen kanavan välityksellä, ja se voi sisältää esimerkiksi uutiskirjeitä, tarjouksia 
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tai kampanjamainoksia. Sähköpostimainonnan selkeitä etuja ovat sen 

kohdennettavuus ja henkilökohtaisuus. Haasteena on kuitenkin kuluttajien kärsimä 

sähköpostiviestien tulva, ei-toivotut viestit ja roskaposti. (McStay 2010: 46–48, 

Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 531.) 

 

Hakukonemainonta käsittää hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan. 

Hakukoneoptimoinnilla tähdätään yrityksen näkyvyyden parantamiseen verkon 

hakukoneiden luonnollisissa tuloksissa. Hakukoneiden tuloslistaukset pohjautuvat 

monimutkaisiin, jatkuvasti muuttuviin algoritmeihin, ja sijoitusta tuloksissa voidaan 

parantaa avainsanojen ja -fraasien käytöllä, sisällön optimoinnilla ja linkityksillä. 

Hakusanamainonnalla mainostaja maksaa saadakseen näkyvyyttä hakukonetuloksissa 

kuluttajan etsiessä tietoa tietyllä avainsanalla. Hakusanamainokset erotetaan 

luonnollisista tuloksista sijoittamalla ne hakutulosten yläpuolelle tai reunaan, 

erilaisella taustavärillä tai -fontilla sekä mainos-merkinnällä. Kuluttajat luottavat 

luonnollisiin hakutuloksiin enemmän kuin hakukoneissa esiin tuleviin mainoksiin. 

(Karjaluoto 2010: 133–139, Truong & Simmons 2010) 

Mobiilimainonnan määrä on kasvussa kuluttajien ajankäytön siirtyessä yhä enemmän 

älypuhelimiin ja tableteille (Divia 2014). Mobiilikanavien vahvuus liittyy niiden 

liikkuvuuteen, sillä mobiililaitteet ovat aina kuluttajien mukana (Fulgoni & Lipsman 

2014). Mobiiliväline koetaan henkilökohtaisena, jolloin mainosviestin lähettämiseen 

liittyy myös riskejä. Mobiilialustalla mainoksella on korkea todennäköisyys olla 

kuluttajan mielestä häiritsevä tai tungetteleva, jos se ei tarjoa käyttäjälle todellista 

arvoa (Truong & Simmons 2010).  

 

Videomainonta on viime vuosina ollut toinen vahvasti kasvava mainosmuoto ja 

kuluttajat katsovat enemmän digitaalisia videomuotoisia mainoksia kuin koskaan. 

(Divia 2014). Internetin tarjoama videoiden jakamis- ja levittämismahdollisuus ja 

teknologian kehitys ovat tuoneet videoiden hyödyntämiseen markkinointiviestinnässä 

uusia ulottuvuuksia. (Krishna 2007). Mainonta voidaan sijoittaa online-videoissa 

alkuun, keskelle tai videon jälkeen, mikä vähentää mahdollisuutta mainoksen yli 

kelaamiseen.  

 



26  

 

2.5.5 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen median nousu keskeiseksi kommunikaatiokanavaksi on vaikuttanut 

kaikkiin markkinointiviestinnän osa-alueisiin (Chaffey & Smith 2013: 58). Kaplan ja 

Haenlein (2010) kuvaavat sosiaalisen median rakentuvan Web 2.0-teknologioiden 

sekä käyttäjälähtöisen sisällön kautta. He määrittelevät sosiaaliseen mediaan 

kuuluvaksi blogit, yhteistyöprojektit, sisältöyhteisöt, sosiaaliset verkostopalvelut, 

virtuaaliset pelimaailmat sekä virtuaalitodellisuudet. Mangold ja Faulds (2009) 

mieltävät sosiaalisen median hybridielementiksi, jossa yhdistyvät yritysten 

kommunikaatio asiakkaiden kanssa sekä kuluttajien välinen keskinäinen 

vuorovaikutus, jota yritykset eivät voi suoraan hallita. Sosiaalisessa mediassa 

kuluttajat luovat, laittavat alulle, kierrättävät ja kuluttavat sisältöä erilaisten 

foorumeiden, kuten blogien, keskustelupalstojen, tuote-arvostelusivustojen sekä 

sosiaalisisten yhteisöpalveluiden kautta. Käytännössä sosiaalisen median kirjo on laaja 

ja alati kasvava. Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat yrityksille ovat Facebook, 

Youtube ja Twitter (Divia 2014). 

 

2.5.6 Sisältömarkkinointi 

 

Sisältömarkkinointi on viime vuosina kerännyt kasvavaa huomiota markkinoinnin 

tutkijoiden ja mainostajien keskuudessa. Content Marketing Associationin raportin 

(2015) mukaan jo lähes neljännes markkinointipanostuksista käytetään 

sisältömarkkinointiin. Sisältömarkkinoinnin merkitys on korostunut 

markkinointiviestinnän muuttuessa pull-tyyppiseksi (Chaffey & Smith 2013: 34). 

Digitaalinen sisältömarkkinointi on yrityksen sidosryhmille, yritykselle itselleen sekä 

sen brändille arvoa tuottavan digitaalisen sisällön luomista, välittämistä, vaihtamista 

ja kommunikaatiota (Holliman & Rowley 2014).  Pulizzi (2012) määrittelee 

sisältömarkkinoinnin brändin toimesta tapahtuvaksi arvokkaan, mielenkiintoisen ja 

relevantin sisällön tuottamiseksi, jonka tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti 

kuluttajien käyttäytymiseen ja käsityksiin brändistä. Sisältömarkkinointia julkaistaan 

pääosin yrityksen itse omistamassa mediassa, ja sisältö on yleensä kuluttajalle 

maksutonta. Vaikka sisältömarkkinoinnilla ei siten pystyttäisi tekemään rahaa, 

Isokangas ja Vassinen (2010: 66) näkevät sisältömarkkinoinnin yritykselle keinona 

kehitellä ja jäsentää ideoita sekä luoda keskustelua asiakkaiden kanssa  
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3. NATIIVIMAINONTA MARKKINOINTIVIESTINNÄN ILMIÖNÄ 

Natiivimainonnan käsite on muutaman viime vuoden aikana esiintynyt tiiviisti 

markkinointi- ja mainosalan blogeissa, keskusteluissa ja trendiraporteissa sekä 

kerännyt kiinnostusta niin akateemisten tutkijoiden kuin mainostajien keskuudessa 

(IAB 2013, Carlson 2015, Matteo & Dal Zotto 2015). Natiivimainontaan suunnatut 

mainosbudjetit ovat kasvussa, ja etenkin Yhdysvaltojen markkinoilla suuret 

mediayhtiöt ja mainostoimistot ovat jo ottaneet natiivimainonnan osaksi tarjoomaansa. 

Arvostettujen perinteisten uutismedioiden, kuten The New York Timesin ja Forbesin, 

esiteltyä omat natiivimainontaan keskittyneet sisältöpalvelunsa on natiivimainonta 

alettu tunnustaa varteenotettavana markkinointiviestinnän keinona. (Couldry & Turow 

2014, Manic 2015.) 

 

Kuitenkin tieteellistä tutkimusta aiheesta on tehty vasta vähän, ja vertaisarvioituja 

julkaisuja löytyy vain muutamia. Campbell ja Marks (2015) ja Wojdynski ja Evans 

(2016) ovat tutkineet natiivimainonnan läpinäkyvyyttä. Manic (2015) on esittänyt 

tietoja natiivimainonnan nykytilasta ja sen roolista mainospanostuksissa. Matteo ja 

Dal Zotto (2015) keskittyvät natiivimainontaan ilmiönä media-alan murroksessa. 

Carlson (2015) ottaa kantaa natiivimainonnan nostamiin kysymyksiin journalistisesta 

etiikasta. Couldry ja Turow (2014) esittävät kriittisemmän näkemyksen 

toimituksellisten ja kaupallisten sisältöjen lähentymisestä. Pääosin tutkimukset 

tunnustavat natiivimainonnan potentiaaliset hyödyt yrityksille, mutta eivät esitä 

kokonaiskuvaa natiivimainonnan toteuttamisesta. Tässä luvussa perehdytään 

natiivimainontaan ilmiönä, sen määritelmään, kehitykseen ja muotoihin. Tarkoitus on 

selventää natiivimainonnan roolia yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä, 

sekä sen organisaatioille tarjoamia hyötyjä ja haasteita.  

 

3.1 Natiivimainonnan käsite  

Naiivimainonnalle on esitetty eriäviä määritelmiä, mutta ilmiölle ei ole vielä luotu 

yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja vakiintunutta määritelmää (Carlson 2015, 

Manic 2015). Ymmärryksen lisäämiseksi tutkielmaa varten poimittiin erilaisia 

tieteellisistä artikkeleista, raporteista, ja blogeista löytyviä natiivimainonnan 
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määritelmiä. Tutkimuksessa käytettäväksi valittiin lähinnä tieteellisistä julkaisuista 

löytyviä määritelmiä, jotka on koottu yhteen taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Natiivimainonnan määritelmät eri julkaisuissa 

 

Yhteisiksi piirteiksi eri määritelmissä nousee natiivimainosten esiintyminen 

sisältövirrassa, häiriöiden minimointi kuluttajakokemukselle ja toimituksellisten 

keinojen hyödyntäminen. Natiivimainonnan piirteinä korostuvat myös saumaton 

yhteensopivuus käytetyn julkaisualustan kanssa, esiintyminen pääasiassa digitaalisissa 

kanavissa sekä kuluttajan suostumus mainonnan vastaanottamiseen. (Grensing-Pophal 

2014, Murphy & Schram 2014, Campbell & Marks 2015, Matteo & Dal Zotto 2015.) 

IAB:n (2013) natiivimainonnan käsikirjan mukaan yhteneväisyys liittyy paitsi 

visuaaliseen ilmeeseen, myös mainoksen käytettävyyteen sen julkaisualustalla: 

mainoksen tulee olla toiminnallisesti samankaltainen sen julkaisukanavana käytetyn 

median kanssa. Määritelmien perusteella natiivimainonta nähdään tässä tutkielmassa 

Kirjoittaja Julkaisuvuosi Määritelmä 

Campbell & Marks 2015 Sisältövirrassa esiintyvä markkinointiviestinnän 

muoto, joka on kuluttajan sallimaa eikä häiritse 

käyttäjäkokemusta  

Couldry & Turow 2014 Tekstiä, kuvaa ja/tai audiovisuaalista sisältöä 

sisältävää, mainostajan tavoitteiden mukaista ja 

tämän maksamaa materiaalia, joka imitoi 

julkaisualustansa muotoa ja toimituksellista 

tyyliä 

IAB 2013 Maksettua mainontaa, joka on sisältönsä, 

designinsa sekä toiminnollisuutensa puolesta niin 

yhtenäistä julkaisualustansa kanssa, että se 

sulautuu luonnolliseksi osaksi julkaisualustaa 

IAB Finland  2015 Median keinoja ja muotoja hyödyntävää 

mainontaa; maksettua sisältömarkkinointia 

Joel 2013 Mainontaa, joka on formaattinsa ja sisältönsä 

puolesta suunniteltu natiiviksi sille 

mediakanavalle, jossa se esiintyy 

Levi 2015 Mainonnan integrointi osaksi toimituksellista 

sisältöä verkkosivuilla tai printtimediassa 

Matteo & Dal Zotto 2015 Hybridikonsepti, joka sekoittaa 

markkinoinnillisia ja toimituksellisia sisältöjä ja 

käytäntöjä ja esiintyy pääosin digitaalisissa 

kanavissa 

Murphy & Schram  2014 Mainosyksiköitä, jotka on suunniteltu sopimaan 

saumattomasti tietyn julkaisualustan muotoon, ja 

voidaan siten esittää vain tällä julkaisualustalla 
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maksetussa mediassa esiintyvänä, median keinoja ja muotoja hyödyntävänä 

markkinointiviestinnän keinona, jolla tuodaan kuluttajalle tämän suostumuksella 

laadukasta, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä käyttäjäkokemusta häiritsemättä.  

 

Taulukosta selviää, että eri tutkijoiden ja kirjoittajien käsitykset natiivimainonnasta 

eroavat toisistaan. Esimerkiksi Levin (2015) laaja määritelmä kattaa kaiken 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön integroinnin, kun taas Murphy & Schram 

(2014) ja Joel (2013) määrittelevät natiivimainokset kapeammin vain yhdelle alustalle 

suunnitelluiksi mainoksiksi. Määritelmien kirjon keskellä konseptoinnille ja käsitteen 

vakiinnuttamiselle on selkeä tarve. Erilaisten määritelmien runsaus ja poikkeavat 

käsitykset ilmiöstä vaikeuttavat keskustelua, tutkimusta ja raportointia aiheesta sekä 

strategioiden laadintaa. Etenkin erilaiset käsitykset natiivimainonnan formaateista ja 

muodoista tekevät yhteisen määritelmän saavuttamisesta haastavaa. (Campbell, Cohen 

& Junzhao 2014, Levi 2015.) Hämmennystä lisää se, että natiivimainontaa käytetään 

vaihtoehtoisena käsitteenä esimerkiksi sisältömarkkinoinnille, sponsoroidulle 

sisällölle, brändijournalismille ja advertoriaaleille (Joel 2013, Montero 2015). 

Käsitteen vakiintuminen vapauttaisi resursseja eri määritelmien ja mainosmuotojen 

ympärillä junnaavasta keskustelusta laajemman ymmärryksen rakentamiseen ilmiöstä 

ja helpottaisi yritysten aikomuksia ottaa natiivimainonta osaksi 

markkinointiviestintästrategiaansa (IAB 2013, Joel 2013, Campbell & Marks 2015). 

 

Markkinointikeskusteluissa ja -tutkimuksissa on tehty jo jonkin verran pyrkimyksiä 

sisältömarkkinoinnin, sponsoroidun sisällön ja natiivimainonnan erottelulle 

(Campbell ym. 2014). Sponsoroidulla sisällöllä tarkoitetaan kompensaation 

tarjoamista sosiaalisen median vaikuttajalle tai julkaisijalle vastineeksi maininnasta, 

promootiosta tai arviosta sosiaalisen median kanavissa. Toisin kuin natiivimainontaa, 

sponsoroitua sisältöä ei yleensä muotoilla sopimaan täydellisesti julkaisualustansa 

formaattiin ja tyyliin. Sponsoroidun sisällön tuottajina ovat pääasiassa sosiaalisen 

median vaikuttajat, jotka julkaisevat sisältöä itse hallinnoimissaan kanavissa. (Murphy 

& Schram 2014.) Sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan keskeisenä erona voidaan 

pitää sitä, että sisältömarkkinointi julkaistaan mainostajan omissa kanavissa, kuten sen 

kotisivuilla, yritysblogissa tai omilla sosiaalisen median sivustoilla (Pulizzi 2012). 

Natiivimainontaa voidaan toteuttaa yrityksen itsensä, mainostoimiston, mediayhtiön 

tai muun tahon toimesta, ja se julkaistaan maksetussa mediatilassa (Manic 2015).  
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Natiivimainonta asemoidaan yleisimmin osaksi digitaalista mainontaa tai 

sisältömarkkinointia. Matteo ja Dal Zotto (2015) kuitenkin luokittelevat natiivi-

mainonnan osaksi sponsoroitua sisältöä. IAB Finlandin (2015) mukaan 

natiivimainonnan voidaan ajatella olevan maksettua sisältömarkkinointia muissa kuin 

mainostajan omissa kanavissa. Näkemystä tukee se, että molempien lähtökohtana on 

laadukas, kuluttajalle relevantti ja hyödyllinen sisältö.  Vaikka yritys kykenisi 

luomaan kuluttajia innostavaa, mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä, sen täytyy 

myös löytää keinot tuoda sisältö kuluttajien ulottuville. Natiivimainonnassa sisällön 

välittämisessä kuluttajille hyödynnetään olemassa olevan median keinoja ja muotoja 

(IAB Finland 2015). IAB Finlandin tuottamassa natiivimainonnan käsikirjassa 

natiivimainonnan asemaa on selvennetty seuraavan kuvion avulla.  

 

Kuviossa eri toimijoina nähdään yritys, media ja kuluttaja. Näiden välillä ilmenee 

erilaisia viestinnän muotoja: media välittää julkaisusisältöjä kuluttajalle, yrityksen ja 

kuluttajan välillä tapahtuu sisältömarkkinointia, ja yritys ja media luovat mainontaa. 

Natiivimainonta asettuu näiden kolmen toimijan väliin ja on siten yhdistelmä kaikkia 

kolmea eri viestintämuotoa. (IAB Finland 2015.) Tässä tutkielmassa ei nähdä 

tarpeellisena lokeroida natiivimainontaa tiukasti osaksi tiettyä markkinointiviestinnän 

elementtiä, johtuen natiivimainonnan ja koko digitaalisen markkinointiviestinnän 

luonteesta (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 12, Matteo & Dal Zotto 2015). Kuitenkin 

sitä tarkastellaan ja vertaillaan pääosin digitaaliseen mainonnan ja 

sisältömarkkinoinnin käytäntöihin. Aiemmat tieteelliset tutkimukset ovat keskittyneet 

 

Natiivimainonta 

Sisältömarkkinointi 

          Mainonta 

Julkaisusisällöt 

Kuvio 4. Natiivimainonnan asema (mukaillen IAB Finland 2015)  
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pitkälti näyttömainonnan ja sponsoroidun sisällön välisiin eroihin (Becker-Olsen 

2003, Tutaj & van Reijmersdal 2012). Asemointi esitetään tarkemmin tämän luvun 

lopussa, natiivimainonnan viitekehyksessä (kuvio 5). 

 

3.2 Natiivimainonnan kehitys 

Natiivimainonnan esimuotoina voidaan pitää tuotesijoittelua kaupallisissa televisio-

ohjelmissa sekä printtimediassa esiintyviä advertoriaaleja, joita on käytetty 

Yhdysvalloissa jo 1950-luvulta lähtien (Grensing-Pophal 2014). Natiivimainonnan 

perusidea, median keinojen ja muotojen hyödyntäminen mainosviestien 

välittämisessä, ei siis ole mainostajien toimintamallina uusi (Seligman 2015).   

Markkinointiviestinnän digitalisoituminen on vaikuttanut natiivimainonnan 

kehitykseen. Verkossa kuluttajat etsivät aktiivisesti omiin tarpeisiinsa ja 

mieltymyksiinsä sopivaa tietoa, viihdettä ja muuta sisältöä. Markkinointiviestinnästä 

on tullut kysyntäperusteista, ja median rooli on muuttunut mainosviestien välittäjästä 

viestinnän yhteen kokoajaksi. (Weber 2009: 3−12, Hennig-Thurau ym. 2010.) 

Digitaalisessa ympäristössä mainonnan määrä saa kuluttajissa aikaan 

informaatioähkyä ja pakottaa mainostajia kehittämään erottautumiskeinoja 

(Wojdynski & Evans 2016).  

Mainostajat ovat vastanneet muutokseen kehittämällä mainontaa sisällöllisyyden 

kautta (Bitterman 2015). Faber ym. (2004) mukaan perinteisen verkkomainonnan, 

kuten banneri- ja pop-up-mainosten, selkeä haittapuoli on niiden häiritsevyys. Ei-

toivotut mainokset katkaisevat kuluttajakokemuksen ja tarjoavat harvoin kuluttajalle 

kiinnostavaa sisältöä, minkä vuoksi ne koetaan helposti tungettelevina. Tungettelevat 

mainokset herättävät kuluttajissa negatiivisia tuntemuksia ja reaktioita mainontaa sekä 

mainostajaa kohtaan.  (Becker-Olsen 2003, Chatterjee 2008). Cho & Cheo (2004) 

näkevät tavoitteiden estymisen, mainosklusterit, eli niiden liiallisen määrän yhdellä 

sivulla sekä aiemmat negatiiviset kokemukset pääasiallisina syinä siihen, että 

kuluttajat pyrkivät välttämään internet-mainontaa. Tutaj ja van Reijmersdal (2012) 

esittävät, että kaupallista ja toimituksellista sisältöä yhdistelevä mainonta koetaan 

hyödyllisempänä, viihdyttävämpänä ja vähemmän ärsyttävänä kuin esille tunkeva 

näyttömainonta. Toimituksellinen sisältö herättää kuluttajissa myös enemmän 

luottamusta kuin selkeät kaupalliset mainosmuodot (Nielsen 2015), minkä vuoksi 
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mainonnassa on alettu hyödyntää julkaisusisältöjen keinoja ja muotoja. Luottamus on 

keskeinen piirre kuluttajien arvioidessa verkkomainontaa (Truong & Simmons 2010). 

 

Sosiaalisen median kasvulla on ollut suuri merkitys natiivimainonnan kehityksessä 

(Matteo & Dal Zotto 2015). Internetin yhteisöpalvelut ja sosiaaliset verkostot ovat 

avanneet yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laaja yleisö minimaalisilla 

kustannuksilla (Campbell & Marks 2015). Verkostojen äärettömässä sisältötulvassa 

kuluttajien mielenkiintoa ja huomiota on haastavampi herättää. Perinteinen 

digitaalinen mainonta ei tehoa vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjien luomaan sisältöön 

pohjatuvassa sosiaalisessa mediassa (Lazauskas 2014), minkä vuoksi yritysten on 

täytynyt ottaa käyttöön hienovaraisempia viestinnän keinoja. Campbell & Marksin 

mukaan leikkisä ja keskusteleva viestintätapa, joka on koko natiivimainonnan 

lähtökohta, ei ärsytä kuluttajia tai saa näitä lopettamaan yrityksen seuraamista 

sosiaalisessa mediassa. Grensing-Pophal (2014) korostaa, että koska natiivimainoksen 

vaikuttavuus perustuu arvoa tuottavaan sisältöön, pikemminkin kuin mainosviestiin, 

tulee natiivimainonnan kautta välitetyn sisällön olla laadukasta ja kohdeyleisön 

arvostamaa. Kuluttajat arvostavat hyvää sisältöä, vaikka se olisikin maksettua. 

 

Natiivimainonta on herättänyt positiivisen huomion lisäksi kritiikkiä (Smith 2014).  

Kriitikoiden mukaan natiivimainonta on vain uusi termi vanhoille mainoskeinoille, 

advertoriaaleille ja tuotesijoittelulle (Matteo & Dal Zotto 2015).  Vastustusta herättää 

myös se, että mainosten upottaminen osaksi mediakanavien luonnollista sisältöä voi 

aiheuttaa kuluttajien harhaanjohtamista (Couldry & Turow 2014). Natiivimainonnan 

saadessa yhä moninaisempia muotoja on sitä koskevien säännösten laatiminen 

vaikeutunut, ja natiivimainontaan liittyvien eettisten sekä lainsäädännöllisten 

haasteiden määrä lisääntynyt (Seligman 2015). Sidosryhmät kiistelevät 

asiaankuuluvasta, kuluttajalähtöisestä tavasta huolehtia mainonnan merkitsemisestä 

(Levi 2015). Natiivimainonnan kasvu on lisäksi herättänyt kysymyksiä siitä, miten 

suuri osa natiivimainonnan tehosta perustuu siihen, etteivät kuluttajat tunnusta näitä 

sisältöjä mainoksiksi (Wojdynski & Evans 2016). Tutaj ja van Reijmersdal (2012) 

toteavat kuluttajien tunnistavan helpommin selkeän mainonnan, kuten 

bannerimuotoiset mainokset, ja ymmärtävän paremmin kaupallisen viestin näiden 

takana. 
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Natiivimainonnasta on muodostumassa varteenotettava mainostulojen lähde 

digitaalisessa ympäristössä taloudellisesti kamppaileville medioille, mutta 

uutismedioiden puolelta natiivimainontaan liittyy riski toimituksellisen arvostuksen ja 

maineen laskemisesta (Levi 2015). Kaupallisen ja toimituksellisen sisällön rajojen 

hämärtyessä on herännyt vaara, että kaupalliset tarkoitukset vääristävät uutisten 

kattavuutta ja riippumattomuutta sekä laskevat uutissivustojen uskottavuutta. Aiheesta 

on esitetty ristiriitaisia näkemyksiä. Howe ja Teufel (2014) eivät usko 

natiivimainonnalla olevan merkittäviä vaikutuksia uutissivuston uskottavuuteen. 

Toisaalta he myös kyseenalaistavat, miten suuri osa tuloksesta selittyy sillä, että 

kuluttajat eivät tunnista natiivimainoksia mainonnaksi. Wojdynski ja Evans (2016) 

puolestaan arvioivat, että natiivimainonnalla voi olla negatiivinen vaikutus 

uutissivuston uskottavuuteen. 

 

Yhdysvaltain kauppakomissio Federal Trade Commission (FTC) on ottanut 

voimakkaasti kantaa mainonnan läpinäkyvyyteen ja laatinut säännöksiä mainonnan 

merkitsemisestä. Näin on haluttu varmistaa, että kuluttajilla on mahdollisuus tunnistaa 

kaupallinen sisältö ja heihin kohdistettu mainosviestintä. On mainostajan vastuulla 

huolehtia mainonnan selkeästä ja johdonmukaisesta merkitsemisestä mainokseksi. 

(FTC 2013). Suomessa Julkisen sanan neuvosto (JSN) valvoo ja ottaa kantaa 

uudenlaisten markkinointiviestintämuotojen merkitsemiseen, tavoitteenaan estää 

piilomainontaa (JSN 2014). 

 

3.3 Natiivimainonnan muodot 

Natiivimainonnan varhaisimpina muotoina voidaan pitää jo 1900-luvun puolivälistä 

alkaen printtimediassa käytettyjä advertoriaaleja sekä television ja elokuvien 

tuotesijoittelua (Grensing-Pophal 2014).  Vaikka näitä vanhoja mainoskeinoja voidaan 

pitää natiivimainonnan alkuperänä, digitalisoitumisen myötä natiivimainonta on 

saanut uuden merkityksen (Seligman 2015). Matteo ja Dal Zotto (2015) painottavat 

natiivimainosten menevän pidemmälle median keinojen ja toimituksellisen muodon 

hyödyntämisessä; kyse ei ole vain ulkoasun kopioinnista. Uutta ja huomioitavaa 

verrattuna natiivimainonnan esimuotoihin on se, että natiivimainokset esiintyvät 

viihteellisten sivustojen lisäksi vahvasti myös uutismedioissa (Levi 2015).  
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3.3.1 Natiivimainosformaatit 

Natiivimainonnan eri formaateista ja muodoista ei ole vielä saavutettu yhtenäistä 

käsitystä (FTC 2013, Campbell & Marks 2015). Useimmissa natiivimainontaa 

käsittelevissä julkaisuissa (Egan & Tsao 2015, Manic 2015, Seligman 2015) lainataan 

International Advertising Bureaun (2013) jaottelua, joka luokittelee natiivimainokset 

kuuteen kategoriaan: 

 

Sisältövirrassa esiintyvät mainokset (In-Feed Units) on upotettu verkko- tai 

mobiilisivuston luonnolliseen sisältövirtaan, ja ne jäljittelevät julkaisualustan 

toimituksellista tyyliä. Mainokset erotetaan luonnollisesta sisällöstä tunnisteella 

(”sponsoroitu”, ”mainos”, ”ehdotettu julkaisu”). Sosiaalisen median kanavat ovat 

luonnollisia alustoja näille mainosyksiköille. Esimerkkejä sisältövirrassa esiintyvistä 

mainoksista ovat Facebookin, Twitterin, Instagramin ja Youtuben sponsoroidut tai 

ehdotetut julkaisut.  

 

Maksetut hakutulokset (Paid Search Units) esiintyvät hakukoneissa luonnollisten 

hakutulosten yläpuolella tai sivulla, ja ne erotetaan luonnollisista hakutuloksista 

esimerkiksi erilaisella taustavärillä, fontilla tai mainos-merkinnällä. 

Hakukonemainontaa pidetään varhaisimpana ja puhtaimpana natiivimainonnan 

muotona (Egan & Tsao 2015, Matteo & Dal Zotto 2015).  

 

Suositteluwidgetit (Recommendation Widgets) ovat sponsoroituja mainoksia jotka 

esiintyvät esimerkiksi artikkelin yhteydessä. Ne viittaavat muualla verkossa 

esiintyviin sisältöihin, jotka ovat samankaltaisia niiden alustana toimivan sisällön 

kanssa, ja voisivat sen vuoksi kiinnostaa lukijaa. Nämä merkitään usein tunnistella 

”saatat myös pitää” tai ”suositeltu julkaisu”. 

 

Mainoslistaukset (Promoted Listings) koostuvat tuotteista, joita suositellaan 

kuluttajalla tämän profiilin mukaan. Mainoslistaukset ovat yleisesti käytössä 

esimerkiksi Amazon-verkkokaupassa. Mainoslistaukset edustavat selainkäyttöön 

perustuvaa mainontaa (Paloranta 2014: 160–161), jossa mainontaa kohdistetaan 

kuluttajan verkkosivujen selailuhistorian paljastamien kiinnostuksenkohteiden 

mukaan.  
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IAB:n standardoimat mainokset erottuvat selkeästi muusta toimituksellista sisällöstä, 

mutta niihin liittyy natiivimainonnan piirteitä sisällöllisyyden ja merkitsemistavan 

kautta. Kustomoituihin mainoksiin luetaan kaikki natiivimainokset, joita ei voi 

sisällyttää mihinkään aiemmista kategorioista. Esimerkiksi Spotifyn sijaintiin 

perustuvat musiikkisuosituslistat voidaan asettaa tähän kategoriaan.  

 

Seligman (2015) luokittelee natiivimainonnan kolmeen kategoriaan: kohdennettuun 

sisältöön, joka on joko kustantajan tai brändin tuottamaa, uutisvirrassa esiintyvään 

sisältöön sekä suositteluwidgetteihin. Campbell & Marks (2015) jaottelevat 

natiivimainonnan sen lähdepaljastavuuden mukaan avoimiin, kohtalaisesti salattuihin 

ja salattuihin mainoksiin. Natiivimainonnan yleisiä formaatteja edustavat kaupalliset 

sisältöyhteistyöartikkelit ja -artikkelisarjat, kaupalliset yhteistyösivustot, videot, testit 

ja kilpailut sekä blogiyhteistyöt. 

3.3.2 Natiivimainonnan muodot tavoitteen ja sisällön mukaan 

 

Mainosformaatin lisäksi natiivimainontaa voidaan luokitella sen sisältöjen ja 

tavoitteiden kautta. IAB Finlandin natiivimainonnan käsikirja (2015) jakaa 

natiivimainonnan kahteen päätyyppiin sen tavoitteiden mukaan: ohjaavaan ja 

sisällölliseen. Ohjaava mainonta pyrkii ohjaamaan kuluttajan pois alkuperäisestä 

kanavasta, mainostajan oman sisällön pariin. Ohjaavaa mainontaa esiintyy esimerkiksi 

hakutuloksissa, uutisvirroissa, sisältösuosituksissa tai muissa listausmuodoissa. 

Sisällöllinen mainonta on kaikkea mainostajan mediassa julkaisemaa sisältöä, joka on 

samanmuotoista median oman sisällön kanssa. Sisällöt voidaan jakaa karkeasti niiden 

tarkoituksen mukaan tietoa tarjoaviin, käytännön toimintaan ohjeistaviin, käyttäjiä 

aktivoiviin sosiaalisen mediaan tukeutuviin sisältöihin, inspiraatiota tarjoaviin sekä 

viihdyttäviin sisältöihin. (IAB Finland 2015.) Tässä tutkielmassa natiivimainontaa 

luokitellaan sisällön sekä käytetyn formaatin kautta. Sisällön pääkategorioina nähdään 

IAB Finlandin mukainen ohjaava sekä sisällöllinen natiivimainonta. 

Natiivimainonnan sisällön tyypeiksi luokitellaan hyödyllinen, viihdyttävä sekä 

vuorovaikutusta aktivoiva sisältö. Informatiivisuus ja hyödyllisyys sekä viihdyttävyys 

ovat mainoksen sisällön arvon keskeisiä osatekijöitä (Isokangas & Vassinen 2010: 67–

68, Tutaj & van Reijmersdal 2012). Vuorovaikutus puolestaan on tärkeä ominaisuus 

koko digitaalisen markkinointiviestinnän kontekstissa (Rowley 2004), joten se 

nostetaan yhdeksi sisältökategoriaksi. 
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Hyödyllinen tai informatiivinen natiivimainonta tarjoaa kuluttajalle tietoa yrityksestä, 

sen brändeistä, tuotteista ja palveluista, tai opastaa tuotteen tai palvelun käytössä. 

Informatiivinen natiivimainos voi tarjota kuluttajalle myös muuta hyödyllistä ja 

relevanttia tietoa tai ohjeistusta. Esimerkki käytännön ohjeita tarjoavasta 

natiivimainonnasta on elintarvikeyhtiö Arlan Soppa365-sivustolla sponsoroimat 

reseptit. Soppa365 on Helsingin Sanomien digiympäristön ruokasivusto, josta löytyy 

reseptejä ja ruoka-aiheisia artikkeleita. Reseptit tarjoavat ruoanlaitosta kiinnostuneelle 

kuluttajalle käytännöllistä arvoa ja esittelevät samalla käyttötarkoitusta Arlan 

tuotteille (näyttökuva 1). Toinen informatiivista natiivimainontaa edustava esimerkki 

on DNA Business Oy:n sponsoroimat artikkelit Taloussanomissa. DNA Businessin 

omassa sisältöosiossa on julkaistu esimerkiksi tietoteknisiä lyhenteitä avaava ”Ota 

haltuun ICT-lyhenteet”-artikkeli (näyttökuva 2). Artikkeli tarjoaa tietoa ja käytännön 

hyötyä informaatioteknologiasta kiinnostuneille kuluttajille. Mainostajaa tai sen 

tuotteita ei mainita itse artikkelissa lainkaan, jolloin tarkoituksena on aidosti kuluttajan 

auttaminen informaatiota tarjoamalla. 

 

Mangold ja Faulds (2009) mukaan kuluttajat keskustelevat todennäköisemmin 

tuotteista, yrityksistä ja brändeistä kokiessaan tietävänsä paljon näistä. Tieto 

esimerkiksi tuoteinnovaatioiden kehittämisestä tai tuotteen valmistusprosessista voi 

vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Ympäristöllisten ja eettisten  

Näyttökuva 1. ArlaKeittiön natiivimainos Soppa365-

sivustolla 

Näyttökuva 2. DNA Business Oy:n 

natiivimainos Taloussanomissa 
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arvojen noustessa yhä tärkeämmiksi monille kuluttajille, tuotetietojen merkitys voi 

korostua. Elintarvike- ja kosmetiikkasektori ovat esimerkkejä toimialoista, joissa 

tiedot tuotantoprosesseista ja alkuperästä voivat vaikuttaa kuluttajien asenteisiin 

merkittävästi. 

 

Viihdyttävyys saa kuluttajat käyttämään aikaa sisällön parissa sekä jakamaan sitä 

eteenpäin omissa verkostoissaan. Perinteisessä mediassa informatiivinen viestintä voi 

olla tehokkaampaa, mutta digitaalisessa ympäristössä viihdyttävä sisältö sitouttaa 

kuluttajia paremmin ja vaikuttaa positiivisesti näiden mielikuviin yrityksestä ja sen 

tuotteista (Taylor 2009). Viihdyttävyyttä on hyödynnetty liikennemyymäläketju 

ABC:n Ilta-Sanomissa julkaistussa Kahvikalenteri-kampanjassa, jossa julkaistiin 

yhden kalenterikuukauden ajan päivittäin kahviin liittyvää viihdyttävää sisältöä, kuten 

gallupeja, videoita, artikkeleita ja kilpailuja brändätyssä sisältöosiossa (näyttökuva 3). 

Era Contentin (2015) tutkimusraportin mukaan suomalaiset kuluttajat odottavat 

natiivimainonnalta erityisesti viihdyttävyyttä 

 

Taylor (2009) listaa viihdyttävyyden sekä vuorovaikutteisuuden aktivoinnin tehokkaan 

digitaalisen mainonnan periaatteiksi. Vuorovaikutus on Internetin menestyksen ajuri, 

joka tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen kommunikointiin yleisön kanssa, ja sitä 

kautta syvempien asiakassuhteiden luomiseen (Rowley 2004). Vuorovaikutus-

elementtiä hyödyntää esimerkiksi Netflixin sponsoroima palkittu natiivimainos The 

Wired - lehdissä. Useita median keinoja yhdistelevä mainos sisältää kuluttajaa 

aktivoivan äänestysosion sekä interaktiivisen laskurin. Mainos esitellään tarkemmin 

myöhemmin tässä luvussa (näyttökuva 4). IAB:n (2015) yhdeksi sisältötyypiksi on 

listattu käyttäjiä aktivoiva, sosiaaliseen mediaan tukeutuva sisältö, mutta 

vuorovaikusta voidaan aktivoida myös muualla kuin sosiaalisessa mediassa, minkä 

vuoksi kategoria on laajennettu kaikkeen vuorovaikutusta aktivoivaan sisältöön. On 

huomattava, että yksittäinen natiivimainos voi olla sisällöltään samaan aikaan 

viihdyttävää ja hyödyllistä tai sisältää useita formaatteja. Tarkka ja kapea-alainen 

jaottelu ei ole tarpeellista, ja sisällön tavoitteet ovat usein yhteydessä toisiinsa. 

Viihdyttävän tai hyödyllisen sisällön tarkoituksena voi myös olla se, että kuluttaja 

jakaa sisältöä eteenpäin ja näin aktivoi vuorovaikutusta. 
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3.4 Natiivimainonnan julkaisukanavat 

Yritysten digitaalisen markkinointiviestinnän julkaisukanavat voidaan jaotella 

karkeasti maksettuun, omistettuun sekä ansaittuun mediaan (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 11). Natiivimainonnan perusluonteeseen kuuluu, että se hyödyntää 

maksettua mediatilaa, joka yleensä on varattu median omalle sisällölle (IAB Finland 

2015).  Mainostaja siis hyödyntää median, toisen yrityksen tai muun ulkopuolisen 

tahon tarjoamaa mediaa. Natiivimainontaa julkaistaan niin viihde- kuin 

uutismedioissakin. Toisaalta natiivimainonnalla voidaan saavuttaa myös ansaittua 

mediaa. Suurin osa natiivimainonnan mainospanostuksista suunnataan sosiaalisen 

median kanaviin (A.N.A. 2014), joista käyttäjät voivat helposti levittää sisältöjä 

eteenpäin. Natiivimainosten sisällöt on yleensä suunniteltu keskustelua herättäviksi 

sekä eteenpäin levitettäviksi (Grensing-Pophal 2014). Mobiilialustat kasvattavat 

jatkuvasti osuuttaan digitaalisessa mainonnassa ja siten myös natiivimainonnan 

julkaisukanavina (Fulgoni & Lipsman 2014) 

 

Yritys- ja kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten käyttämät kanavat eroavat yleensä 

toisistaan, vaikka digitalisoituminen onkin tuonut B2B- ja B2C-toimijoita lähemmäs 

toisiaan. Divian digibarometrin (2014) mukaan kuluttajamarkkinoiden yritykset 

käyttävät digitaalisia kanavia aktiivisemmin ja monipuolisemmin. Karjaluoto ym. 

(2015) esittävät, että kaikkia kuluttajamarkkinoilla markkinointiviestinnän 

Näyttökuva 3. ABC:n kahvikalenteri Ilta-Sanomissa 
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digitalisoitumisesta saatavia etuja ei ole edes mahdollista hyödyntää yrityssektorilla, 

näiden erilaisista luonteista johtuen. Eroavaisuuksia voi löytyä myös 

natiivimainonnan julkaisukanavista eri toimialojen välillä. Aiheesta ei kuitenkaan 

löydy vielä näkemystä varmentavaa tieteellistä tai tilastollista tukimusta. 

 

3.5 Natiivimainonnalla saavutettavat hyödyt 

Natiivimainonnan tarkoituksena on tuoda laadukasta, informatiivista ja arvoa luovaa 

sisältöä kuluttajien ulottuville median keinoin (Grensing-Pophal 2014, IAB Finland 

2015). Onnistuneella natiivimainonnalla voidaan tavoittaa kohderyhmiä, joita olisi 

muuten vaikeaa tai kallista saavuttaa. (Campbell & Marks 2015). 

 

3.5.1 Parempi käyttäjäkokemus 

 

Digitaalisessa ympäristössä kuluttajilla on valta päättää millaista sisältöä ja mainontaa 

he haluavat nähdä, joten mainostajien tulee pystyä luomaan seuraamisen arvoista 

sisältöä, joka tuottaa kuluttajalle positiivisen digitaalisen kokemuksen (Matteo & Dal 

Zotto 2015). Kaupallista ja toimituksellista sisältöä yhdistelevä mainonta koetaan 

hyödyllisempänä ja viihdyttävämpänä kuin perinteinen esiin tunkeva näyttömainonta 

(Tutaj & van Reijmersdal 2012). Natiivimainonta voidaan myös kokea vähemmän 

ärsyttävänä kuin perinteinen bannerimainonta. Banneri- ja pop-up-mainonta 

keskeyttävät käyttäjäkokemuksen, kun taas alustaansa sulautuvalla natiivimainonnalla 

voidaan tarjota kuluttajalle häiriötön käyttökokemus. Campbell & Marks (2015) 

esittävät häiriöttömyyden takaamiselle kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen keino on 

optimoida mainoksen sijoittelu sen julkaisualustassa, mikä lisää mainoksen 

relevanttiutta katsojalle. Toinen lähestymistapa on mainoksen sisällön suunnittelu 

siten, että se sulautuu saumattomasti ympäröivään sisältöön. Jälkimmäistä keinoa on 

jo pitkään hyödynnetty printtimedian advertoriaaleissa (Egan & Tsao 2015). 

 

Mainonnalla on yleisesti riski herättää kuluttajissa negatiivisia tuntemuksia 

mainostajaa kohtaan, mutta Wojdynski ja Evans (2016) mukaan natiivimainonnalla 

voidaan saavuttaa päinvastaisiakin vaikutuksia. Hyvän tarinankerronnan ja 

laadukkaiden sisältöjen kautta natiivimainoksilla voidaan saada aikaan positiivisia 

vaikutuksia brändimielikuviin. Luova ja strategisesti asemoitu sisältö kasvattaa 
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bränditietoisuutta, herättää keskustelua, viihdyttää sekä luo yhteyksiä brändin ja 

kuluttajien välille. (Pearlman, Gugliemetti & Listfield 2014.) Lisäksi hienovarainen 

mainonta herättää yleensä kuluttajissa vähemmän skeptisyyttä mainostajaa kohtaan 

(Tutaj & van Reijmersdal 2012). Sisältöperusteinen mainonta voi vaikuttaa 

myönteisesti myös kuluttajien vastaanottavaisuuteen, käsityksiin tuotteen laadusta ja 

tuotejohtajuudesta sekä jopa ostopäätöksiin (Becker-Olsen 2003). Paremman 

käyttäjäkokemuksen tarjoaminen voi siis heijastua positiivisesti asenteisiin 

mainostajaa ja brändiä kohtaan (Campbell & Marks 2015). 

 

3.5.2 Median keinojen hyödyntäminen 

Natiivimainonnalla mainostaja saa tuotteilleen ja palveluilleen näkyvyyttä sekä pystyy 

hyödyntämään julkaisukanavan mahdollista arvostusta kuluttajien silmissä. Kuluttajat 

ovat motivoituneempia lukemaan toimituksellista sisältöä kuin kaupallisia viestejä 

(Tutaj & van Reijmersdal 2012). Toimituksellinen sisältö koetaan myös 

luotettavammaksi kuin selkeät mainossisällöt (Nielsen 2015). Nielsenin raportin 

mukaan kuluttajat luottavat eniten suosituksiin tuntemiltaan ihmisiltä tai muilta 

kuluttajilta, brändättyihin verkkosivustoihin sekä toimitukselliseen sisältöön, kuten 

uutisartikkeleihin. Perinteiset pop-up- ja bannerimainokset sekä tekstiviestimainonta 

ovat vähiten luottamusta herättäviä mainonnan muotoja. Hakukoneiden algoritmit 

eivät välttämättä tunnista natiivimainontaa mainoksiksi, joten niillä voidaan saavuttaa 

näkyvyyttä hakukoneiden luonnollisissa tuloksissa. Kyseinen ominaisuus on Couldry 

ja Turow (2014) mielestä kuitenkin hieman kyseenalainen. Mediat itse hyötyvät 

paremmista tuottomahdollisuuksista, sillä näyttömainontaa tehokkaammasta 

natiivimainonnasta voidaan yrityksiltä laskuttaa enemmän (Matteo & Dal Zotto 2015, 

Wojdynski & Evans 2016).  

 

3.5.3 Soveltuminen mobiiliympäristöön 

 

Kuluttajien ajankäyttö on siirtymässä yhä enemmän mobiililaitteille (Content 

Marketing Association 2015), ja etenkin sosiaalisen median käyttö on jo pitkälti 

keskittynyt mobiiliin (Fulgoni & Lipsman 2014). Mobiilimainonta on listattu 

suurimmaksi digimainonnan yksittäiseksi kasvajaksi (IAB 2016).  Älypuhelimissa ja 

tablet-laitteissa näytön koko, ja siten myös mainostila on entistä rajatumpi. 

Sovellusperusteinen mobiilikäyttö antaa kuluttajille mahdollisuuden valita yhä 
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tarkemmin mitä sisältövirtoja he haluavat seurata (Couldry & Turow 2014). 

Sisältövirrassa esiintyvät ja eri alustoille skaalautuvat natiivimainokset soveltuvat 

hyvin mobiilialustoille.  Etenkin sosiaalisen median alustat koostuvat pääasiassa uutis- 

ja sisältövirroista, jonne natiivimainontaa on helppo upottaa, ja sivun vierittämiseen 

perustuva mobiilikäyttökokemus on luonnollinen ympäristö alustaansa sulautuville 

mainoksille. (Fulgoni & Lipsman 2014.) Mobiilimainonta tavoittaa kuluttajat ajasta ja 

paikasta riippumatta, ja mobiilikäytön lisääntyminen voi edistää myös 

natiivimainonnan kasvua. 

 

3.6 Natiivimainonnan käyttöön liittyvät haasteet 

Natiivimainontaan suunnatut budjetit ovat kasvussa, mutta silti siihen käytetyt 

panostukset ovat vielä verrattain pieniä (Sebastian 2014, Manic 2015). Yritysten 

näkökulmasta natiivimainonnan käyttöön liittyy useita rajoittavia tekijöitä. 

Association of National Advertisers-järjestön yritystutkimuksen (2014) mukaan 

suurimpana haasteena koetaan tietämyksen ja osaamisen puute; yrityksillä ei ole 

tarpeeksi ymmärrystä natiivimainonnasta eikä tietotaitoa toteuttaa sitä. Merkittävinä 

haasteina yrityksissä koetaan myös budjettirajoitukset, huolet mainonnan 

läpinäkyvyydestä, natiivimainonnalla saavutettavan peiton rajallisuus sekä 

sisällöntuotannon resurssien puute. 

 

3.6.1 Läpinäkyvyys ja kuluttajan suostumus 

 

Natiivimainonnan yhteydessä nousevat usein esiin kysymykset mainonnan 

läpinäkyvyydestä, jolla viitataan mainonnan riittävään merkitsemiseen ja erottamiseen 

julkaisualustan muusta sisällöstä (Couldry & Turow 2014, Levi 2015). Campbell ja 

Marks (2015) käsittelevät natiivimainonnan salaamista lähdepaljastavuuden ja 

kuluttajien suostumuksen kautta. Vähäinen lähdepaljastavuus aiheuttaa kuluttajille 

vaikeuksia erottaa mainokset muusta sisällöstä tai tunnistaa lähteiden alkuperä. Tällä 

lähtökohdalla käytetään hyväksi kuluttajien suurempaa luottamusta ei-kaupalliseen 

sisältöön (Nielsen 2015). Wojdynski & Evans (2016) esittävät natiivimainonnan 

merkitsemiseen keskittyvässä tutkimuksessaan, että kuluttajan tulee pystyä 

huomaamaan merkintä mainossisällöstä ja ymmärtää tämän viestin merkitys.  
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Suomen Julkisen Sanan Neuvosto (2014) suosittelee käyttämään kaksiportaista 

merkintäasteikkoa journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi. JSN:n 

lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä ohjeistaa käyttämään ”mainos”-

ilmaisua silloin, kun kaupallisen ja journalistisen aineiston välinen ero ei ole muuten 

riittävän selkeä, ja aineistolla pyritään selkeästi edistämään myyntiä. Muut 

natiivimainokset ja kaupalliset yhteistyöt kehotetaan merkitsemään ’kaupallinen 

yhteistyö’-tunnisteella, joka kertoo, ettei kyse ole journalismista. Ilmaisuja 

suositellaan käytettäväksi epämääräisten merkintöjen, kuten ’sponsoroitu sisältö’ ja 

’yhteistyössä’, sijaan. Lisäksi molempien tapausten kohdalla tulee aina ilmoittaa 

mainostaja. Lausuma pyrkii yhtenäistämään merkintätapoja tilanteessa, jossa uudet 

mainonnan muodot eivät enää niin yksiselitteisiä ja helposti määriteltävissä, ja 

kuluttajien voi olla vaikeaa tunnistaa mainontaa ja kaupallisia viestejä. (JSN 2014.) 

Käytännössä medioissa ilmenee silti edelleen monenlaisia merkintätapoja.  

 

Natiivimainonnan perusajatus on, että se on kuluttajan puolelta toivottua (Grensing-

Pophal 2014). Natiivimainokset voidaan jakaa tämän perusteella kutsumattomiin ja 

kutsuttuihin (Campbell & Marks 2015). Kutsumattomat mainokset esiintyvät 

tyypillisen sijaintinsa ulkopuolella, ilman kuluttajan suostumusta. Kutsutuilla 

mainoksilla kontrolli mainoksen näkemisestä on kuluttajalla, ja tälle tarjotaan selkeät 

keinot torjua kutsu. Kutsumisella tarkoitetaan sitä, että kuluttaja ilmaisee aktiivisen 

suostumuksensa altistua mainostajan markkinointiviestinnälle. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi brändin seuraamisena, sen julkaisuiden jakamisena tai kommentointina 

sosiaalisessa mediassa. Suostumus voi olla myös epäsuoraa, jos kuluttaja ei aktiivisesti 

ilmaise suostumustaan, mutta on sidosryhmiensä, kuten sosiaalisen median 

verkostojensa, kautta yhteydessä brändiin. Kuluttajan suostumus, olipa se epäsuoraa 

tai suoraa, vähentää natiivimainoksen salaisuutta (Campbell & Marks 2015).  

 

Natiivimainokset voidaan näiden tekijöiden kautta luokitella kolmeen ryhmään: 

avoimet, kohtalaisesti salatut ja vahvasti salatut. Avoimilla mainoksilla on selkeä 

lähdepaljastavuus, ja ne ovat kuluttajan puolelta kutsuttuja. Kohtalaisesti salatuilla 

mainoksilla voi olla joko selkeä lähdepaljastavuus tai kuluttajien sallinta, mutta ei 

molempia. Vahvasti salatuilla mainoksilla on minimaalinen tai olematon 

lähdepaljastavuus, eivätkä ne ole kuluttajan toivomia. (Campbell & Marks 2015.) 

Vahva salaaminen voi johtaa kuluttajat kokemaan hämmennystä tai negatiivisia 
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tuntemuksia natiivimainontaa ja mainostajaa kohtaan, kun mainoksen todellinen 

kaupallinen tarkoitus paljastuu (Lazauskas 2014). Campbell ja Marks esittävät, että 

vähemmän salattu natiivimainonta on pitkällä aikavälillä siten kannattavampaa. 

Wojdynski ja Evans (2016) näkemyksen mukaan kuluttajan informaatiotarpeen 

tyydyttävä merkintämalli on yrityksen kannalta tehokkain, sillä täydellinen 

läpinäkyvyys voi  jopa vähentää natiivimainonnan potentiaalisia hyötyjä.  

3.6.2 Eettiset haasteet 

 

Eri markkinointiviestintäkeinoista mainontaan liittyy julkisuutensa vuoksi eniten 

eettisiä kysymyksiä (Vuokko 2003: 110). Kiistanalaisia aiheita ovat esimerkiksi heikot 

kohderyhmät ja soveliaat mainonnan tehokeinot (Paloranta 2014: 3−6). 

Natiivimainonta on tuonut mukanaan uudenlaisia eettisiä haasteita liittyen kuluttajien 

mahdolliseen harhaanjohtamiseen (Couldry & Turow 2014) sekä journalistisen etiikan 

säilyttämiseen (Carlson 2015). Paloranta (2014: 158) korostaa, että etenkin 

sosiaalisessa mediassa, jossa kuluttajat liikkuvat nopeasti sivulta toiselle, on tärkeää 

huolehtia mainonnan riittävästä merkitsemisestä. Kuluttajan tulee nopeallakin 

vilkaisulla pystyä erottamaan kaupallinen viesti muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain 

(2§4) mukaan mainoksesta on aina käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus, sekä se, 

kenen lukuun markkinointia toteutetaan. Ongelmat voivat heijastua myös laajemmalle 

tasolle. Mainokset, joista sponsori tai julkaisija ei käy selkeästi ilmi, vaarantavat 

kuluttajan luottamuksen paitsi sisällöntuottajaan, myös koko digitaaliseen 

käyttökokemukseen (Smith 2014). Digitaalisessa toimintaympäristössä mainostajien 

on ensisijaisesti kiinnitettävä huomio kuluttajien yksityisyydensuojaan, luottamukseen 

ja turvallisuuteen (Taylor 2009).  

 

3.6.3 Sisällöntuotannon resurssien puute 

 

Isokankaan ja Vassisen (2010: 67–68) mukaan sisältö on hyödyllistä, kun se tarjoaa 

ratkaisun vastaanottajan konkreettiseen ongelmaan. Sisällön kiinnostavuus voi 

perustua myös sen viihdyttävyyteen. Taylor (2009) huomauttaa, että kuluttajat ovat 

vastaanottavaisempia digitaaliselle mainonnalle sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka 

heitä kiinnostavat ja ovat heille relevantteja. Internet tarjoaa ennen näkemättömät 

mahdollisuudet vaikuttavan ja vangitsevan sisällön luomiseen ja levittämiseen, mutta 
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sisällöntuotanto voi muodostua myös haasteeksi (Basney 2014). Mitä enemmän 

kanavia yrityksellä on käytössään, sitä enemmän resursseja niiden jatkuva 

päivittäminen vaatii. Lisäksi eri toimijoiden tuottaman ja eri kanavissa julkaistun 

sisällön tulisi olla yhdenmukaista, ja linjassa yrityksen koko digitaalisen 

markkinointiviestintästrategian kanssa (Bergström ja Leppänen 2015: 298). Tämä voi 

aiheuttaa haasteita etenkin pienemmille yrityksille, joilla resursseja ei välttämättä riitä 

ajankohtaisen sisällön jatkuvaan tuottamiseen. 

 

3.6.4 Negatiivisten asenteiden kehittyminen 

 

Mainonnan näkeminen voi yleisesti laukaista kuluttajissa suojelumekanismeja, kuten 

skeptisyyttä, kriittisyyttä ja muita negatiivisia reaktioita, jotka voivat kehittyä edelleen 

negatiivisiksi asenteiksi mainostajaa kohtaan (Becker-Olsen 2003, Tutaj & van 

Reijmersdal 2012). Sama riski on olemassa myös natiivimainonnan kohdalla. Tämä 

voi johtaa kyseenalaisiin keinoihin jättää natiivimainontaa merkitsemättä 

asianmukaisesti sen toivossa, että jättämällä mainonnan merkitsemättä mainostajat 

voivat välttää kuluttajissa heräävää skeptisyyttä ja epäluottamusta mainontaansa 

kohtaan (Wojdynski & Evans 2016). Negatiiviset tuntemukset voivat kuitenkin herätä 

myös siitä, jos natiivimainonnan puutteellisen merkitsemisen vuoksi kuluttajat 

tuntevat itsensä harhaanjohdetuiksi. (Campbell & Marks 2015). Oikean linjan ja 

tasapainon löytämiseen natiivimainonnan merkitsemisessä ei ole yksinkertaista 

ohjetta. 

 

Yleinen esimerkki huonosti toteutetusta, hyvinkin negatiivisia reaktioita herättäneestä 

natiivimainonnasta on The Atlantic-lehden verkkosivuilla julkaistu skientologisen 

kirkon sponsoroima artikkeli (Carlson 2015, Couldry & Turow 2015 Manic 2015). 

Artikkelissa kirjoitettiin positiiviseen sävyyn skientologisen kirkon leviämisestä, ja 

sillä oli se selkeä promootio-tarkoitus. Vaikka artikkeli merkittiin ’sponsoroitu 

sisältö’- maininnalla, sen katsottiin rikkovan journalistiikan eettisiä rajoja. 

Merkintätapa ei ollut riittävän selkeä erottamaan sitä muusta toimituksellisesta 

sisällöstä. Campbell ja Marks (2015) luokittelevatkin artikkelin vahvasti peitellyksi 

mainokseksi. Lisäksi sponsoroiva taho ja artikkelin aihe ovat omiaan herättämään 

kiistanalaisia reaktioita. Carlson (2015) huomauttaa, että kritiikin määrä mainosta 
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kohtaan on ennen kaikkea osoitus natiivimainonnan vielä muotoaan hakevista 

käytännöistä ja keskustelusta näiden ympärillä.  

 

Haasteisiin kuuluu lisäksi se, että menestyäkseen natiivimainoskampanjat edellyttävät 

riittävän suurten yleisöjen tavoittamista (Fulgoni & Lipsman 2014). Natiivimainontaa 

ei kannata julkaista kanavissa, jossa sillä ei ole potentiaalia tavoittaa laajaa yleisöä. 

 

3.7 Natiivimainonnan suunnittelu  

 

Natiivimainonnan suunnitteluprosessista ei ole tieteellisissä julkaisuissa vielä esitetty 

kattavaa viitekehystä. Onnistuneen natiivimainonnan toteuttamiselle on kuitenkin 

ehdotettu erilaisia suosituksia, joiden pohjalta voidaan koota natiivimainonnan 

suunnittelun perusteiksi seuraavat elementit: tavoitteiden asettaminen, kohdeyleisön 

määrittäminen ja ymmärtäminen, relevantin ja kiinnostavan sisällön luominen, 

oikeiden kanavien ja kontekstin valinta, yhteistyökumppaneiden valinta, mainonnan 

läpinäkyvyydestä huolehtiminen sekä mittaaminen, arviointi ja kehitys. 

 

Egan ja Tsao (2015) listaavat onnistuneen natiivimainoskampanjan ensimmäiseksi 

askeleeksi tavoitteiden asettamisen. Yrityksen tulee määritellä, mitä sisällön on 

tarkoitus tehdä yrityksen markkinointiviestinnän hyväksi, ja miksi kyseinen sisältö on 

oikea valinta. IAB Finland (2015) esittää natiivimainonnan erilaisiksi tavoitteiksi 

tiedon levittämisen, käytännön ohjeiden tarjoamisen, kuluttajien aktivoinnin, 

inspiraation tarjoamisen sekä viihdyttämisen. Huomioitavaa on, että natiivimainonnan 

tavoitteiden ja strategian tulee olla linjassa yrityksen markkinointiviestinnän 

laajemman strategian kanssa. Tehokkain natiivimainonta on sukunäköistä brändin 

muun viestinnän kanssa (Era Content 2015). 

 

Seuraava elementti on kohdeyleisön määrittäminen ja kuluttajaymmärryksen 

luominen. Natiivimainonta on perusluonteeltaan asiakaskeskeistä ja kuluttajien 

suostumukseen perustuvaa (Matteo & Dal Zotto 2015). Kuluttajat valitsevat, minkä 

brändien kanssa haluavat olla yhteydessä, ja missä julkaisualustoissa ja sosiaalisissa 

verkostoissa yhteydenpito tapahtuu. He voivat myös milloin tahansa päättää lopettaa 

yhteydenpidon brändin kanssa. (Campbell & Marks 2015.) Pulizzi (2012) ennustaa, 

että tulevaisuudessa kullekin kohderyhmälle arvokkaimman mahdollisen informaation 

jakaminen ja tuottaminen tulee olemaan avainasemassa markkinointitavoitteisiin 
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pyrkimisessä. Natiivimainonnan kohderyhmiä määriteltäessä on muistettava, että 

ihmisten suhtautuminen ja kyky tunnistaa kaupallisia viestejä vaihtelee (Tutaj & van 

Reijmersdal 2012). Esimerkiksi nuoremmat kuluttajat tunnistavat mainonnan yleensä 

helpommin ja heidän suhtautumisensa mainontaa sisältävään sivustoon voi olla 

erilainen kuin vanhemmilla ikäryhmillä (Taken-Smith 2012, Howe & Teufel 2014).  

 

Teknologian kehitys mahdollistaa entistä voimakkaamman ja vangitsevamman 

sisällön tarjoamisen kuluttajille, ja sisällöstä on tullut tärkeä markkinointiviestinnän 

työkalu asiakkaiden sitouttamiseen ja vuorovaikutuksen luomiseen (Basney 2014). 

Grensing-Pophal (2014) mukaan natiivimainonnan vaikuttavuus perustuu 

kiinnostavaan ja relevanttiin sisältöön pikemminkin kuin kaupalliseen viestiin. 

Pearlman ym. (2014) listaavat, että vaikuttava sisältö on helposti jaettavaa ja eteenpäin 

kerrottavaa, saa aikaan emotionaalisia vaikutuksia, on narratiivista ja sisältää 

merkityksellisiä metaforia. Kuluttajien suhtautuminen natiivimainontaan on 

positiivista, kunhan sisältö on hyödyllistä ja mediaympäristöön sopivaa (Era Content 

2015). Vaikka toimituksellisen sisällön ja mainonnan rajat ovat hämärtyneet, sisällön 

tulisi edelleen olla organisaation tai brändin arvoja kunnioittavaa (Basney 2014).  

 

Oikean kontekstin ja kanavien valinta on keskeistä natiivimainonnan menestymisen 

kannalta: erilaisiin viestintätilanteisiin ja kohdeyleisöille täytyy löytää sopivat kanavat 

ja konteksti (Egan & Tsao 2015). Mainoksen tyyli ja sävy täytyy olla alustaansa 

sopivaa ja kohderyhmää miellyttävää (Campbell & Marks 2015). Natiivimainonnassa, 

kuten muussakin markkinointiviestinnässä, on keskeistä näkyä ja toimia siellä, missä 

yleisö on (Isohookana 2007: 142, Bitterman 2015). Kuluttajien ajankäyttö on siirtynyt 

kasvavissa määriin mobiiliin, mikä tulee huomioida kanavastrategiaa suunnitellessa 

(Fulgoni & Lipsman 2014). Mobiilialustalla mainostila on entistä rajatumpi, joten 

sisältö täytyy saada upotettua uutisvirtaan mieleenpainuvalla tavalla. 

 

Egan ja Tsao (2015) nostavat oikeiden yhteistyökumppaneiden valinnan yhdeksi 

onnistuneen natiivimainoskampanjan pääperiaatteeksi. Yritysten on löydettävä oikeat 

kumppanit sekä maksimoitava näiden tarjoamat kilpailuedut. Myös Murphy ja Schram 

(2014) korostavat oikeiden vaikuttajien merkitystä yhteistyökumppaneina brändeille. 

Näiden avulla voidaan tavoittaa ja vaikuttaa suuriin yleisöihin sekä liittää brändiin 

positiivisia merkityksiä ja mielikuvia. Toisaalta, kun vaikuttajille annetaan vapaudet 
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luoda itse sisältö, yritys ei voi kontrolloida millaista sisältöä syntyy. Yritysten tulee 

myös suunnitella harkiten, kuka toteuttaa natiivimainontaa. Toteuttaja voi olla muun 

muassa yrityksen oma henkilöstö, natiivimainontaan erikoistunut osasto, 

julkaisukanavan toimittaja, mainos- tai sisältömarkkinointitoimisto tai muu 

ulkopuolinen toimija (A.N.A. 2014). Toteuttavasta tahosta riippumatta 

natiivimainonta tulee integroida yrityksen muuhun markkinointiviestintään (Basney 

2014). 

 

Era Contentin tutkimusraportista (2015) selviää, että kuluttajat arvostavat eniten 

natiivimainontaa, josta mainostaja on selkeästi visuaalisesti hahmotettavissa. 

Mainostajien on huolehdittava mainonnan riittävästä, säännösten mukaisesta 

läpinäkyvyydestä. (Campbell ym. 2012, Levi 2015.)  Käytännössä lähdemerkinnöissä 

esiintyy vielä paljon puutteita ja kuluttajat eivät aina erota natiivimainoksia 

perinteisestä sisällöstä (Couldry & Turow 2014). Lazauskasin (2014) mukaan osa 

kuluttajista kokee sponsoroidun sisällön uskottavuuden heikkona ja on kokenut itsenä 

petetyksi havaittuaan lukemansa artikkelin olleen sponsoroitua sisältöä. Nykypäivän 

kuluttajat ovat valveutuneita ja huomaavat herkästi salailuyritykset (Campbell ym. 

2014). Egan ja Tsao (2015) painottavat luottamuksen ja uskottavuuden yleisön 

silmissä olevan onnistuneen natiivimainontakampanjan ydin. Lyhyellä aikavälillä 

salaaminen voi toimia, mutta pitemmällä aikavälillä on kannattavampaa pyrkiä 

avoimuuteen (Campbell & Marks 2015). 

 

Tehokas natiivimainonta vaatii jatkuvaa mittaamista, arviointia ja kehittämistä. 

Grensing-Pophal (2014) painottaa jatkuvaa testaamista ja tilastojen käyttämistä 

mainoskampanjoiden parantamiseksi, sekä niiden tehon todistamiseksi. Tämä tukee 

Weberin (2009: 42) näkemystä markkinointiviestinnän dynaamisesta 

suunnitteluprosessista. Analysointiin voidaan käyttää digitaalisen markkinointi-

viestinnän ja sosiaalisen median erityispiirteet huomioivia mittareita (Hoffman & 

Fodor 2010). 

 

Onnistunut ja tehokas natiivimainonta on siis asianmukaisesti merkittyä ja kuluttajan 

kannalta relevanttia. Avainasemassa on laadukas, yleisön arvostama ja hyödyllinen 

sisältö (Grensing-Pophal 2014). Campbell ja Marksin (2015) mukaan luovuus, 

läpinäkyvyys sekä brändipersoonallisuus ovat merkittävimpiä brändin kehittämiseen 
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ja kuluttajaseurannan lisäämiseen vaikuttavia tekijöitä digitaalisessa ympäristössä. Era 

contentin (2015) tutkimusraportissa esitetään onnistuneen natiivimainoksen 

keskeisiksi elementeiksi ajankohtaisuus, tarina, mediaympäristö, visuaalisuus sekä 

uutisarvo. 

 

Esimerkki onnistuneesta natiivimainoksesta on The Wired-lehdessä julkaistu, Grant 

McCrackenin kirjoittama, suoratoistopalvelu Netflixin sponsoroima artikkelitoteutus 

’TV got better’. Natiivimainos on kuvaa, tekstiä, animaatiota, tilastollisia kuviota sekä 

vuorovaikutteisia osioita yhdistelevä toteutus. Itse artikkeli käsittelee muuttuneita tv:n 

katselutottumuksia. Tekstin lomassa on äänestypainikkeita, joihin vastatessaan 

kuluttaja näkee kysymyksen tilastolliset tulokset. Mainokseen on myös upotettu 

reaaliaikainen laskuri, joka kertoo kuinka monta tuntia ihmiset ovat katselleet 

televisiota siitä lähtien, kun lukija on avannut verkkoselaimensa (näyttökuva 4). Nämä 

ovat kuluttajaa aktivoivia, interaktiivisia elementtejä. Tekstiosioiden välissä avautuu 

video, jossa näyttelijä Mitch Hurwitz kommentoi televisio-alan muutosta sekä podcast, 

jossa kirjoittaja McCracken esittää näkemyksiään. Tekstissä tuodaan esille, miten 

Netflix on muuttanut ihmisten tapaa kuluttaa tv-sarjoja ja parantunut tv:n laatua. 

Vaikka Netflix on mainoksen sponsori, sitä ei tuoda esiin tuputtavasti. 

 

 

 

3.8 Natiivimainonnan viitekehys  

 

Natiivimainonta voidaan yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä asemoida 

osaksi niin sisältömarkkinointia kuin digitaalista mainontaakin (IAB 2013, Sebastian 

Näyttökuva 4. ”TV got better”-artikkeli (McCraken 2014)  
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2014, Content Marketing Association 2015). Natiivimainonta voidaan yhdistää myös 

muihin markkinointiviestinnän elementteihin. Kuvio 5. esittää natiivimainonnan 

teoreettisen viitekehyksen. Natiivimainonta nähdään kuviossa sisältömarkkinointia ja 

digitaalista mainontaa yhdistävänä markkinointiviestinnän muotona, joka yhdistyy 

laajempaan digitaaliseen markkinointiviestinnän kokonaisuuteen. Kuviossa esitetään 

natiivimainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät keskeisimmät elementit: 

strategiat, muodot, sisällöt ja julkaisukanavat. Näiden elementtien kautta suunnittelu- 

ja toteutusprosessin seurauksena muodostuu erilaisia hyötyjä ja haasteita. 

 

Strategisiin valintoihin sisältyy tavoitteet, kohderyhmät, yhteistyökumppanit ja 

mittaaminen. Näiden lisäksi voidaan natiivimainonnan kontekstissa eritellä sen 

muodot, sisällöt ja kanavat. Natiivimainonnan muotoihin luetaan IAB:n (2013)  

Kuvio 5. Natiivimainonnan teoreettinen viitekehys 
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luokittelemat kuusi eri formaattia sekä ohjaava tai sisällöllinen natiivimainonta. 

Sisällöt jakautuvat hyödyllisiin, viihdyttäviin ja vuorovaikutusta aktivoiviin. 

Julkaisukanavina toimivat maksetun median eri kanavat sekä sosiaalinen media. 

 

Natiivimainonnan keskeisinä hyötyinä nähdään parempi käyttäjäkokemus, joka 

perustuu natiivimainonnan kuluttajia vähemmän ärsyttävään luonteeseen sekä 

kuluttajia palvelevaan sisältöön. Nämä voivat vaikuttaa positiivisesti myös 

brändimielikuviin ja asenteisiin mainostajaa kohtaan. Hyötyihin kuuluvat lisäksi 

median keinojen hyödyntäminen ja soveltuminen mobiilialustoille. Natiivimainonnan 

yhtenä merkittävämpänä haasteena on mainonnan läpinäkyvyydestä huolehtiminen, 

johon pohjautuu myös kuluttajien harhaanjohtamiseen sekä journalistiseen etiikkaan 

liittyviä eettisiä haasteita. Muina haasteina nähdään kuluttajien mahdolliset 

negatiiviset reaktiot natiivimainontaa kohtaan sekä sisällöntuotannon haasteet. Osa 

haasteista kytkeytyy sisältöihin ja kanaviin. Tieteellisen kirjallisuuskatsauksen 

perusteella muodostettu teoreettinen viitekehys toimii pohjana tutkimuksen empiirisen 

aineiston analyysille. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA – MENETELMÄT 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivinen ote pyrkii kuvaamaan 

tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2009: 161) 

ja sopii siksi työn tutkimukselliseksi lähestymistavaksi. Laadullisilla tutkimuksilla ei 

pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan ja ymmärtämään syvällisesti jotain 

ilmiötä, tapahtumaa tai toimintaa (Tuomi ja Sarajärvi 2002: 87). Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkijan omat arvolähtökohdat vaikuttavat aina taustalla ja muovaavat 

sitä, miten tutkittavia ilmiöitä pyritään ymmärtämään. Tutkimusasetelma muodostuu 

tutkijan oman ymmärryksen varaan. Tämän vuoksi ei ole mahdollista saavuttaa 

objektiivisuutta perinteisessä mielessä. (Eskola & Suoranta 1998: 17, Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 19, Kiviniemi 2010: 70.) Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Aineiston keräämisessä suositaan ihmisiä tiedon 

keruun instrumenttina sekä laadullisia metodeja. Tyypillistä on myös, että tutkimuksen 

elementit kuten tutkimussuunnitelma, tutkimustehtävä ja aineiston keruun metodit 

muotoutuvat tutkimuksen edetessä. Laadullista tutkimusta voidaankin luonnehtia 

ennen kaikkea prosessiksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 25, Kiviniemi 2010: 70.) 

 

4.1 Tutkimusmetodit 

 

Tutkielman tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja (Hirsjärvi ym. 2009: 138). 

Tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa ja kuvailla ilmiötä, minkä vuoksi tutkielman 

tutkimusstrategiaksi valitaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. 

 

4.1.1 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimusten käyttö pohjautuu haluun ymmärtää ja selittää monimutkaisia 

sosiaalisia ilmiöitä. Tapaustutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden saavuttaa 

kokonaisvaltainen näkemys todellisen elämän ilmiöistä ja niihin vaikuttavista 

piirteistä (Laine, Bamberg & Jokinen 2007: 10, Yin 2009: 4). Tapaustutkimuksella on 

selkeitä etuja tilanteessa, jossa pyritään vastaamaan ”miten”, ”kuinka” tai ”miksi”-

kysymyksiin, ja jos tutkimuksen kohteena on nykyaikainen ilmiö tai asia, johon 

tutkijalla ei ole mahdollista vaikuttaa. Tapaustutkimuksilla pyritään luomaan 

yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista 

tapauksista (Hirsjärvi ym. 2009: 134, Yin 2009: 13, Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 
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182.) Laine ym. (2007: 10) muistuttavat erottamaan tapauksen tutkimuksen kohteesta. 

Kohde on varsinainen tutkittava asia, jota tapaukset ilmentävät. 

 

Tapaustutkimukset tutkivat syvällisesti nykyaikaisia ilmiöitä todellisen elämän 

kontekstissa. Ne hyödyntävät aiempia teoreettisia ehdotuksia datan keräämisen ja 

analysoinnin ohjenuorina. Tapaustutkimus sisältää siis tietynlaisen suunnittelun 

logiikan, datan keräämisen metodin sekä lähestymistavan datan analysointiin. 

Tutkimuksen laadun takaamiseksi tapaustutkimuksen suunnittelun tulee rakentaa 

sisäistä ja ulkoista validiteettia sekä reliabiliteettia. (Laine ym. 2007: 12, Yin 2009: 

24.) Tapaustutkimuksia kritisoidaan usein tieteellisen tarkkuuden puutteesta, mikä 

Yinin (2009: 14) mukaan johtuu yleensä enemmänkin tutkijan huolimattomuudesta tai 

epäselvien tai yksipuolisten näkemysten vaikutuksista tuloksiin. Toinen yleinen 

kritiikin aihe liittyy tapaustutkimusten heikkoon yleistettävyyteen verrattuna 

esimerkiksi tilastollisiin tutkimuksiin. Tapaustutkimuksissa tavoitellaankin 

enemmänkin analyyttista tai teoreettista kuin tilastollista yleistettävyyttä. Tarkoitus on 

laajentaa ja yleistää teorioita eikä laskea todennäköisyyksiä. Tapaustutkimuksissa 

yleistämistä tärkeämpää on tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Yleistykset 

muodostuvat aineistosta tehtyjen tulkintojen kautta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2010: 194.)  

 

Tarkempana tyyppinä tutkielmassa on monitapaustutkimus (multiple case study). 

Tutkielmassa keskitytään yhteen ilmiöön, mutta sitä tutkitaan useamman tapauksen 

kautta. Tällainen tutkimus on aina jollain tavoin vertailevaa (Laine & Peltonen 2007: 

95), ja vertailu tuottaa aina tietoa yhden tapauksen ’yli’ (Peltola 2007: 112). 

4.1.2 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Haastattelu nähdään yleensä päämenetelmänä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Sen 

etuihin kuuluvat joustavuus, mahdollisuus toistaa kysymyksiä ja selventää vastauksia 

sekä säädellä aiheiden järjestystä. Haastattelu antaa mahdollisuuden selventää ja 

syventää saatavia tietoja, sillä haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastatteluun menetelmänä liittyy myös 

ongelmia. Haastattelijan vaikutus sekä haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti 
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suotavia vastauksia voivat heikentää haastattelun luotettavuutta. (Tuomi ja Sarajärvi 

2002: 74–79, Hirsjärvi & Hurme 2008: 34, Hirsjärvi ym. 2009: 204–212.) 

 

Haastattelumuodoksi on valittu teemahaastattelu, joka edustaa puolistrukturoitua 

haastattelumenetelmää (Hirsjärvi & Hurme 2008: 47). Puolistrukturoidussa 

haastattelussa haastateltaville esitetään etukäteen luonnehditut kysymykset, joihin 

haastateltava vastaa vapaasti. Haastattelun runko ja aihealueet on mietitty ennalta, 

mutta kysymysten järjestys ja laajuus muokkautuu haastattelutilanteen aikana. (Eskola 

& Vastamäki 2010: 28). Teemahaastattelua käytettäessä ollaan yleensä kiinnostuneita 

tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja -ominaisuuksista (Hirsjärvi & Hurme 2008: 66). 

4.2 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston keräys 

Tutkielma aloitettiin perusteellisella kirjallisuuden läpikäynnillä sekä huolellisella 

tutkimusongelman ja –kysymysten asettelulla (Yin 2009: 3). Tutkielman tekijän 

aiempi tietämys ja kiinnostus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä vaikuttivat sekä 

tutkimusongelman asetteluun että menetelmällisiin ja aineistoon liittyviin valintoihin. 

Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin suorittamalla neljä teemahaastattelua. 

Teemahaastattelun teemat johdettiin teoriasta eli operationalisoitiin, ja ne pyrittiin 

valitsemaan vastaamaan mahdollisimman kattavasti tutkimusongelmaan ja 

tutkimuskysymyksiin (Eskola & Suoranta 1998: 78–80). Tilaa haluttiin kuitenkin 

jättää myös haastateltavien omille ajatuksille ja mielipiteille teeman ympärille. 

Haastatteluiden kohteena on kotimaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät natiivimainontaa 

osana digitaalista markkinointiviestintäänsä tai tarjoavat natiivimainontaratkaisuja 

yrityksille. Tapaukset valikoitiin edustamaan erityyppisiä ja eri toimialoilla 

vaikuttavia, natiivimainontaa käyttäviä yrityksiä. Tarkoituksena oli löytää edustava 

otos natiivimainontaa hyödyntävistä yrityksistä. Hieman toisistaan poikkeavat, mutta 

samaa toimintatyyppiä edustavat havaintoyksiköt voivat samanlaista informaatiota 

tarjotessaan antaa luotettavan kuvan tutkimuskohteesta (Alasuutari 2011: 41). Osa 

yrityksistä toimii kuluttaja- ja osa yritysmarkkinoilla, joka ei ole tutkielman 

itsetarkoitus, mutta voi nostaa esiin eroja eri markkinoilla toimivien yritysten välillä. 

 

Haastateltavista kolme on natiivimainontaa hyödyntäviä yrityksiä ja yksi 

natiivimainontaratkaisuja tarjoava mediatalo. Haastattelujen määräksi valikoitui neljä, 
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sillä sen katsottiin tuottavan riittävä otos tutkielman tarkoitukseen. Tämän tutkielman 

tarkoitus ei ole luoda tilastollista yleistettävyyttä, vaan luoda rajatun tapausmäärän 

avulla ehjä tulkinta natiivimainonnan ilmiöstä. Eskolan ja Suorannan (1998: 18, 65) 

mukaan aineiston kokoa ratkaisevampaa onkin aineiston laatu sekä tulkintojen 

kestävyys ja syvyys. Aineiston määrä rajataan ennen kaikkea tutkimustarpeiden ja -

tavoitteiden sekä teoreettisen edustavuuden mukaan (Hirsjärvi ym. 2009: 180). 

Aineistoa analysoitaessa voitiin neljän haastattelun jälkeen huomata osittaista 

saturaatiota, mikä kertoo riittävästä aineiston määrästä. Saturaatiolla tarkoitetaan 

aineiston kyllääntymistä eli sitä, että tietyn määrän jälkeen aineisto alkaa toistaa 

itseään, eivätkä uudet tiedonantajat tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa 

(Eskola & Suoranta 1998: 62). Saturaatiosta voidaan puhua etenkin silloin, kun 

aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja yhdenmukaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 91).  

 

Haastateltavien kohdeyritysten valinta oli harkinnanvaraista (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

88). Haastateltavat valikoitiin tutkijan omien havaintojen pohjalta. Verkossa 

suoritettiin analyysia suurissa valtakunnallisissa mediakanavissa, joista pyrittiin 

löytämään natiivimainontaa toteuttavia yrityksiä. Hakuun käytettiin muun muassa 

seuraavia verkkosivustoja: Iltalehti, Iltasanomat, Kauppalehti, Taloussanomat, Mtv3, 

Yle, Helsingin Sanomat, Kaleva, Alma Media sekä sosiaalisen median kanavia, kuten 

Facebook, Instagram ja Twitter. Lisäksi tutkimuksen tapausyrityksiä valitessa 

hyödynnettiin IAB Finlandin case-pankkia, johon on koottu kotimaisia 

natiivimainoskampanjoita. Yksi haastateltava löydettiin IAB:n case-pankin 

perusteella ja kolme muuta verkkopohjaisen haun perusteella. 

 

On tärkeää, että haastateltavilla henkilöillä on mahdollisimman paljon tietoa tai 

kokemusta tutkittavasta asiasta. Aineistonkeruussa käytettiin siis eliittiotantaa, kun 

tiedonantajina käytettiin henkilöitä, joilta oletetaan parhaiten saatavan tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 88.) Haastateltavaksi valikoitiin 

henkilöitä, jotka ovat edustamissaan yrityksissä vastuussa markkinoinnista ja 

natiivimainonnasta. Haastateltavia kohdeyrityksiä lähestyttiin ensin sähköpostilla ja 

tiedusteltiin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Jos kohdeyritys oli halukas 

osallistumaan, sovittiin tarkempi haastatteluaika, ja osallistujille lähetettiin etukäteen 

teemahaastattelurunko. Koska haastattelujen tarkoituksena oli saada mahdollisimman 
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paljon tietoa aiheesta, haastateltaville haluttiin antaa mahdollisuus tutustua 

kysymyksiin etukäteen (Tuomi ja Sarajärvi 2002: 75). Runko esitetään tutkielman 

liitteenä 1. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina, joko 

puhelimessa tai henkilökohtaisesti. Haastatteluiden kesto vaihteli 25 ja 40 minuutin 

välillä. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella, minkä jälkeen 

nauhoitukset litteroitiin tekstimuotoon. Litteroinnissa noudatettiin tutkielman 

tarkoituksen mukaista tyyliä. 

 

Tekstimuotoon puretun aineiston analyysi aloitettiin teemoittelulla. Teemoitteluun 

käytettiin värikoodeilla merkitsemistä tekstinkäsittelyohjelmassa. Tekstistä etsittiin ja 

merkittiin värikoodein tiettyyn teemaan liittyvät asiat. Kuhunkin teemaan liittyvät 

aineistot kerättiin sitten yhteen omiksi kokonaisuuksiksi, joita analysoitiin teema 

kerrallaan. Teemoittelussa käytettiin seuraavia pää- ja alaluokkia: 

markkinointiviestintä, digitaalinen markkinointiviestintä (alaluokat: muodot, kanavat, 

tavoitteet) ja natiivimainonta (alaluokat: muodot, sisällöt, kanavat, haasteet, tulokset, 

suunnittelu, tulevaisuudennäkymät). Esimerkiksi natiivimainonta erotettiin ensin 

pääluokaksi ja merkittiin kaikki tähän liittyvät asiat. Sen jälkeen natiivimainonta-

teemaan kuuluva aineisto jaoteltiin useampaan alaluokkaan, joita tarkasteltiin 

erikseen. Aineistoa tarkasteltiin natiivimainonnan teoreettista viitekehystä vasten. 

Aineistosta pyrittiin löytämään yhteneväisyyksiä sekä ristiriitoja, joiden perusteella 

voitiin laatia tämän tutkielman johtopäätökset. Analyysi esitetään seuraavassa luvussa. 

Analyysin esittämistapana on kysymys-vastaus-rakenne, jossa tutkielman kohteiden 

vastaukset on yhdistelty kuhunkin kysymykseen (cross-case report) eikä niitä esitetä 

erillisinä tapauksina (Yin 2009: 170–172). 

 

Tutkielman laadullisen analyysin muoto edustaa teoriasidonnaista analyysia. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa teoria toimii apuna ja ohjaa analyysia, ja 

aikaisemman tiedon vaikutus on tunnistettavissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole testata 

aikaisempaa teoriaa vaan pikemminkin luoda uusia ajatusuria. Analyysi etenee ensin 

aineistolähtöisesti, mutta teoria tulee loppuvaiheessa ohjaavaksi suunnaksi analyysille. 

Teoriasidonnaisesta analyysistä puhutaan myös abduktiivisena päättelynä, jolle 

tyypillistä on, että aineistolähtöisyys ja valmiit mallit vaihtelevat tutkijan 

ajatteluprosessissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 97–101.) 
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Haastateltavina oli yhteensä neljä eri yritysten edustajaa. Yritykset esiintyvät 

tutkielmassa anonyymina, mutta yritysten toimialat sekä haastateltujen henkilöiden 

toimenkuvat yrityksissä esitetään taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Haastateltujen yritysten ja haastattelujen taustatiedot. 

Haastateltava Yrityksen 

toimiala 

Haastateltavan 

toimenkuva yrityksessä 

Haastattelun 

ajankohta 

Haastattelun 

kesto (min) 

     

Yritys A Leipomo- ja 

elintarvike 

Myynti- ja 

markkinointiassistentti 

11.2.2016 40 

Yritys B Suoramyynti Markkinointipäällikkö 25.2.2016 25 

Yritys C Televiestintä Yritysliiketoiminnan 

brändi- ja 

asiakkuusmarkkinoinnin 

osastopäällikkö 

19.2.2016 30 

Yritys D Viestintä Digitaalisten tuotteiden 

myyntipäällikkö 

2.3.2016 27 

 

Kaikki yritykset toimivat siis eri toimialoilla. Yritykset A ja B toimivat pääosin 

kuluttajamarkkinoinnilla. Yritys C toimii sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla, mutta 

tutkielmaan se osallistuu ainoastaan yritysliiketoiminnan edustajansa kautta, jolloin 

vastaukset liittyvät yritysliiketoiminnan markkinointiviestintään ja natiivimainontaan. 

Yritys D on mediatalo, joka tarjoaa markkinointiviestintäpalveluita ja 

natiivimainontaratkaisuja yrityksille. Se edustaa tässä tutkielmassa siis 

palveluntarjoajaa, jonka vastaukset pohjautuvat sen kokemuksiin muille yrityksille 

tarjoamistaan natiivimainontapalveluista.  
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5. NATIIVIMAINONTA OSANA YRITYSTEN MARKKINOINTI-

VIESTINTÄÄ 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirinen analyysi jaoteltuna kategorioihin. 

Kategoriat on muodostettu tutkimuskysymysten sekä teoreettisen viitekehyksen 

perusteella. Luvun lopussa esitetään empiirisen analyysin yhteenveto ja empiirisen 

analyysin perusteella päivitetty natiivimainonnan viitekehys. Analyysin yhteydessä 

esitetään suoria lainauksia alkuperäisistä haastatteluista. Lainauksia on muokattu 

kirjakielellisempään ja helpommin luettavaan muotoon, ja niistä on jätetty pois 

täytesanoja, kuten ’niinku’ ja ’tota’. 

 

5.1 Natiivimainonnan rooli digitaalisessa markkinointiviestinnässä 

5.1.1 Markkinointiviestinnän nykytila 

 

Osa haastateltavista tekee sekä perinteistä että digitaalista markkinointiviestintää. 

Ainoastaan yksi yritys on siirtynyt kokonaan digitaaliseen markkinointiviestintään, 

mutta kaikki haastateltavat tuovat esille, että pääpaino kehityksessä on siirtymässä yhä 

enemmän digitaaliselle puolelle. Yritysten markkinointiviestinnän muodoiksi listatiin 

muun muassa tapahtumat, yhteistyökumppanuudet, mainonta, sisältömarkkinointi, 

sosiaalinen media, tuoteilmoittelu ja kumppanuusmarkkinointi. Mainonnan keinoista 

haastatelluilla yrityksillä on käytössä pääasiassa näyttömainonnan erilaiset muodot, 

mainonta sosiaalisessa mediassa, natiivimainonta, printtimainonta ja mobiilimainonta. 

Markkinointiviestinnän keinoissa on nähtävillä eroavaisuuksia yritysten välillä.  

 

”2014 alussa me tehtiin iso muutos tähän meidän markkinointistrategiaan ja 

siinä kohtaa me luovuttiin perinteisestä markkinointiviestinnästä kokonaan, 

siirryttiin sisältömarkkinoinnin keinoin tekemään tätä meidän B2B-

markkinointia.” (Yritys C) 

 

”Yhä enenevissä määrin panostetaan sinne verkkopuolelle, mennään digi edellä. 

Totta kai halutaan panostaa myös printtiin–. Mutta verkko edellä kiihtyvässä 

tahdissa.” (Yritys D) 

 

Kaikki yritykset hyödyntävät sekä omistettua että maksettua mediatilaa. Yleisimmät 

digitaalisen median omistetuista kanavista ovat yritysten kotisivut sekä omat 

sosiaalisen median kanavat, joista yleisimmin käytössä ovat Facebook, Instagram, 
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Twitter ja YouTube. Maksettua mediatilaa yritykset hyödyntävät muun muassa 

näyttömainonnan eri muotoihin, hakusanamainontaan (AdWords), Facebook-

mainontaan sekä natiivimainontaan uutis- ja yleismedioissa. Käytetyt mediamuodot ja 

kanavat vaihtelevat vastaajien kesken. Yritysten markkinointiviestinnän tavoitteiksi 

kerrottiin myyntiin, brändimielikuviin tai asiakkaan ostoprosessiin vaikuttaminen, 

asiakkaalle hyödyn tarjoaminen sekä tunnettuuden lisääminen. Osalla yrityksistä on 

eritellyt markkinointiviestinnän tavoitteet, mutta osalla ei ole erillisiä 

markkinointiviestinnän tavoitteita vaan pelkät liiketoiminnan tavoitteet, joihin myös 

kaikki markkinointiviestintä perustuu. 

 

5.1.2 Natiivimainonnan rooli  

 

Kaikki haastateltavat yritykset hyödyntävät natiivimainontaa osana digitaalista 

markkinointiviestintäänsä. Natiivimainonta on yrityksissä otettu käyttöön muutaman 

vuoden sisällä, vuosina 2013–2016. Yritys B kertoo aloittaneensa natiivimainonnan 

käytön ensimmäisenä Suomessa vuonna 2013. Natiivimainonnan aloittamisen 

motiiveina on toiminut halu kehittää markkinointiviestintää vastaamaan paremmin 

kuluttajien tarpeisiin, sekä päästä lähemmäksi asiakkaita näiden 

ostopäätösprosessissa. Osalla yrityksistä motiivi on peräisin ulkopuolelta; yhteistyön 

tai yrityksen ulkomaisen emoyhtiön kautta. 

 

”Mä oon ymmärtänyt niin, että me ollaan oltu uranuurtaja suomessa. Että ollaan 

varmaan oltu ensimmäinen yritys, joka on tehnyt. En oo nyt ihan varma mikä 

vuosi, oisko se ollu 2013, kun on alotettu jo se natiivimainonta.” (Yritys B) 

 

Yritysten natiivimainonta on eri vaiheissa, riippuen kauanko se on ollut heillä 

käytössä.  Esimerkiksi yritys A kertoo aloittaneensa natiivimainonnan vasta syksyllä 

2015 osana laajempaa yhteismarkkinointihanketta, ja asian olevan vielä heille uutta. 

Natiivimainontaa jo useamman vuoden tehneet yritykset kertovat sen olevan 

säännöllistä, joten natiivimainonnan rooli on jo pysyvämpi näissä yrityksissä. 

 

”Onhan se semmoisessa kehitystilassa vielä, aikaisemmin ei oo perehdytty 

tähän, niin juuri semmoisessa kehitystilassa.” (Yritys A) 

 

Natiivimainonta edustaa kuitenkin kaikille yrityksille vielä suhteellisen pientä osaa 

markkinointiviestinnästä. Sen roolin yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä 
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ei voida vielä sanoa olevan merkittävä. Natiivimainonta nähdään yrityksissä 

yleisimmin osana sisältömarkkinointia ja sisältöstrategiaa; maksettuna 

sisältömarkkinoinnin muotona. Toinen vastauksissa esiin tullut näkökulma on 

asemoida natiivimainonta yhdeksi digitaalisen mainonnan muodoksi. Asemointi 

riippuu yrityksen omasta käsityksestä natiivimainonnasta ja sen 

markkinointiviestinnän rakenteesta. Kuitenkin kaikki haastateltavat aikovat 

tulevaisuudessa jatkaa ja kehittää natiivimainonnan käyttöä. Natiivimainonnan rooli 

tulee siis todennäköisesti kasvamaan näissä yrityksissä tulevaisuudessa. 

 

”Natiivimainontahan landaa sinne yhtenä sisältömarkkinoinnin muotona. Mulle 

itselle se natiivimainonta on aika pieni osa sitä sisältömarkkinointistrategiaa ja 

sisältömarkkinointitekemistä, että se terminä kaventaa aika paljon.” (Yritys C) 

 

”Se on pieni osa. Ja pieni osa myös tavoitteita, mutta kyllä siitä povataan 

display-mainonnan rinnalle kuitenkin merkittävää osuutta liikevaihdosta 

jatkossa.” (Yritys D) 

 

Haastatelluilla yrityksillä ei ole vielä omia natiivimainonnan strategioita, vaan 

natiivimainonta nähdään osana sisältömarkkinointistrategiaa tai koko 

markkinointiviestinnän yleistä strategiaa. Natiivimainonta on markkinointiviestinnän 

keinona niin uusi, tai vielä niin pieni osa yritysten markkinointiviestintää, ettei sille 

koeta vielä tarpeellisena määritellä omaa strategiaa.  

 

”Se on aika uutta. Toki monet tekee sisältömarkkinointia siellä omissa 

kanavissa. Mutta kyllä tää natiivipuoli on aika uutta täällä Oulussa vielä. Että 

enemmänkin se menee niin, että meillä pitää olla joku idea taustalla, jotta 

asiakas siitä innostuu. Ei voi missään nimessä puhua mistään strategisista 

valinnoista vielä.” (Yritys D) 

 

”Ei oo sinänsä vielä mitään omaa strategiaa. Nähdään, että se on vielä aika 

pieni osa, jos miettii yrityksen kokonaismarkkinointiviestintää. Enemmän 

sulautuu sinne markkinointiviestinnän suunnitelmiin osana sitä.” (Yritys A) 

 

5.1.3 Natiivimainonnan tulevaisuudennäkymät 

 

Kaikki yritykset näkevät natiivimainonnan roolin osana digitaalista 

markkinointiviestintää todennäköisesti kasvavan tulevaisuudessa. Natiivimainonta 

nähdään pysyvänä ilmiönä ja merkittävänä digitaalisen mainonnan tai 

sisältömarkkinoinnin ratkaisuna. Kaikilla haastatelluilla yrityksillä on tarkoitus jatkaa 
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natiivimainonnan käyttöä myös tulevaisuudessa sekä kehittää sitä yhdessä muun 

digitaalisen markkinointiviestinnän kanssa. Yrityksissä uskotaan, että 

natiivimainonnan toimijoiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa, sillä kiinnostus sitä 

kohtaan on suurta.  

 

”Natiivimainonta yhtenä sisältömarkkinoinnin muotona tietysti varmasti 

kehittyy ja on jatkossakin hyvin läsnä medioissa.” (Yritys C) 

 

”En tiedä tarkkaan missä mittakaavassa, mutta olen ymmärtänyt noilta 

mediataloilta, että on paljon kiinnostusta ja paljon jo yrityksiä, jotka sitä tekevät 

ja etsivät muita muotoja sitten.” (Yritys B) 

 

Natiivimainonnan kasvua selittää markkinointiviestinnän kehitys; muutokset 

kuluttajien tavassa etsiä informaatiota ja tehdä ostopäätöksiä sekä sosiaalisen median 

ja sisältömarkkinoinnin nousu. Mainontaa ei enää nähdä pelkän kaupallisen viestin tai 

tuote- ja hintainformaation välittämisenä, vaan ratkaisujen ja palvelun tarjoamisena 

asiakkaille hyödyllisen, kiinnostavan ja relevantin sisällön kautta. 

 

”Se on just enemmän semmosta ratkaisuja ja auttamista. Jos joku menee jo 

valmiiksi etsimään vaikka ruokajuttuja tai ruokavinkkejä, ja sit se löytää sieltä 

sitä kiinnostavaa sisältöä, mikä toimii samalla mainontana. Niin näkisin että on 

varmasti kasvamassa ja kehittymässä.” (Yritys A) 

 

Natiivimainonnan kehittyessä sen uskotaan saavan uusia muotoja. Erityisesti videot 

nähdään merkittävinä natiivimainonnan muotoina tulevaisuudessa, ja kaikki vastaajat 

aikovat ottaa ne käyttöön tai lisätä niiden käyttöä lähiaikoina. Videoiden 

käyttöönottoon vaikuttanee kuitenkin myös medioiden julkaisualustojen taipuminen 

liikkuvan kuvan esittämiseen. 

 

”Kyllä meillä on tosiaan tuossa tulevaisuudessa tulossa videoihin vastaava, että 

niillä aletaan nostaan natiivisti kaupallisia sisältöjä tuonne verkkopalveluun X. 

Että se on semmoinen lyhyen ajan juttu, ja muutenkin suhtaudutaan tosi 

positiivisesti ja paljon on suunnitelmia tämän varalle.” (Yritys D) 

 

Videoiden lisäksi erilaisten yhdistelmäformaattien, kuten tekstin, videon ja kuvan 

yhdistelmien, uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa. Vuorovaikutteisuus ja yhteistyö 

sisältöjen kautta ovat nostamassa merkitystään. Esimerkiksi usean mainostajan ja 

median yhteistyösivustot, jonne eri toimijat luovat yhdessä sisältöjä, nähdään 

tulevaisuudessa perinteisten natiivimainospaikkojen rinnalla. 
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”Yritykset eivät välttämättä pysty enää yksin tuottamaan asiakkaalle semmoisia 

lisäarvoja, oikeasti hyviä ratkaisuja, niin tarvitaan sitä, että tehdään yhdessä 

töitä. Että varmaan semmoiset yhteistyövideot, semmoiset reseptivideot mitä on 

tulossa, niin voisin kuvitella, että ne olisi yks kiinnostava tapa.” (Yritys A) 

 

Muina kehittymiskohteina lähitulevaisuudessa nähdään jakelukanavien variointi, 

natiivimainonnan kohdentaminen ja yleisödatan hyödyntäminen kohdentamisessa 

sekä sisällöntuotanto. Yrityksissä pyritään jatkossakin luomaan mahdollisimman 

monipuolista ja laadukasta sisältöä. Toimijoiden määrä lisääntyessä ja kilpailun 

kasvaessa niin mainostajien kuin medioidenkin on pidettävä yllä korkeaa sisällön 

laatua, sekä pystyttävä tuottamaan sitä jatkuvasti. 

 

”Toivoisin, että tulevaisuudessa sisällöntuottajalla ei olisi niin väliä vaan sillä, 

että se on laadukasta sisältöä. Ja että se kiinnostaa lukijaa ja kohderyhmää, joka 

saa siitä sitten elämyksiä ja informaatiota ja hyötyä omaan bisnekseensä tai 

omaan elämäänsä.” (Yritys C) 

 

5.2 Natiivimainonnan toteutus 

Natiivimainonnan toteutusta ja käytäntöjä selvitettiin yritysten käyttämien 

natiivimainosmuotojen, sisältöjen, kanavien sekä suunnittelun ja tulosten mittaamisen 

kautta. 

 

5.2.1 Muodot 

 

Natiivimainonta saa yrityksissä erilaisia muotoja. Haastatelluilla yrityksillä on 

käytössä sekä ohjaavaa että sisällöllistä natiivimainontaa. Yleisin natiivimainonnan 

muoto on tekstimuotoiset artikkelit, jotka ovat käytössä jokaisella yrityksellä. Muita 

esiin tuotuja muotoja ovat kuvat, videot, testitoteutukset, reseptit sekä hakuopas. 

Ohjaavaa mainontaa edustavat artikkelin muotoa jäljittelevät mainokset, joilla 

kuluttaja ohjataan varsinaisen sisällön pariin. Yritykset hyödyntävät 

natiivimainonnassa jonkun verran myös yhdistelmäformaatteja, kuten tekstimuotoisen 

artikkelin ja videon yhdistelmiä. 

 

”Meillä on periaatteessa tällä hetkellä ollut vaan lähinnä yhdenlaista muotoa, 

just niitä advertoriaaleja. Tai siis meillä on erilaisia sivustoja, joissa on 

artikkeleita, ja se sisältö haetaan sieltä artikkelisivustolta sinne mainokseen, tai 
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sit tehdään siitä erillinen banneri, samanlainen kun sen artikkelin etusivu.” 

(Yritys B) 

 

Kaikki yritykset aikovat lähitulevaisuudessa luoda videopohjaisia natiivimainonnan 

ratkaisuja, joten videoiden osuus tulee kasvamaan tekstimuotoisten artikkelien 

rinnalla. Myös yhdistelmäformaattien osuuden uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa.  

 

”On pyritty ottamaan huomioon erilaisia sisältöformaatteja, esim. videon ja 

liikkuvan kuvan vaatimuksia. Mutta kyllä siellä edelleen se tekstimuotoinen, 

artikkelimuotoinen sisältö ja still-kuvat on se pääosin. Mutta video lisääntyy 

pikkuhiljaa. ”(Yritys C) 

 

Yrityksille oli pohjustettu millaisia natiivimainonnan muotoja on olemassa, mutta 

haastatteluista selvisi, että natiivimainonnan muodoista on erilaisia käsityksiä. 

Yrityksillä ei ollut varmuutta, pidetäänkö esimerkiksi Facebookissa ja muissa 

sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaa mainontaa natiivimainontana. Yksi 

haastateltava kertoi suoraan, että hänen mielestään sosiaalisen median sponsoroidut 

nostot eivät ole natiivimainontaa. Yleisessä keskustelussa sosiaalinen media nähdään 

silti natiivimainonnan tärkeänä julkaisualustana (A.N.A. 2014, Campbell & Marks 

2015). Natiivimainonnan piiriin nähdään yrityksissä kuuluvan myös blogiyhteistyöt 

sekä erilaiset sisältöyhteistyöt, ja näitä formaatteja aiotaan hyödyntää tulevaisuudessa. 

 

”Sinne sivustolle on tulossa tämmönen blogi, tai ajankohtaista-osio, mihin nää 

ruoantoimittajat, jotka siinä on mukana, niin tuottavat omaa materiaalia. Eli ne 

voi olla just videoita, reseptejä, tuoteuutuuksista kertomista, tarinoita.” (Yritys 

A) 

 

Natiivimainonnan tämänhetkiset muodot olivat haastatelluissa yrityksissä suhteellisen 

samankaltaisia, eikä niistä löytynyt läheskään kaikkia IAB:n luokittelun mukaisia 

kategorioita. Tekstimuotoiset artikkelit, videot ja erilaiset yhdistelmäformaatit ovat 

muodoista yleisimpiä. Toisaalta yritykset kertoivat, että uusia natiivimainonnan 

muotoja kehitetään jatkuvasti.  

5.2.2 Sisällöt 

 

Yrityksiltä tiedusteltiin millaista sisältöä heidän natiivimainoksissaan on.  

Esimerkkeinä sisältötyypeistä mainittiin viihdyttävä, informatiivinen tai hyödyllinen 

ja vuorovaikutusta aktivoiva. Suurimmalla osalla yrityksistä on käytössään useamman 
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tyyppistä sisältöä. Hyödyllistä sisältöä liittyy kaikkien yritysten natiivimainontaan, ja 

se nousee esiin yleisimpänä sisältömuotona. Hyödyllisiä sisältöjä luodaan esimerkiksi 

informatiivisilla, tekniikkaan liittyvillä tai tuotteen terveydellisiä vaikutuksia 

esittelevillä artikkeleilla, yrityksen tarinasta kertovilla teksteillä, tuotteen käyttöön 

ohjeistavilla resepteillä, sekä oppilaitoksen opiskelumahdollisuusvalikoimaa 

esittelevällä artikkelisarjalla. Hyödyllisten sisältöjen avulla kuluttajille tarjotaan 

informaatiota ja halutaan luoda konkreettista hyötyä.  

 

Viihdyttäviä sisältöjä on käytössä tai pyritään jatkossa luomaan kolmessa neljästä 

yrityksessä. Viihdyttävänä sisältönä mainittiin testitoteutus, hauskasti toteutetut videot 

sekä tapahtumasta kertova, ”kevyempi” artikkeli. Ainoastaan yksi yritys kertoi 

natiivimainontansa sisältävän pääasiassa vain informatiivista sisältöä. Kyseinen yritys 

kertoi sisältöjensä olevan ennen kaikkea tuotesidonnaista ja luotu tuotteiden 

mukaisille kohderyhmille. 

 

”Se on informatiivista enemmän, asia-artikkeleita enemmän.” (Yritys B) 

 

”Just tämmöstä monipuolista sisältöä, mikä on viihdyttävää ja semmosta 

vinkkejä antavaa.” (Yritys A) 

 

Osa yrityksistä mainitsi hyödyntävänsä vuorovaikutteista sisältöä, jota oli luotu 

testitoteutuksessa sekä käyttäjiä aktivoivalla laskurilla autoilualan artikkelissa. 

Vuorovaikutteinen sisältö on määrältään vielä vähiten käytetty muoto, mutta yritysten 

natiivimainosten tarkoituksena nähdään kuitenkin sisältöjen eteenpäin jakaminen ja 

levittäminen. Vuorovaikutuksen aktivointiin pyritään paitsi asiakkaiden myös muiden 

sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden ja jakelutien jäsenten, kanssa. 

 

Suurin osa yrityksistä kertoi tavoitteekseen luoda monipuolista sisältöä. Yrityksissä 

nähdään, että monipuolisella sisällöllä voidaan tavoittaa eri kohderyhmiä. Yksi 

vastaajista kertoo heidän kohderyhmiensä henkilöillä olevan erilainen tietotaso, minkä 

vuoksi täytyy luoda erityylisiä sisältöjä. Kohderyhmän tietotaso vaikuttaa esimerkiksi 

siihen, miten teknologista sanastoa natiivimainosartikkelissa voi käyttää. 

 

”—pyritään hyvin monipuolista sisältöä tuottamaan. Hyödyllistä totta kai, 

relevanttia meidän kohderyhmälle. Mutta viihdyttävyyttäkin on tietysti mukana 

sisällöissä. Että jos on esim. jostain tapahtumasta tehty artikkeli ja siihen liittyvä 

video, niin se saattaa olla sitten viihdyttävämpää – tai miten sen nyt sanoisi, 
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kevyempää – kuin sitten taas jos on joku hyvin tekninen artikkeli, jossa viitataan 

tutkimustuloksiin tai johonkin raportteihin. Pitää olla monenlaista, että se 

kohderyhmä löytää omaan tilanteeseensa sopivan.” (Yritys D) 

 

5.2.3 Mediavalinnat 

 

Yritykset toteuttavat natiivimainontaa eri kanavissa niin desktopissa kuin 

mobiilissakin. Yhden vastaajista natiivimainonta on keskittynyt mediasivuston 

alaisuudessa toimivalle yhteistyösivustolle, josta sisältöjä nostetaan myös yhteistyön 

jäsenten sosiaaliseen mediaan. Toisen vastaajan natiivimainonta on keskittynyt 

suurimpien iltapäivälehtien sivustoille desktopiin ja mobiiliin sekä Facebookin 

maksettuun mainostilaan. Yritysliiketoiminnan lähtökohdista vastannut 

tietoliikennealan yritys on rajannut natiivimainontansa tarkasti B2B-medioihin, ja 

heillä on pitkäaikaiset natiivimainospaikat talouselämään ja tekniikkaan liittyvien 

medioiden sivustoilla. Natiivimainontaratkaisuja tarjoavalla yrityksellä on mediatilaa 

verkkopalvelussa sekä verkkolehden etu- ja osastosivuilla. Mediatilaan on luotu 

erilliset natiivimainospaikat, joita yritykset voivat vuokrata ja yksinoikeudella nostaa 

sisältöjä niihin. Mediavalinnoissa on siis huomattavia eroja vastaajien kesken.  Esiin 

nousee eroavaisuuksia yritys- ja kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten välillä. 

 

Kanavien valinta nähdään merkittävänä, sillä se vaikuttaa suoraan näkyvyyteen ja 

kohderyhmien tavoittamiseen. Tietyn kanavan valinta voi rajata näkyvyyden siihen 

käyttäjäryhmään, joka kuluttaa kyseistä mediaa. Lisäksi kanava vaikuttaa siihen, missä 

tilanteessa kuluttaja kohtaa mainonnan, mikä puolestaan voi vaikuttaa kuluttajan 

vastaanottavaisuuteen. Yksi vastaajista painotti, että kanavaa tärkeämpää onkin se, 

missä tilanteessa mediaa kulutetaan. He haluavat asiakkaidensa näkevän 

natiivimainontaansa silloin kun nämä ovat etsimässä tietoa informaatiohankinnoista, 

eivätkä esimerkiksi lukemassa viihdesisältöjä. Eri kanavissa käytetään myös erilaisia 

painotuksia sisällön suhteen. Tärkeintä on löytää sisällölle oikea asiayhteys.  

 

”—se tavallaan, missä tilanteessa sitä mediaa kulutetaan on ehkä vielä 

kriittisempi kuin se, että mikä media se on. Mutta se, että asiakas olisi siinä 

moodissa, että hän on vastaanottavainen sille meidän viestille. Että jos hän 

vaikka työaikana lukisi Iltalehden viihdeosastoa, niin ei meidän kuulu olla siellä. 

Vaan meidän pitää olla siellä, missä hän on siinä moodissa, että hän on 

lukemassa ICT-hankintoihin liittyvää asiaa.” (Yritys C) 
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5.2.4 Suunnittelu ja toteutus 

 

Natiivimainontaa toteutetaan yrityksissä pääosin oman henkilökunnan voimin. Osa 

kertoo tekevänsä natiivimainontaa sisältömarkkinointitoimiston tai mediatalon 

avustuksella. Yhteismarkkinointihankkeessa mukana oleva yritys toimii luonnollisesti 

yhteistyössä muiden hankeen toimijoiden sekä hankkeen koordinaattorin kanssa. 

Sisältö tuotetaan kuitenkin yrityksen omasta toimesta. Toteutustapaan vaikuttaa se, 

millaisesta natiivimainonnasta on kyse: yksittäisestä kampanjasta tai mainoksesta, 

pitempiaikaisesta natiivimainospaikasta vai yhteistyökampanjasta. Lisäksi yrityksen 

resurssit voivat hyvin pitkälle vaikuttaa siihen, tehdäänkö natiivimainontaa itse vai 

ulkoistetaanko se esimerkiksi mediatalolle tai mainostoimistolle. 

 

”Ne artikkelit ja minkä näköinen se mainos on, niin ne kyllä itse suunnitellaan, 

et tällä hetkellä vaan yrityksen oma henkilöstö tekee. Tietysti mediataloltakin 

pystyy vähän kysymään ideoita tai ajatuksia tai kommentteja siihen.” (Yritys B) 

 

”Osaksi suunnitellaan itse, ja sitten meillä on siinä apuna 

sisältömarkkinointitoimisto.” (Yritys C) 

 

Natiivimainontaratkaisuja tarjoavan viestintäalan yrityksen mukaan toteutusmalli 

vaihtelee: yritys voi itse tuottaa sisällön ja vuokrata vain mediatilan, tai yritys voi 

maksaa myös sisällöntuotannosta. Tällöin sisällöntuotanto kuitenkin tapahtuu 

ulkoisten freelancereiden kautta, sillä yrityksellä ei ole vielä omaa kaupallista sisältöä 

tuottavaa toimitusosastoa. 

 

”Nyt ollaan menty ihan ulkoisilla freelancereilla. Että sit jos tulevaisuudessa 

tulee isompi juttu, niin varmasti sellainen on ajankohtaista. Isommilla 

mediataloilla sellainen (kaupallisen sisällön toimitusosasto)on jo, mutta meillä 

ei vielä ole.” (Yritys D) 

 

Natiivimainonnan suunnitteluprosessia ei pystytty kuvaamaan yhdessäkään 

yrityksessä kovin tarkkaan, mikä johtunee siitä, että natiivimainonnalla ei yrityksissä 

ole vielä omaa strategiaa tai kovin merkittävää roolia markkinointiviestinnässä. 

Suunnittelu tapahtuu enemmän kampanjakohtaisesti, eikä pitempiaikaisia 

suunnitelmia ole juurikaan laadittu. Natiivimainonnan suunnittelu kulkee muun 

markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin suunnittelun lomassa. 
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”Tavoitteet tietysti asetetaan –. Siitä tehdään sitten strateginen narratiivi, jonka 

pohjalta jalkautuu sitten kuukausitasolle suunnitelma ja siitä sitten 

viikkojulkaisusuunnitelma.” (Yritys C) 

 

Natiivimainonnan suunnittelu vaatii silti panostusta, jos halutaan luoda kuluttajien 

kiinnostusta herättävää mainontaa. Natiivimainonnalla pyritään tavoittamaan yleisöä 

mielenkiintoisen ja hyödyllisen sisällön kautta, eikä vain välittämällä kaupallista 

viestiä tai tietoa tuotteista ja palveluista. Uutismedioissa natiivimainokset kilpailevat 

kuluttajien huomiosta toimituksellisen sisällön kanssa, joten niiltä vaaditaan yhtä 

korkeaa laatua kuin toimittajien laatimilta artikkeleilta. 

 

”Oikeastaan se näkökulma tarvitsee kaivaa riittävän kaukaa, että se ei voi olla 

vaan joku, että ’tulee uus automerkki’ – tyyppinen ratkaisu. On tärkeää löytää 

se kulma asiakkaalle siihen sisältöön, mikä voi kiinnostaa laajempaakin yleisöä 

sitten.” (Yritys D) 

 

”Kun meillä on tää yhteistyö semmoinen sisältömarkkinointityylinen. Eli ei 

nimenomaan sellasta, että laitetaan vaan joku tuote siihen ja hinta.” (Yritys A) 

 

5.2.5 Mittaaminen 

 

Yleisimmin natiivimainonnan tulosten mittaamiseen yrityksissä käytetään 

lukijamääriä, näyttökertoja, klikkimääriä, sisällön parissa vietettyä aikaa ja sisällön 

pariin palaavien käyttäjien määrää sekä vaikutuksia myyntiin. Kyseiset mittarit ovat 

melko yleisiä digitaalisen markkinointiviestinnän mittareita. Mittaamiseen käytetään 

webanalytiikkaa, kuten Google Analytics – ohjelmaa. Lisäksi yritykset hyödyntävät 

muiden tahojen tekemiä mittareita, kuten medioiden tekemiä lukijatutkimuksia tai 

yritysasiakkaiden mittauksia myynneistä. Suurin osa yrityksistä hoitaa mittaamisen 

kuitenkin itse. Yhden haastateltavan kohdalla yhteismarkkinointihanketta koordinoiva 

taho hoitaa mittaamisen myös natiivimainonnan osalta, ja yritys saa tietonsa sen 

kautta. 

 

”Totta kai seurataan lukijamääriä, klikkimääriä, sivulla vietettyä aikaa – ihan 

näitä perusmittareita. Ja mediathan tekee säännöllisin väliajoin tutkimusta 

omasta, oman sivustonsa toimivuudesta. Ja kun tulee lukijatutkimusta heidän 

sivuiltaan, niin tulee myös palautetta sitten, ne kommentit sieltä.” (Yritys C) 

 

Osa yrityksistä painottaa pelkkää myyntiä onnistumisen mittarina, mutta yleisimmin 

hyödynnetään monipuolisesti eri mittareita. Käytettävät painotukset vaikuttavat 
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luonnollisesti arvioihin mainonnan tehokkuudesta. Jos mittarina ovat pelkästään 

myynnit, voivat natiivimainoksen keräämät korkeat lukijamäärät sekä sisällön parissa 

vietetty aika jäädä huomiotta. Mittarit kytkeytyvät siten yrityksen omiin tavoitteisiin. 

Akateemisessa keskustelussa yrityksiä kehotetaan etenkin sosiaalisessa mediassa 

hyödyntämään enemmän kuluttajalähtöisiä mittareita (Hoffman & Fodor 2010). 

 

5.3 Natiivimainonnan hyödyt 

 

Natiivimainonnan hyödyt esitellään jaoteltuna tavoitteisiin, potentiaalisiin sekä jo 

toteutuneisiin hyötyihin.  

 

5.3.1 Tavoitteet 

 

Natiivimainonnalle ei ole yrityksissä määritelty erityisiä tavoitteita, vaan sen tavoitteet 

muotoutuvat liiketoimintatavoitteiden tai markkinointiviestinnän tavoitteiden kautta. 

Tavoitteina voi tätä kautta olla esimerkiksi yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuden 

lisääminen sekä yritys- ja brändimielikuviin, asiakkaan ostopäätösprosessiin tai 

myyntiin vaikuttaminen. Vain yksi yrityksistä pystyi erittelemään tarkemmin 

tavoitteet natiivimainonnalle, kuitenkin nekin osana sen kehyksenä toimivaa 

yhteismarkkinointihanketta. 

 

”Meillä on ihan liiketoimintatavoitteiden mukaiset tavoitteet 

markkinoinnissakin, jotka perustuu siihen liiketoimintastrategiana ja siitä 

johdettuun sisältöstrategiaan.” (Yritys D) 

 

”Jos miettii, et mikä tämän kyseisen kampanjan tai yhteistyön tavoitteena on, 

niin just tämmöinen paikallisuuden ja tarinoiden esiintuominen. Nimenomaan 

profiloituminen Oulun alueella just oululaiseksi leipomoksi, lähileipomoksi. Ja 

tarinan esille tuomista, että tiedetään mikä on tuotteiden ja yrityksen alkuperä. 

–Tavoitteet tukee meidän markkinointiviestinnän tavoitteita ja samalla just tätä 

paikallisuutta, sitä näkökulmaa.” (Yritys A) 

 

5.3.2 Potentiaaliset hyödyt 

 

Suurimpana natiivimainonnan potentiaalisena hyötynä nähdään se, miten sisällön 

kautta voidaan palvella kuluttajia. Natiivimainoksilla voidaan välittää kuluttajille 

kiinnostavaa, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä ja tuoda esille, miten yrityksen tuote 

tai palvelu tuo ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Informatiivinen ja relevantti sisältö 
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palvelee asiakkaan ostopäätösprosessia, mitä kautta päästään lähemmäs asiakasta. 

Hyvä sisältö saa kuluttajat viettämään aikaa sen parissa, vaikka kyseessä onkin 

kaupallinen sisältö. Natiivimainonta ei tunnu kuluttajista tuputtavalta mainonnalta. 

 

”Et se koetaan hyödylliseksi, se saa sut olemaan siinä parissa. Että ei oo silleen 

’ai tää olikin mainos, lähdenpä pois’. Että vaikka on kaupallista yhteistyötä, niin 

tehdään tiedostetusti ja se on samalla hyödyllistä asiakkaalle, tai viihdyttävää 

tai miten se nyt onkin rakennettu.” (Yritys A) 

 

”Tämän sisältömarkkinoinnin keinoin päästään lähemmäs sitä asiakasta ja 

tuotetaan heidän ostopäätösprosessiinsa relevanttia, oikea-aikaista sisältöä ja 

sitä, että he saavat hyötyä siitä meidän sisällöstä. Että se ei tuntuisi mainokselta 

ja tuputtamiselta vaan oikeasti koettaisiin, että se on palvelua heidän 

ostopäätöstään varten.” (Yritys D) 

 

Natiivimainonnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti brändimielikuviin. Yksi vastaajista 

kuvailee, miten sen natiivimainonnalla pyritään lisäämään yrityksen kiinnostavuutta 

asiakkaiden silmissä viestimällä asiakkaille yrityksen paikallisuudesta ja tuotteiden 

alkuperästä. Natiivimainonnalla voidaan tehdä yritystä ja sen tuotteita tutuksi 

kuluttajille, mikä voi madaltaa ostokynnystä. Hyödyllinen sisältö, joka oikeasti 

palvelee asiakasta, parantaa todennäköisesti kuluttajien mielikuvia yrityksestä.  

 

Natiivimainonnan todetaan olevan rikkaus medioille ja median kuluttajille siinä 

mielessä, että kun median oman toimittajakunnan lisäksi mainostajat tuottavat 

kilpailevaa sisältöä, on median pakko pitää omien sisältöjensä taso korkeana. Media-

ala onkin kokenut murroksen, kun kuluttajat ovat kasvattaneet roolejaan 

sisällöntuottajina ja yritykset ovat luoneet omia vahvoja mediaosastojaan (Matteo & 

Dal Zotto 2015). Kuluttajalähtöisen sisällön määrän kasvu koventaa kilpailua 

entisestään ja pakottaa niin mediat kuin yrityksetkin luomaan korkealaatuista 

markkinointiviestintää. 

 

”Se on tietty medioille ja median käyttäjille mun mielestä rikkaus, että sitä 

sisältöä tuottaa muutkin kuin sen lehden oma toimittajakunta. Siinä tavallaan 

joutuu myös se lehti itse pitämään tasoa yllä, koska tulee sitä kilpailevaa sisältöä 

mainostajien tuottamana.” (Yritys C) 

 

 

5.3.3 Saavutetut hyödyt 
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Yrityksiltä tiedusteltiin millaisia tuloksia natiivimainonnalla on tähän mennessä 

saavutettu, ja miten natiivimainonnan onnistumista on mitattu. Kaikki haastatellut 

yritykset raportoivat, että natiivimainonnalla on saavutettu positiivisia tuloksia. 

Yrityksissä, joissa natiivimainonta on ollut käytössä vasta vähän aikaa, ei ole 

luonnollisesti esittää niin paljon tulosaineistoa, mutta nämä kuvailevat että 

natiivimainonta on lähtenyt hyvin käyntiin. Natiivimainonnalla on tavoitettu 

asiakkaita ja luotu siten näkyvyyttä. Erityisen hyviä tuloksia on saavutettu sisältöjen 

parissa käytetyn ajan suhteen; kuluttajat ovat viettäneet pitkiä aikoja 

natiivimainontasisältöjen parissa. Myös klikkiprosentit ovat olleet suurempia 

natiivimainonnan kohdalla verrattuna perinteiseen digitaaliseen mainontaan. 

Natiivimainonta on siis yrityksissä koettu tehokkaammaksi kuin perinteinen 

digitaalinen mainonta, etenkin sisällön parissa vietetyn ajan, näkyvyyden ja 

klikkimäärien kautta arvioituina. Tehokkuus ilmenee myös mainonnan tuottavuutena: 

natiivimainonnan katsotaan tuottavan enemmän vastinetta rahoille.  

 

”Ihan älyttömän hyviä nää ensimmäiset caset. Kukaan asiakas ei ole ollut 

tyytymätön, ja suurin osa on ollut positiivisesti yllättyneitä. Että hyvin on 

lähtenyt liikkeelle ja tosiaan se kiinnostus on suurta nyt tällä hetkellä. Paljon on 

tehty kokeiluja tuolla digipuolella, mutta tää on nyt ensimmäinen pitkään 

aikaan, joka on saanut semmoisen, voi sanoa että lentävän lähdön.”  (Yritys D) 

 

”Jos verrataan esimerkiksi klikkiprosentteja, jotka nyt tietenkään ei oo ainoa 

asia siinä mainonnassa. Joka tapauksessa huomattavasti enemmän vastinetta 

rahalleen on saanu tällä sisältöpuolella. Ja se, että kuinka paljon ne lukijat, 

jotka menee sinne sisältöihin vielä viettää aikaa sen sisällön parissa, niin se on 

ollut positiivinen yllätys.” (Yritys D)  

 

Toisaalta yksi natiivimainontaa pitempään tehneistä yrityksistä korostaa, että tulosten 

välillä on ollut merkittäviä vaihteluita, eivätkä kaikki kampanjat ole johtaneet 

toivottuihin tuloksiin. Yritys arvioi tulosten vaihtelun johtuvan siitä, että yleisesti 

kuluttajakäyttäytymistä on vaikea ennustaa ja desktop-mainonnalla on vaikea 

saavuttaa hyviä tuloksia. Myös toinen natiivimainontaa pitempään tehnyt yritys 

painottaa, että vaikka natiivimainonta on toiminut hyvin, on kyse ennen kaikkea pitkän 

aikajänteen tekemisestä ja tehokkuudesta sekä jatkuvasta kehittämisestä. 

 

”Ei se nyt joka kuukausi onnistu yhtä hyvin, et siinä on hirvittäviä eroja. Sitä ei 

osaa selittää, että miten se jonakin päivänä tai jonakin viikkona on toiminut tosi 

hyvin, mutta sitten jonakin viikkona ei yhtään, tai sitten kohtalaisesti. Koska tätä 

kuluttajakäyttäytymistä ei osaa kuitenkaan niin paljon ennustaa. Se itse 
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natiivimainos voi houkutella vaikka kuinka paljon kävijöitä, mutta ne ei 

kuitenkaan osta.” (Yritys B) 

 

”Ei sitä voi aloittaa ja tehdä paria kuukautta ja todeta että, ei tää toiminut. Vaan 

hyvin pitkäjänteisesti tehdään ja kehitetään, ja jatkossakin tullaan 

hyödyntämään.” (Yritys C) 

 

Yrityksiltä tiedusteltiin, onko joku tietty natiivimainonnan muoto, formaatti tai kanava 

osoittautunut tehokkaimmaksi. Vastauksista ei kuitenkaan erottunut selkeästi 

tehokkainta ratkaisua. Yritykset kertoivat omista tehokkaimmista natiivi-

mainoksistaan, mutta näiden välillä ei voida todeta suuria yhtäläisyyksiä. Media-alan 

yrityksen menestynein natiivimainos oli noussut sivuston kaikkien sisältöjen 

luetuimpien joukkoon, siis tasavertaiseksi muun toimituksellisen sisällön kanssa. 

Kyseessä oli autoilualaan liittyvä artikkelitoteutus, jossa yhdistyi informatiivinen 

teksti sekä lukijaa aktivoiva, vuorovaikutteinen osio. Yksi yrityksistä uskoi 

menestyneimmän kampanjansa taustalla olevan se, että he olivat olleet välillä poissa 

tietystä mediasta. Yrityksen mukaan kuluttajat kyllästyvät, jos he näkevät liikaa 

samankaltaista sisältöä. Myös natiivimainoksen otsikon ja kuvan merkitystä 

korostettiin kuluttajien huomion herättämiseen vaikuttavina elementteinä. 

Natiivimainos kilpailee lukijoista toimituksellisen sisällön kanssa, joten otsikoinnin 

tulee olla vähintään samaa tasoa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että natiivimainoskampanjan tai yksittäisen 

natiivimainoksen menestymiseen vaikuttaa monia eri tekijöitä. Mikään yksittäinen 

muoto, sisältö tai kanava ei nouse tehokkaimmaksi ratkaisuksi. Kuten jo aiemmin 

todettiin, tulokset riippuvat myös käytetyistä mittareista. Jos tehokkuutta mitataan 

esimerkiksi pelkkien myyntilukujen avulla, menestys voi näyttää heikolta, vaikka 

natiivimainoksella olisi saavutettu korkeitakin lukijamääriä ja näyttökertoja. 

 

5.4 Natiivimainonnan haasteet 

Yritysten natiivimainonnan suhteen kokemat haasteet vaihtelevat jonkin verran: osa 

haastateltavista ei ole kokenut juuri minkäänlaisia haasteista, osa taas pystyi heti 

nimeämään useita. Vaikutusta koettuihin haasteisiin on myös sillä, miten kauan 

yrityksillä on ollut natiivimainontaa käytössä. 
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5.4.1 Medioiden valmius julkaista natiivimainontaa 

 

Natiivimainonnan jo aiemmin aloittaneiden yritysten mukaan medioiden valmius 

toteuttaa natiivimainontaa ei vielä muutama vuosi sitten ollut kovin hyvä. Mediat eivät 

välttämättä tienneet, mitä natiivimainonta ylipäätään on tai pystyneet tarjoamaan 

yrityksille valmiita natiivimainospaikkoja. 

 

”Kyllähän myös se medioiden valmius julkaista natiivimainontaa. Se oli meille, 

meidän mediatoimistolle todella iso ponnistus silloin kun julkaistiin nää meidän 

natiivimainospaikat sinne, eivätkä ne ole siitä hirveästi kehittyneet.” (Yritys C) 

 

Sama yritys kokee yhä, etteivät mediat pysty tarjoamaan tarpeeksi natiivimainonnan 

ratkaisuja. Mediapalveluita tarjoava yritys vahvistaa tämän omalta osaltaan, sillä 

heidän natiivimainontaansa toteutetaan freelancereiden kautta eikä mediatalolla ole 

omaa kaupallista sisällöntuotanto-osastoa. Medioilla ei siis ole riittäviä resursseja 

natiivimainontaratkaisujen tarjoamiseen. 

 

”Jos me halutaan sinne jotain uutta, niin meidän pitää se itse suunnitella. Eli se 

on yks haaste, tavallaan se, että medioiden kehitysresurssit on ehkä vedetty niin 

ohkaisiksi, että sieltä ei ehkä löydy tekijöitä.” (Yritys C) 

 

”On ollut tämmöisiä peruuntumistapauksiakin, kun ei olla vaan saatu sisältöä 

kuntoon ja asiakas alkaa empimään siinä kohtaa. Totta kai olisi hyvä, jos meillä 

olisi se kokonaisprosessi hallussa, ja meiltä nyt kuitenkin puuttuu tuotanto-osuus 

vielä toistaiseksi.” (Yritys D) 

 

Myöhemmin natiivimainonnan aloittaneet yritykset eivät raportoineet vastaavia 

haasteita, joten medioiden valmiuden voidaan ajatella kehittyneen ainakin jonkin 

verran. Medioiden valmius julkaista natiivimainontaa on siinä mielessä ongelmallinen 

haaste, että yritykset eivät itse voi kontrolloida sitä. Siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa 

tekemällä yhteistyötä medioiden kanssa natiivimainospaikkojen kehittämiseksi. 

5.4.2 Kuluttajien suhtautuminen 

 

Suurin osa yrityksistä toi haasteiden yhteydessä esiin kuluttajien mahdollisen 

negatiivisen suhtautumisen natiivimainontaan. Vaikka yritys ei olisi itse kokenut 

kuluttajien suhtautuvan negatiivisesti natiivimainontaan, se nostettiin esiin 

potentiaalisena haasteena. Negatiivisia reaktioita, kuten epäluuloisuutta 
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natiivimainonnan sisältöä tai mainostajaa kohtaan, on koettu etenkin natiivimainonnan 

varhaisessa vaiheessa. Tällöin journalististen ja kaupallisten sisältöjen sekoittaminen 

on ollut vielä uutta kuluttajille. Yritysten kokemukset todistavat, että kuluttajien 

yleinen ensimmäinen reaktio mainontaan on skeptisyys 

 

”Joo no silloin alkuun kun lähdetiin liikkeelle, niin siinä jonkun verran tuli sitä, 

että median lukijat eivät osanneet erottaa natiivimainontaa ja toimituksellista 

sisältöä. Ja tuli sitten jonkun verran sitä, ei paljon, mutta jonkun verran sitä, 

että ’ai tämä olikin mainos, erehdyin tätä lukemaan, että tämä olikin mainos’.” 

(Yritys C) 

 

”Tietenkin voihan olla sellaiset, että miten kuluttajat reagoivat, jos huomaa, että 

tämä on kaupallista. Totta kai se on tietoisesti tehty, että on kaupallista, mutta 

voihan se vaikuttaa siihen, miten sitten suhtautuu siihen, että tämä on 

maksettua.” (Yritys A) 

 

Yleisesti haastateltavat kuitenkin kokevat, että kuluttajien suhtautuminen 

natiivimainontaan on parantunut, eikä se välttämättä herätä enää negatiivisia 

reaktioita. Syinä nähdään kuluttajien medialukutaidon parantuminen sekä 

natiivimainonnan yleistyminen. Kun natiivimainontaan törmätään useammin ja 

ymmärretään, mistä siinä on kyse, ei se herätä enää niin negatiivista suhtautumista. 

Myös natiivimainonnan sisällön laadun parantuminen on voinut vaikuttaa 

myönteisesti kuluttajien asenteisiin. Mitä laadukkaampaa sisältö on, sen vähemmän 

sisällöntuottajalla ja tämän mahdollisella kaupallisella agendalla on merkitystä. 

 

” –mitä laadukkaampaa sisältöä tuotetaan niin se tavallaan, kuka sen on 

tuottanut, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä. Et onko jollain 

sisällöntuottajalla joku kaupallinen agenda, niin se ei ole niin iso asia, kun taas 

jos kategorisesti kieltäydyttäisiin lukemasta kaikkia mainoksia. Että jos tuottaa 

hyvää sisältöä, niin sillä ei ole sitten väliä, jos se on kaupallisen toimijan 

tuottamaa sisältöä.” (Yritys C) 

 

 

”Kyllä asiakkaat suhtautuvat pääsääntöisesti tosi positiivisesti, kun ei ole tullut 

yhtä palautetta enempää, niin se on positiivista. Koska aina kun on tehty mitä 

tahansa muutoksia, niin kyllä se kirvoittaa sitten lukijat palautteenantoon.” 

(Yritys D) 

 

Myöskään kuluttajien suhtautuminen ei ole yrityksen kontrolloitavissa, mutta 

välillisesti siihen voitaneen vaikuttaa esimerkiksi natiivimainontaa lisäämällä, jolloin 

se tulee kuluttajille tutummaksi, sisältöjen laadusta huolehtimisella sekä mainonnan 

selkeällä merkitsemisellä. 
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5.4.3 Mainonnan merkitseminen 

 

Kaikki vastaajat kertovat, että heidän natiivimainontansa merkitään aina 

asianmukaisella tavalla. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat, sillä osa yrityksistä käyttää 

itse määrittämiänsä ilmauksia ja osan mukaan käytetty media määrittelee 

merkitsemistavan. Suomessa IAB:n standardit sekä Julkisen Sanan Neuvosto 

ohjailevat ja valvovat merkintätapoja. Merkitsemistä ei yrityksissä käytännössä ole 

koettu haastavana, mutta riittävä merkitseminen nähdään etuna niin mainostajalle, 

kuluttajalle kuin mediallekin. Mainonnan merkitsemisen tärkeys tunnustetaan, sillä se 

voi vaikuttaa kuluttajien suhtautumiseen ja asenteisiin natiivimainontaa kohtaan. 

 

”IAB-standardithan siellä on taustalla, ja toki niitä on tässä ensimmäisten 

juttujen jälkeen vähän viilattu. On sovittu niin, että ”mainos”-labelilla laitetaan 

kaikki yksittäiset artikkelit ja artikkelisarjat. Sit jos tehdään lähinnä 

avainasiakkaiden kanssa tämmöisiä pidempiä kaupallisia yhteistöitä, niin ne 

ovat sitten sillä ’kaupallinen yhteistyö’-labelilla,” (Yritys D) 

 

5.4.4 Sisällöntuotanto 

 

Sisällöntuotannon näkee haasteena puolet haastatelluista.  Yrityksen tulee pystyä 

tuottamaan jatkuvasti kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä, mikä voi olla haasteellista 

ainakin pienemmillä resursseilla toimiville yrityksille. Myös freelancereiden avulla 

sisällöntuotantonsa hoitava mediatalo kokee asian haastavana. Natiivimainonnan 

toimijoiden määrän lisääntyessä ja kilpailun kasvaessa yrityksissä koetaan, ettei niin 

sanottu perussisältö enää riitä vaan yritysten täytyy pystyä tarjoamaan erikoisempaa 

sisältöä. Sisällöntuotanto on yritysten natiivimainonnalle kriittinen osa-alue, johon se 

itse pystyy vaikuttamaan suuntaamalla siihen tarpeeksi resursseja. 

 

”Tietysti se, mikä on ehkä haastavaa, et pitäisi olla sitä materiaalia sitten, että 

se vaihtuu. Että ei tule sit se efekti, kun ihmiset näkevät sitä liian usein, niin ei 

siitä kukaan kiinnostu.” (Yritys B) 

 

5.4.5 Muut haasteet 

 

Muina mahdollisina haasteina koetaan yhteismarkkinointihankkeessa mukana olevan 

yrityksen osalta se, jos yhteistyökumppani esimerkiksi tekee jotain sellaista, mitä muut 

yhteistyön jäsenet eivät allekirjoita. Kyseistä tilannetta ei ollut kohdeyrityksissä vielä 
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koettu, mutta yhteistyötoiminnassa riski siihen on aina olemassa. Myös media voi 

asettaa oman journalistisen asemansa alttiiksi riskille, kun sen mediatilassa julkaistaan 

mainostajienkin sisältöä. Haastateltu media-alan yritys pyrkii valvomaan sisällön 

linjaa tarkasti. 

 

”Totta kai meidän täytyy se sisältö hyväksyä, että on yrityksen arvojen mukaista, 

vaikka tuleekin mainostägeillä sinne sivustolle. Mutta kuitenkin kun mennään 

niin lähelle sitä journalistiikkaa, kun se on siellä samoissa sisältöblogeissa kun 

journalistien tekemät uutiset, niin se vähän vaatii siltä enemmän.” (Yritys D) 

 

Haasteeksi nimettiin lisäksi se, että ollakseen tehokasta natiivimainonta vaatii riittävän 

isot potentiaaliset yleisömassat. Pienemmillä sivustoilla näyttömäärät eivät 

välttämättä riitä siihen, että mainonta olisi kannattavaa.  

 

”Mikä meidän kokemus tähän mennessä on, niin pitää olla aika isot massat, 

joille se näytetään, että se on kannattavaa. Että joillakin pienillä sivustoilla se 

ei sitten jotenkin vaan riitä.” (Yritys B) 

 

5.5 Empiirisen analyysin yhteenveto ja muokattu viitekehys 

Natiivimainonta on yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä vielä suhteellisen 

uusi alue, eikä se määrällisesti edusta suurta osaa yrityksen markkinointiviestinnän 

toimista.  Natiivimainonnalle ei ole vielä luotu omia strategioita, vaan se kytkeytyy 

osaksi muuta markkinointiviestintää niin suunnitteluprosessin kuin tavoitteidensa 

osalta. Natiivimainonta nähdään yleisimmin osana sisältömarkkinointia; sen 

maksettuna muotoa, ja tällöin natiivimainontastrategiat pohjautuvat yritysten 

sisältöstrategioihin. Tavoitteina voi olla esimerkiksi brändimielikuviin, myyntiin tai 

asiakkaan ostopäätösprosessiin vaikuttaminen sekä tunnettuuden parantaminen. 

Näiden seikkojen ansioista voidaan todeta, ettei natiivimainonnalla ole vielä 

merkittävää roolia yritysten markkinointiviestinnässä. Sen asema on kuitenkin 

kasvamassa ja sen käyttöä aiotaan tulevaisuudessa jatkaa ja kehittää. Natiivimainonta 

nähdään tulevaisuudessa pysyvänä osana yritysten digitaalista markkinointiviestintää. 

 

Tällä hetkellä yleisimpiä yritysten natiivimainonnan muotoja ovat tekstimuotoiset 

artikkelit ja artikkelisarjat, näyttökuvat, videot sekä yhdistelmäformaatit. Etenkin 

videoiden osuuden uskotaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. 

Natiivimainontaa julkaistaan erilaisissa maksetuissa mediakanavissa, sekä sosiaalisen 
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median kanavissa ja yhteistyösivustoilla. Mediakanavien valinnalla on merkitystä 

kuluttajien vastaanottavaisuuden sekä kohderyhmien tavoittamisen kannalta.  

 

Natiivimainonta saa yrityksissä sekä ohjaavia että sisällöllisiä muotoja. Sisällöt 

voidaan jakaa hyödyllisiin, viihdyttäviin sekä vuorovaikutteisuutta aktivoiviin. Näistä 

hyödyllisyysaspekti tulee useimmin esiin, mutta suurin osa yrityksistä pyrkii luomaan 

monipuolista sisältöä, jolla voidaan vastata erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Ennen 

kaikkea sisällön tulee olla laadukasta, kuluttajalle relevanttia ja kiinnostavaa. 

 

Yritykset ovat saavuttaneet natiivimainonnalla pääasiassa positiivisia tuloksia. 

Vaikkei natiivimainontaa olisi tehty pitkään, varhaiset tulokset ovat olleet lupaavia. 

Etenkin sisältöjen parissa vietetty aika on ollut korkea. Natiivimainoksilla on 

saavutettu myös hyviä lukijamääriä ja näyttökertoja, sekä koettu sen tuovan enemmän 

vastinetta rahalle verrattuna perinteiseen digitaaliseen mainontaan. Mittaamista 

tehdään webanalyytikan työkaluilla, melko perinteisiä digitaalisen markkinointi-

viestinnän mittareita hyödyntäen. 

 

Yritykset kokevat natiivimainonnan hyödylliseksi markkinointiviestinnän keinoksi, 

sillä sen nähdään olevan palvelua asiakkaalle. Laadukkaan, relevantin, informatiivisen 

ja viihdyttävän sisällön tarjoaminen palvelee asiakkaan ostopäätösprosessia sekä luo 

ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Tällä tavalla esiin tuotu tieto ei tunnu kuluttajista 

tuputtavalta mainonnalta, vaikka kyseessä onkin kaupallinen sisältö. 

Natiivimainonnalla voidaan tarjota kuluttajille parempi kokemus ja vaikuttaa 

positiivisesti mielikuviin yrityksestä sekä sen tuotteista ja brändeistä. 

 

Natiivimainonnan käyttöön liittyy myös haasteita. Medioiden valmius julkaista 

natiivimainontaa rajoittaa osaltaan sitä, miten natiivimainontaa voidaan toteuttaa. 

Koska kyse on ulkopuolisista mediakanavista, yritys ei voi itse säädellä niiden 

toimintaa tai sitä, mihin suuntaan mediat natiivimainospaikkojaan kehittävät. 

Kuluttajien suhtautuminen natiivimainontaan on yritysten mielestä sekä potentiaalinen 

että toteutunut haaste. Natiivimainonnan yleistyessä kuluttajien asenteet tuntuvat 

kuitenkin muuttuneen myönteisemmäksi, eikä kaupallisten sisältöjen tarjoaminen 

medioille varatussa tiloissa herätä enää voimakkaita negatiivisia reaktioita. Tätä 

edesauttaa niin kuluttajien medialukutaidon parantuminen kuin riittävä ja ohjeiden 



76  

 

mukainen mainonnan merkitseminen. Muina haasteina ilmenee riittävän näkyvyyden 

saavuttaminen, mahdollisten yhteistöiden haasteet sekä sisällöntuotannon 

vaatimukset. Yritysten tulee pystyä tuottamaan korkealaatuista sisältöä jatkuvasti. 

 

Natiivimainonnan tulevaisuudennäkymät nähdään yleisesti positiivisina. Sen uskotaan 

olevan jatkossakin läsnä sekä kehittyvän osana yritysten digitaalista 

markkinointiviestintää. Kiinnostus natiivimainontaa kohtaan on suurta, ja toimijoiden 

määrä todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa. Samalla natiivimainonta tulee saamaan 

uusia muotoja; erityisesti videoiden ja yhdistelmäformaattien uskotaan kasvattavan 

osuuttaan. Kilpailun kasvaessa on natiivimainostajien löydettävä keinoja erottua 

massasta. Laadukkaan ja monipuolisen sisällön merkitys pysyy tärkeänä 

tulevaisuudessa. Natiivimainonta on askel siihen suuntaukseen, missä 

sisällöntuottajalla tai hänen mahdollisilla kaupallisilla tarkoitusperillään ole 

merkitystä, kunhan sisältö on tarpeeksi laadukasta, hyödyllistä ja relevanttia. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikkei natiivimainonnan rooli yritysten 

markkinointiviestinnässä ole vielä merkittävä, se tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 

Empiirisestä aineistosta nousseet positiiviset tulokset ja koetut hyödyt sekä 

markkinointiviestinnässä yleisesti tapahtuvat muutokset ajavat natiivimainonnan 

kehitystä. Vaikka siihen liittyy haasteitakin, natiivimainonta tulee todennäköisesti 

nousemaan merkittäväksi markkinointiviestinnän muodoksi näyttömainonnan sekä 

yrityksen omissa kanavissa tapahtuvan sisältömarkkinoinnin rinnalle.  

 

Empiirisen analyysin perusteella on päivitetty kolmannessa luvussa esitettyä 

natiivimainonnan teoreettista viitekehystä, sillä empiirisestä aineistosta nousi esiin 

teoreettisesta viitekehyksestä poikkeavia havaintoja. Tämä muokattu viitekehys 

esitetään kuviossa 6. Viitekehyksessä on korostettu alleviivaamalla asiat, jotka 

nousivat esiin empiirisestä aineistosta. Yleisesti tärkeimmät asiat eri kategorioissa on 

korostettu lihavoinnilla.  Sulkuihin on merkitty empiriassa vähemmän korostuneita, 

mutta silti kokonaiskuvassa huomioitavia asioita. Viitekehyksestä on myös poistettu 

kokonaan asioita, jotka eivät empiirisen aineiston mukaan toteudu lainkaan 

käytännössä, kuten IAB:n (2013) luokittelun mukaiset mainosformaatit. Teorian 

perusteella haasteeksi luokitellut eettiset asiat sisällytetään päivitetyssä 

viitekehyksessä osaksi natiivimainonnan läpinäkyvyyttä. 
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Viitekehyksessä natiivimainonta nähdään sisältömarkkinointia ja digitaalista 

mainontaa yhdistävänä konseptina, jota voidaan soveltaa näihin molempiin tai 

muihinkin markkinointiviestinnän osa-alueisiin. Natiivimainonnan rooli yritysten 

markkinointiviestinnässä on vielä niin pieni, ettei sitä nosteta omaksi osa-alueekseen 

markkinointiviestintämixissä. Muutenkaan ei nähdä tarpeelliseksi erotella 

markkinointiviestinnän työkaluja ja muotoja kuuluvaksi vain yhteen osa-alueeseen, 

sillä koko markkinointiviestinnän tulee olla luonteeltaan integroitua, kuten Chaffey ja 

Ellis-Chadwick (2012: 38) ja Pickton ja Broderick (2005: 108) esittävät. 

Natiivimainonta on yksi markkinointiviestinnän keinoista, jota voidaan soveltaa 

moniin markkinointiviestinnän osa-alueisiin ja tavoitteisiin. 

 

 

 
Kuvio 6. Natiivimainonnan päivitetty viitekehys 



78  

 

Empiiristen tulosten mukaan natiivimainonnan strategiat pohjautuvat vielä digitaalisen 

markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin strategioihin, eikä niitä ole erikseen 

määritelty natiivimainonnan kontekstissa. Tämän vuoksi strategia-elementti on 

viitekehyksessä esitetty suluissa ja katkoviivalla natiivimainonnan suhteen. 

Tulevaisuudessa natiivimainonnan roolin kasvaessa sille tullaan todennäköisesti 

luomaan omia strategioita, mutta tällä hetkellä ei voida puhua strategisista valinnoista 

natiivimainonnan suhteen. Strategisia, natiivimainonnan suunnitteluun liittyviä 

elementtejä ovat tavoitteiden asettaminen, kohderyhmien määrittely, yhteistyö-

kumppaneiden valinta sekä mittaaminen ja kehitys. Nämä strategiset valinnat nähdään 

pohjautuvan tällä hetkellä yritysten laajempiin markkinointiviestintä- tai 

sisältömarkkinointistrategioihin, eikä niille löydetty selkeitä määritelmiä 

natiivimainonnan kontekstissa. 

 

Natiivimainonnan toteutukseen liittyvät elementit eli sisällöt, muodot ja kanavat, 

voidaan kuitenkin tämänhetkisen tieteellisen kirjallisuuden ja empiiristen tulosten 

perusteella määritellä natiivimainonnan kontekstissa. Muodot käsittävät ohjaavan ja 

sisällöllisen natiivimainonnan IAB Finlandin (2015) jaottelua mukaillen. Muotoihin 

on otettu mukaan yleisimmät tutkielmassa havaitut natiivimainonnan formaatit: 

erilaiset tekstit, kuten artikkelit ja artikkelisarjat, kuvat, videot ja näiden yhdistelmät. 

Sisällöt jaetaan hyödyllisiin, viihdyttäviin ja vuorovaikutteisiin, joista hyödyllisyys 

korostuu yleisimpänä sisältötyyppinä. Samaan natiivimainokseen voidaan yhdistellä 

useampaa sisältötyyppiä. Natiivimainontaa julkaistaan maksetussa mediatilassa, kuten 

uutis- ja yleismedioissa, sekä sosiaalisessa mediassa, jonka kautta sisältöjä on myös 

tarkoitus levittää. 

 

Omina kokonaisuuksinaan esitetään tässä tutkielmassa tärkeimmät esiin nousseet 

natiivimainonnan hyödyt ja haasteet. Tärkeimmäksi hyödyksi määritelty kuluttajalle 

parempi käyttäjäkokemus pitää sisällään kuluttajan palvelemisen laadukkaan, 

relevantin ja hyödyllisen sisällön avulla sekä sen, että natiivimainonta on perinteistä 

digitaalista mainontaa vähemmän tunkeilevaa, aiheuttaen siksi kuluttajalle vähemmän 

ärsytystä. Näiden asioiden katsotaan edistävän myös positiivisten brändimielikuvien 

ja asenteiden muodostumista mainostajaa kohtaan. Tehokkuus on toinen merkittävä, 

empiriassa korostunut hyöty. Median keinojen hyödyntäminen sekä soveltuminen 
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mobiiliin eivät tulleet vahvasti esiin empiirisissä tuloksissa, mutta niiden merkitys on 

kokonaiskuvassa huomioitava. 

 

Haasteista merkittävimmät ovat mainonnan läpinäkyvyydestä huolehtiminen ja 

sisällöntuotanto. Myös kuluttajien negatiiviset reaktiot sekä empiriasta esiin noussut 

medioiden valmius julkaista natiivimainontaa koetaan haasteina. Joihinkin haasteista 

yritys voi itse vaikuttaa enemmän, mutta esimerkiksi medioiden valmius julkaista 

natiivimainontaa on ulkopuolisten tahojen hallinnassa. Osa haasteista kytkeytyy 

sisältöihin ja kanaviin, mitä kuvataan viitekehyksessä suhdetta nuolilla. Koska sisällöt 

ovat natiivimainonnassa avainasemassa, sisällöntuotanto on kriittinen haaste. 

Kanavien valinta puolestaan vaikuttaa natiivimainonnan näkyvyyteen ja kohderyhmän 

vastaanottavaisuuteen. Lisäksi medioiden valmiuden julkaista natiivimainontaa ja 

kanavien välillä on myös yhteys; valmius voi vaihdella eri kanavissa. Myös haasteiden 

ja hyötyjen välillä ilmenevää suhdetta kuvataan nuolella. Saavuttaakseen hyötyjä 

natiivimainonnalla on yritysten löydettävä ratkaisut edellä esitettyihin haasteisiin. 

Esimerkiksi huolehtimalla mainonnan asianmukaisesta merkitsemisestä yritys voi 

vähentää kuluttajien negatiivista suhtautumista natiivimainontaan. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkielman tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen natiivimainonnan roolista 

yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä sekä siitä, miten yritykset toteuttavat 

natiivimainontaa käytännössä. Tarkoitus oli kuvata natiivimainontaa digitaalisen 

markkinointiviestinnän ajankohtaisena ilmiönä ja työkaluna. Lisäksi tutkielmalla 

haluttiin selvittää, mitä hyötyjä yritykset voivat natiivimainonnalla saavuttaa ja 

millaisia haasteita sen toteuttamiseen liittyy. Tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä 

lähestyttiin laadullisen tapaustutkimuksen menetelmin. Ilmiötä kuvaamaan valittiin 

neljä natiivimainontaa hyödyntävää, kotimaista yritystä, joiden käsityksiä ja 

kokemuksia natiivimainonnasta kerättiin teemahaastatteluiden avulla.  

 

Tutkielman tulokset vahvistavat osittain aiemmissa tieteellisissä tutkimuksissa 

esitettyjä näkemyksiä natiivimainonnasta potentiaalisena digitaalisen 

markkinointiviestinnän keinona tulevaisuudessa, vaikkakin tällä hetkellä se on 

yrityksissä pääosin vasta kehitysvaiheessa eikä vielä edusta merkittävää osaa 

markkinointiviestinnän kokonaiskuvassa. Empiiriset tulokset tuovat myös uutta tietoa 

natiivimainonnan toteuttamiseen liittyvistä käytännöistä, sekä sen yrityksille 

tarjoamista hyödyistä ja haasteista. Tässä luvussa käydään läpi tutkielman tulokset ja 

vastaukset tutkimuskysymyksiin, teoreettinen kontribuutio ja liikkeenjohdolliset 

johtopäätökset. Lisäksi esitetään jatkotutkimusehdotukset ja arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja rajoituksia. 

 

6.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkielman pääasiallinen tavoite oli selventää natiivimainonnan tämänhetkistä roolia 

yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Tarkoitus on myös edistää aiheen 

ympärillä tapahtuvaa akateemista keskustelua selventämällä natiivimainonnan 

määritelmää, ja siihen keskeisesti liittyviä piirteitä. Jotta päätutkimuskysymykseen 

”millainen on natiivimainonnan rooli yritysten digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä?” voitiin lähteä vastamaan, oli ensin määriteltävä, mitä 

akateemisessa tutkimuksessa tarkoitetaan natiivimainonnalla. Tieteellisen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella natiivimainontaa määrittävät peruselementit ovat 

sen esiintyminen digitaalisessa, maksetussa mediatilassa, toimituksellisten keinojen 
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hyödyntäminen, sisällön laadukkuus ja relevanttius sekä häiriöttömän 

käyttäjäkokemuksen varmistaminen kuluttajalle. Natiivimainonta määritelläänkin 

tässä tutkielmassa maksetussa mediatilassa esiintyvänä, median keinoja ja muotoja 

hyödyntävänä markkinointiviestinnän keinona, jolla tuodaan kuluttajalle tämän 

suostumuksella laadukasta, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä kuluttajan 

käyttäjäkokemusta häiritsemättä.  

 

Päätutkimuskysymystä varten oli myös määriteltävä, mitä yrityksen digitaalisella 

markkinointiviestinnällä tarkoitetaan. Ensimmäiseen, tutkielman kontekstia 

kuvaavaan alatutkimuskysymykseen ”mistä elementeistä digitaalinen 

markkinointiviestintä koostuu?” vastattiin kuvailemalla digitaalisen 

markkinointiviestinnän kanavia, osa-alueita ja erityispiirteitä. Osa-alueiksi 

määriteltiin aiemman tieteellisen tutkimuksen perusteella mainonta, henkilökohtainen 

myyntityö, myynninedistäminen sekä pr eli suhdetoiminta. Näiden rinnalle nostettiin 

myös sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media, sillä ne nähdään merkitykseltään niin 

tärkeinä, ettei niitä voida sivuttaa nykyaikaisen digitaalisen markkinointiviestinnän 

paletissa. Digitaaliset kanavat jaetaan tutkielmassa kolmeen mediakategoriaan, 

maksettuun, omistettuun ja ansaittuun, mukaillen Chaffey ja Ellis-Chadwickin (2012: 

11) näkemystä. Näistä maksettu media on natiivimainonnan ensisijainen 

julkaisukanava. Digitaalisen median erityispiirteet, kuten vuorovaikutus, 

informaatiorakenteen muutos, kontrollin siirtyminen kuluttajille ja käyttäjälähtöinen 

sisältö, vaikuttavat yritysten tapaan toteuttaa markkinointiviestintää.  

 

Tutkielman empiirisen aineiston perusteella natiivimainonnan tämänhetkinen rooli 

yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä on vielä vähäinen, ja se edustaa 

yrityksille vasta pientä osaa digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Yritykset eivät ole 

luoneet omia strategioita natiivimainonnalle, vaan se sisällytetään osaksi 

sisältömarkkinointi- tai kokonaismarkkinointiviestintästrategiaa. Natiivimainonnalle 

ei ole yrityksissä asetettu myöskään omia tavoitteita, vaan ne pohjautuvat laajempiin 

markkinointiviestinnän tavoitteisiin. Myöskään muita strategisia elementtejä, kuten 

kohderyhmiä, yhteistyökumppaneita ja tulosten mittareita, ei voida tarkkaan eritellä 

natiivimainonnan kontekstissa. Tämä kertoo siitä, että yritysten tietämys ja osaaminen 

natiivimainonnasta on vasta kehittymässä.  
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Koska natiivimainonta on ilmiönä uusi, ja siitä on olemassa vasta rajallinen määrä 

tieteellistä tutkimusta, halutiin tällä tutkimuksella luoda kokonaiskuva 

natiivimainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä elementeistä 

Alatutkimuskysymykseen ”miten natiivimainontaa toteutetaan?” vastattiin 

kuvaamalla ja analysoimalla natiivimainonnan muotoja, sisältöjä ja julkaisukanavia. 

Toisin kuin muita strategisia elementtejä, näitä voidaan tarkastella natiivimainonnan 

kontekstissa. Tämän tutkielman empiiristen tulosten mukaan natiivimainonnan 

yleisimmät muodot ovat tekstimuotoiset artikkelit ja artikkelisarjat, kuvat, 

sisältöyhteistyöt, blogit ja videot, sekä näiden yhdistelmät. Tässä tutkielmassa 

natiivimainonnan muotoja tarkastellaan enemmän tavoitteen ja sisältöjen kuin 

mainonnan teknisen formaatin sijaan, sillä tarkoituksena on laajemman ymmärryksen 

lisääminen ilmiöstä. Sisältö ja konteksti nähdään natiivimainonnan onnistumisen 

kannalta tärkeämpänä kuin formaatti. Tavoitteeltaan natiivimainonta voi olla ohjaavaa 

tai sisällöllistä. Sisältöjen pääkategorioiksi määritellään hyödyllinen, viihdyttävä sekä 

vuorovaikutusta aktivoiva. Hyödyllisyys on yritysten hyödyntämistä 

sisältöelementeistä yleisin. Empiiristen tulosten mukaan monipuoliset, useita 

sisältöelementtejä hyödyntävät natiivimainokset ovat jo laajasti käytössä, ja niiden 

osuus tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Sisällön monipuolisuus on 

tärkeää erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi. Ennen kaikkea sisällön tulee olla 

kuluttajalle relevanttia ja laadukasta.  

 

Natiivimainontaa julkaistaan pääasiassa digitaalisissa maksetuissa mediakanavissa, 

niin viihde- kuin uutissivustoillakin. Pääkanaviin kuuluvat esimerkiksi uutis- ja 

yleismediat sekä sosiaalisen median sivustot ja sovellukset, joiden sisältövirtaan 

natiivimainontaa on käytännöllistä upottaa. Mediat tarjoavat yrityksille määriteltyjä 

natiivimainospaikkoja, tai niiden tarkoituksiin voidaan luoda kokonaan omia 

sisältöosiota ja -sivustoja. Yritysten käyttämät kanavat vaihtelevat sen mukaan, mihin 

tarkoituksiin ja minkälaisille kohderyhmille natiivimainontaa luodaan.  

 

Natiivimainonnalla on esitetty olevan hyötyjä verrattuna perinteiseen digitaaliseen 

mainontaan, ja alatutkimuskysymyksellä ”mitä hyötyjä natiivimainonnalla voidaan 

saavuttaa?” haluttiin selvittää näistä tärkeimmät. Natiivimainonnan sulautuminen 

alustaansa mahdollistaa kuluttajalle paremman, häiriöttömän digitaalisen 

käyttökokemuksen. Haastatellut yritykset kokevat natiivimainonnan tehokkaammaksi 
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kuin perinteisen digitaalisen mainonnan. Natiivimainonnalla on saavutettu positiivisia 

tuloksia niin lukija- ja näyttömäärillä, sisällön parissa vietetyllä ajalla kuin myynneillä 

mitattuna. Kuitenkin empiiristen tulosten mukaan natiivimainonnan onnistuminen 

vaihtelee ja on kiinni useista tekijöistä. Mikään yksittäinen natiivimainonnan muoto, 

kanava tai sisältötyyppi ei nouse aineistossa selkeästi tehokkaimmaksi. Paremman 

käyttäjäkokemuksen tarjoamisen sekä tehokkuuden lisäksi natiivimainonnan 

merkittävämpiä hyötyjä yrityksille ovat median keinojen hyödyntäminen sekä 

soveltuminen mobiilialustoille. Natiivimainonnassa hyödynnetään tietoisesti median 

keinoja, kuten uutisartikkelin ulkoasua ja tyyliä. Taustalla vaikuttanee se, että 

kuluttajat ovat motivoituneempia lukemaan toimituksellista sisältöä kuin selkeää 

mainontaa.  

 

Alatutkimuskysymyksellä ”mitä haasteita natiivimainonnan käyttöön liittyy?” 

haluttiin selvittää millaiset asiat mahdollisesti rajoittavat natiivimainonnan 

käyttöönottoa ja käyttöä yrityksissä. Natiivimainonnan keskeisinä haasteina nousi 

esiin mainonnan merkitsemiseen ja läpinäkyvyyteen liittyvät seikat, sisällöntuotannon 

resurssien puute sekä kuluttajien mahdollinen negatiivinen suhtautuminen 

natiivimainontaan. Empiirisessä aineistossa korostuu haasteena lisäksi medioiden 

valmius julkaista natiivimainontaa. Haastateltujen yritysten mukaan natiivimainonta 

on etenkin alkuvaiheessa herättänyt kuluttajissa hämmennystä sekä negatiivisiakin 

tunteita, mutta natiivimainonnan yleistyessä ja kuluttajien medialukutaidon 

parantuessa asenteet natiivimainontaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmäksi ja 

kuluttajien suhtautuminen natiivimainontaan nähdään nykyään suuremmaksi osin 

positiivisena. Mainonnan riittävällä merkitsemisellä uskotaan olevan vaikutusta 

suhtautumiseen. Haastatelluilla yrityksillä on selkeät toimintatavat natiivimainonnan 

merkitsemiseen, joko omasta toimestaan tai ostamansa mediatilan kautta, eikä sitä 

koeta käytännössä erityisen haastavaksi. 

 

Sisällöntuotanto voi muodostua haasteeksi etenkin pienemmillä resursseilla toimivissa 

yrityksissä. Empiirisen aineiston mukaan yritykset suunnittelevat natiivimainontaa 

pitkälti itse, tosin osalla on suunnittelussa apuna sisältömarkkinointitoimisto tai 

mediatalo. Natiivimainokset kilpailevat sidosryhmien huomiosta medioissa 

toimituksellisen sisällön kanssa, joten natiivimainontasisältöjen laadun tulee olla 

vähintään yhtä korkealla. Sosiaalisessa mediassa kilpailua syntyy myös 
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kuluttajalähtöisen sisällön kanssa. Sisällön tulee olla myös tarpeeksi monipuolista ja 

vaihtelevaa, jotta kuluttajien mielenkiinto pysyisi yllä. Medioiden tarjoamat 

natiivimainosratkaisut rajoittavat osaltaan yritysten mahdollisuuksia välittää 

luomaansa sisältöä yleisölle. Etenkin natiivimainonnan alkuvaiheessa, vielä muutama 

vuosi sitten medioiden valmius julkaista natiivimainontaa on koettu merkittävänä 

rajoitteena.   

 

6.2 Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

Tähänastisissa tieteellisissä ja kaupallisissa tutkimuksissa (Campbell & Marks 2015, 

Grensing-Pophal 2014, Sebastian 2014) natiivimainonta on esitetty digitaalisen 

mainonnan suurena innovaationa ja kasvavien mainostulojen lähteenä. Empiiristen 

tulosten mukaan natiivimainontaa edustaa kuitenkin yrityksille tällä hetkellä vasta 

pientä osaa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, ja sen tämän hetkistä roolia ei 

voida pitää merkittävänä. Kuitenkin yrityksissä tunnustetaan natiivimainonnan 

potentiaali tehokkaana markkinointiviestinnän keinona, ja sen roolin uskotaan 

kasvavan tulevaisuudessa. Natiivimainonnan käyttöä aiotaan haastatelluissa 

yrityksissä jatkaa tai lisätä lähitulevaisuudessa. Empiiriset tulokset tukevat tältä osin 

akateemisen keskustelun mukaista käsitystä natiivimainonnan roolin kehityksestä 

tulevaisuudessa (Carlson 2015, Manic 2015), vaikka tämänhetkinen rooli onkin vielä 

pieni.  

 

Markkinointiviestinnän toimintaympäristön digitalisoituminen ja muutokset 

kuluttajien tavassa käyttää digitaalista mediaa ovat luoneet tarpeen kehittää 

hienovaraisempia, kuluttajia palvelevia mainonnan keinoja. Tutkielman empiiriset 

tulokset tukevat aiempien tutkimusten näkemystä siitä, että pelkkä kaupallisen viestin 

välittäminen massaviestimien kautta ei enää riitä kuluttajien ja muiden sidosryhmien 

sitouttamiseen (Keller 2009, Mulhern 2009, Rowley ja Holliman 2014). Isokankangas 

ja Vassinen (2010: 51) ovat todenneet, että ihmiset vastustavat verkossa heidän 

elämäänsä häiritseviä markkinointiviestejä. Sen sijaan jos viesti vastaa kuluttajan 

tarpeeseen, se otetaan mielellään vastaan ja jopa levitetään eteenpäin. Empiiristen 

tulosten mukaan yritykset tunnistavat tämän tarpeen kehittää markkinointi-

viestintäänsä kuluttajia palvelevaan suuntaan ja päästä näin lähemmäksi asiakasta. 
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Tämä toimii yrityksille motiivina ottaa käyttöön uusia markkinointiviestinnän keinoja, 

kuten natiivimainontaa.  

 

Natiivimainonnan synnyn ja kehityksen taustalla vaikuttavat markkinointiviestinnässä 

ja media-alalla tapahtuneet muutokset, kuten sosiaalisen median nousu keskeiseksi 

kommunikaatiokanavaksi, sisältömarkkinoinnin suuntauksen leviäminen ja 

toimituksellisten ja kaupallisten sisältöjen lähentyminen (Hennig-Thurau 2010, 

Holliman & Rowley 2014, Campbell & Marks 2015). Digitaalisessa 

markkinointiviestintämixissä natiivimainonta asettuu lähimmäksi 

sisältömarkkinointia ja digitaalista mainontaa. Tutkijoilla on vielä eriäviä näkemyksiä 

siitä, onko natiivimainonta enemmän sisältömarkkinointia (IAB Finland 2015), 

mainontaa (Couldry & Turow 2014) vai jonkinlainen yhdistelmäkonsepti (Matteo & 

Dal Zotto 2015). Empiirisen aineiston perusteella asemointi riippuu yrityksen 

käsityksestä natiivimainonnasta ja markkinointiviestinnän rakenteesta. Käytännössä 

sitä ei ole välttämättä edes tarvetta lokeroida tiettyyn osa-alueeseen, vaan 

natiivimainontaa voidaan hyödyntää useisiin markkinointiviestinnän tarkoituksiin. 

Erilaisten sisältömarkkinoinnin, natiivimainonnan ja digitaalisen mainonnan 

muotojen tulisi tukea toisiaan ja välittää yhtenäistä viestintäsanomaa.  

 

Natiivimainonnan pääasiallinen tavoite on tuottaa kuluttajia vähemmän häiritsevää 

mainontaa, jonka keskeinen elementti on laadukas sisältö. Tämän kaltainen 

markkinointiviestintä nähdään keinona tavoittaa sidosryhmiä ja herättää mielenkiintoa 

pirstaloituneessa ja rajattomasti tietoa sisältävässä digitaalisessa toiminta-

ympäristössä, jossa kontrolli on siirtynyt yrityksiltä kuluttajille ja sosiaalisten 

verkostojen merkitys on korostunut. (Basney 2014, Carlson 2015, Campbell & Marks 

2015, Wojdynski & Evans 2016). Aiemmissa tutkimuksissa on selkeästi esitetty 

tungettelevaksi koetun mainonnan aiheuttavan kuluttajissa negatiivisia reaktioita 

(Becker-Olsen 2003, Faber ym. 2004) ja hienovarainen, sisältökeskeinen mainonta on 

esitetty informatiivisemmaksi, viihdyttävämmäksi ja vähemmän ärsytystä herättäväksi 

(Tutaj & van Reijmersdal 2012). Tämän tutkielman empiiriset tulokset tukevat tältä 

osin aiempaa akateemista tutkimusta. Yritysten mukaan, jos sisältö palvelee 

kuluttajaa, esimerkiksi hänen ostopäätösprosessiaan tai tarjoaa ratkaisun kuluttajan 

ongelmaan, se tuntuu vähemmän tungettelevalta ja tuputtavalta kuin perinteinen 

digitaalinen mainonta.  
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Paremman kuluttajakokemuksen tarjoaminen voidaan nähdä yritysten pääasiallisena 

natiivimainonnalla saavutettavana hyötynä. Empiirisessä aineistossa korostuu ennen 

kaikkea sisällön merkitys paremman kuluttajakokemuksen luojana, enemmän kuin 

mainoksen tekninen formaatti tai ulkoasu. Tämän perusteella voidaan sanoa, että 

pelkkä julkaisualustaan sulautuminen tai toimituksellisen sisällön paikalla 

esiintyminen ei riitä tekemään natiivimainoksesta tehokasta, vaan sen arvon tulee 

perustua ennen kaikkea relevanttiin ja laadukkaaseen sisältöön. Tulokset tukevat 

etenkin Basneyn (2014) ja Pearlman ym. (2014) näkemyksiä siitä, että sisältö on 

tehokkaan markkinointiviestinnän ydin. Tulokset myös vahvistavat Grensing-

Pophalin (2014) ja Isokankaan ja Vassisen (2010: 52) oletusta siitä, että jos sisältö on 

tarpeeksi hyvää ja relevanttia, ei mainostajan kaupallisilla tarkoituksilla ole niin paljon 

merkitystä. Sisältölähtöinen ja ratkaisuja tarjoava natiivimainonta ei tunnu kuluttajista 

tuputtavalta, vaikka taustalla onkin kaupallinen viesti.  

 

Natiivimainonnan sisällön tyypeiksi ehdotetut hyödyllisyys, viihdyttävyys ja 

vuorovaikutteisuus pohjautuvat IAB Finlandin (2015) kategorisointiin sekä 

akateemiseen keskusteluun erilaisista mainonnan sisältömuodoista (Taylor 2009, 

Isokangas & Vassinen 2010: 66–67, Tutaj & van Reijmersdal 2012). Hyödyllisyys 

nousee sekä aiemmissa tutkimuksissa että empiirisessä aineistossa yleisimmäksi 

sisältöelementiksi. Kaupallisten tutkimusten (Era Content 2015) perusteella kuitenkin 

viihdyttävyys on kuluttajien natiivimainonnalta eniten odottama elementti. 

Vuorovaikutus on käytännössä vielä vähemmän esiintyvä sisältöelementti, mikä on 

yllättävää siinä mielessä, että se nähdään yleensä koko digitaalisen 

markkinointiviestinnän keskiössä ja yrityksiä kannustetaan luomaan vuorovaikutusta 

sidosryhmiensä kanssa (Rowley 2004, Gurǎu 2008, Hennig-Thurau 2010).  

 

Aiempi teoreettinen keskustelu natiivimainonnan muodoista nojautuu pitkälti 

International Advertising Bureaun (2013) luomaan kuuden kategorian luokitteluun. 

Läheskään kaikkia IAB:n luokittelemia muotoja ei empiirisen aineiston perusteella 

havaittu käytettävän, joten tutkielman tulokset poikkeavat siltä osin aiemmasta. IAB:n 

listaus on laadittu Yhdysvaltojen markkinoiden mukaisesti, mikä voi osaksi selittää 

eroavaisuuksia tämän tutkielman kotimaisten tapausyritysten käyttäminen 

natiivimainosmuotojen välillä. Lisäksi yrityksillä on vielä erilaisia ja epäselviä 

käsityksiä siitä, minkälaiset mainosmuodot ylipäätään luetaan osaksi natiivimainontaa. 
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Osa mainostajista ei pidä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa sponsoroitujen sisältöjen 

julkaisua natiivimainontana, vaikka yleisen keskustelun mukaan (A.N.A. 2014, 

Campbell & Marks 2015) se on yksi näkyvimpiä natiivimainonnan muotoja. 

Natiivimainonnan muodoista ei voida luoda yksiselitteistä listausta, etenkin kun uusia 

muotoja kehittyy jatkuvasti. Pääsääntönä voidaan pitää aiemmin esitetyn määritelmän 

ominaisuuksia: esiintymistä digitaalisissa, maksetuissa kanavissa, sisällön 

relevanttiutta ja hyödyllisyyttä kuluttajalle, toimituksellisten keinojen hyödyntämistä 

ja sulautumista julkaisualustaan. Nämä ehdot täyttävä mainonta on natiivimainontaa. 

Aiemmasta teoreettisesta keskustelusta poiketen empiiriset tulokset korostavat 

vahvasti videoiden käyttöä natiivimainonnan muotona. Niiden käyttö aiotaan aloittaa 

tai lisätä kaikissa tapausyrityksissä lähitulevaisuudessa, ja yleisesti videoiden uskotaan 

nousevan isoon rooliin natiivimainonnassa. 

 

Sekä teoreettinen (Fulgoni & Lipsman 2014) että empiirinen aineisto tuovat esiin, että 

ollakseen tehokasta täytyy natiivimainontaan käytetyn julkaisukanavan tavoittaa 

riittävän suuria yleisöjä. Kyse on ehkä kuitenkin enemmän koko digitaalisen 

mainonnan kuin natiivimainonnan erityispiirteestä. Kanavan valinta on kuitenkin 

merkittävää kohderyhmän vastaanottavaisuuden kannalta: on tärkeää, että yleisö näkee 

sisällön oikeassa tilanteessa ja yhteydessä. Tutkimusaineiston B2B- ja B2C-yritysten 

välillä ilmeni käytettyjen julkaisukanavien välillä eroavaisuutta. Yritysmarkkinoille 

keskittyneen toimijan natiivimainonta on rajattu tarkasti ammatillisiin uutismedioihin. 

Isohookana (2007: 85) ja Karjaluoto ym. (2015) mukaan eroavaisuudet ovat 

luonnollisia, vaikka digitalisoituminen onkin tuonut B2C- ja B2B-yritysten 

markkinointiviestintää lähemmäs toisiaan. Truong ja Simmons (2010) sekä Fulgoni ja 

Lipsmanin (2014) korostama kuluttajien ajankäytön keskittyminen mobiilialustoille 

ajaa natiivimainonnan kehitystä ja kasvua, sillä natiivimainonta soveltuu hyvin rajatun 

mainostilan ja sovellusperusteisen käytön mobiilialustalle. Toisaalta yleinen kehitys 

on empiiristen tulosten perusteella pitkälti riippuvaista medioiden valmiudesta 

julkaista natiivimainontaa.  

 

Tieteellisessä keskustelussa on herännyt kysymyksiä siitä, miten suuri osa 

natiivimainonnan tehosta perustuu siihen, etteivät kuluttajat tunnista niiden kaupallisia 

viestejä ja tarkoituksia, ja onko tämän kaltainen tehokkuus eettisesti kyseenalaista 

(Couldry & Turow 2014, Howe & Teufel 2014, Wojdynski & Evans 2016). Empiirisen 
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aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että yritysten mielestä kuluttajat 

tunnistavat nykyään natiivimainonnan suhteellisen hyvin. Negatiivista suhtautumista 

ei enää juurikaan ilmene. Lisäksi koetaan, että jos mainostaja tuottaa tarpeeksi 

laadukasta, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä, ei ole niin suurta merkitystä, vaikka 

julkaisija olisikin kaupallinen toimija, jolla on taustalla kaupallinen agenda. Tämän 

tutkielman tulokset kumoavat siten natiivimainonnan tehokkuudesta esitettyä 

kritiikkiä. 

 

Natiivimainonnan läpinäkyvyys ei empiirisen aineiston mukaan käytännössä edusta 

yhtä suurta haastetta kuin akateemisessa keskustelussa (Carlson 2015, Campbell & 

Marks, Howe & Teufel 2014, Wojdynski & Evans 2016), mutta mainonnan 

asiaankuuluva merkitseminen nähdään silti kaikkien osapuolien; kuluttajan, yrityksen 

ja median etuna. Vaikka tutkielman tapausyrityksillä on jo selkeä linja 

natiivimainonnan merkitsemiseen, voidaan uskoa, ettei tilanne ole kaikkien yritysten 

kohdalla yhtä ongelmaton. Keskustelu mainonnan merkitsemisestä on perusteltua 

yhtenäisten toimintamallien saavuttamiseksi sekä journalistisen etiikan 

säilyttämiseksi. Sen sijaan empiriasta nousee aiempaan tutkimukseen nähden uutena 

haasteena esille medioiden valmius julkaista natiivimainontaa. Yrityksillä on rajalliset 

mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mihin suuntaan mediat kehittävät 

natiivimainospaikkojaan. Muihin haasteisiin, kuten sisällöntuotantoon, yritys voi itse 

vaikuttaa enemmän suuntaamalla näihin tarpeeksi resursseja.  

 

Tutkielmassa digitaalisen markkinointiviestinnän osa-alueiksi listattiin aiemmista 

malleista lainaten henkilökohtainen myyntityö, digitaalinen mainonta, 

myynninedistäminen ja digitaalinen mainonta (Karjaluoto 2010, Bergström & 

Leppänen 2015: 152). Esimerkiksi Isohookana (2007: 63) erottelee myös verkko- ja 

mobiilimainonnan omiksi alueikseen, mutta tässä tutkielmassa ne nähdään 

enemmänkin kanavina. Sen sijaan mukaan nostettiin myös sisältömarkkinointi ja 

sosiaalinen media. Ne ovat osa-alueina uudempia, eivätkä siten kuulu perinteiseen 

markkinointiviestintämixiin. Empiirisistä tuloksista ilmenee, että esimerkiksi 

sisältömarkkinointi nähdään yrityksissä jo kuitenkin merkittävänä strategisena 

suuntauksena, joten sen ottaminen mukaan markkinointiviestintämixiin on perusteltua. 

Myös sosiaalinen media on hyvin läsnä yritysten markkinointiviestinnässä, mikä on 
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alettu tunnustaa myös akateemisissa tutkimuksissa (Weber 2009, Hennig-Thurau ym. 

2010 Kaplan & Haenlein 2010) 

 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Markkinointiviestinnästä on markkinointi- ja mainosalan rakennemuutosten myötä 

tullut yhä tärkeämpi kilpailukeino kaikille yrityksille. Toimintaympäristön muuttuessa 

mainostajien on kehitettävä markkinointiviestinnän keinojaan vastaamaan paremmin 

kuluttajien mieltymyksiä, sekä erottumaan digitaalisten medioiden valtavasta mainos- 

ja sisältötulvasta. Tämän tutkielman tulokset tarjoavat yrityksille tietoa 

ajankohtaisesta ja kuluttajia palvelevasta markkinointiviestinnän keinosta. 

Natiivimainonta tarjoaa yrityksille varteenotettavan vaihtoehdon nykyään melko 

tehottamalle digitaaliselle näyttömainonnalle. Onnistuneella natiivimainonnalla 

voidaan saavuttaa perinteistä näyttömainontaa korkeampia näyttö- ja lukijamääriä ja 

saada kuluttajat viettämään aikaa sisältöjen parissa, mikä voi vaikuttaa positiivisesti 

yritys- ja brändimielikuviin sekä kasvattaa kuluttajien sitoutumista. Sosiaalisissa 

verkostoissa kuluttajien mielenkiintoa tulee tavoitella hienovaraisemmilla, 

vuorovaikutusta aktivoivilla mainonnan keinoilla, jotka eivät ärsytä kuluttajaa tai saa 

häntä lopettamaan yrityksen tai brändin seuraamista. Pelkkä tuote- tai 

hintainformaation tarjoaminen, tai huomionherättäminen visuaalisilla elementeillä ei 

riitä kuluttajien mielenkiinnon vangitsemiseen.  

Kuluttajat ovat yleensä motivoituneempia lukemaan toimituksellisia kuin kaupallisia 

sisältöjä ja kokevat ne luotettavimpina, joten natiivimainostajat hyötyvät olemassa 

olevan median keinoista. Mainostajien on kuitenkin huomioitava natiivimainonnan 

esiin nostamat huolenaiheet journalistisesta etiikasta, joita tuodaan vahvasti esiin 

tuoreimmissa tutkimuksessa (Carlson 2015, Poutanen, Luoma-aho & Suhanko 2016). 

Etenkin uutismedioihin liitetään journalistisen luotettavuuden ja läpinäkyvyyden 

periaatteita, joita toimittajat pyrkivät vaalimaan. Poutanen ym. (2016) mukaan 

toimittajien päätösvalta on korostunut mainossisältöjen alkaessa esiintyä samoissa 

mediatiloissa toimituksellisten sisältöjen kanssa. Toimittajat valvovat, soveltuuko 

mainostajan sisältö heidän mediansa arvomaailmaan ja päätöksentekoa ohjaavat 

journalistiset normit. Mainostajien on hyödyllistä tuntea journalistiset ohjeistukset ja 

normit, jotta he osaavat luoda toimittajien hyväksynnän saavuttavaa, käytetyn 

mediakanavan tyyliin sopivaa sisältöä. Viihdemedioissa journalistiset normit eivät 
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välttämättä ole yhtä tiukat kuin uutismedioissa, joten ne ovat helpommin lähestyttävä 

alusta. Toisaalta juuri uutismedioiden arvostettuus ja uskottavuus kuluttajien silmissä 

tekevät niistä houkuttelevan julkaisukanavan. Natiivimainonta soveltuu 

julkaisualustaan sulautuvan luonteensa puolesta hyvin myös mobiilialustoille, jonne 

kuluttajien ajankäyttö keskittyy kasvavalla tahdilla. Henkilökohtaisiksi koetuilla 

mobiilialustoilla mainonnan riski herättää kuluttajissa negatiivisia tuntemuksia 

kuitenkin korostuu, jolloin mainostajien on entistä tarkemmin huolehdittava sisällön 

hyödyllisyydestä ja relevanttiudesta kuluttajalle. 

 

Empiiristen aineiston mukaan natiivimainonnalle ei vielä luoda yrityksissä omia 

strategioita tai tarkkoja suunnitelmia. Suunnitelmallisuus voisi kuitenkin tehostaa ja 

parantaa yritysten natiivimainontaa. Natiivimainonnan käyttöönottoa suunnittelevien 

ja sitä jo tekevien yritysten tulee miettiä, mitä natiivimainonnalla halutaan saavuttaa 

yrityksen ja kuluttajien hyväksi. Tutkielman kolmannessa luvussa esitetään 

natiivimainonnan suunnitteluun liittyviä suosituksia, joiden avulla voidaan luoda 

onnistunutta natiivimainontaa. Suunnittelussa tulee huomioida tavoitteiden 

asettaminen, kohdeyleisön määrittäminen ja ymmärtäminen, relevantin ja 

kiinnostavan sisällön luominen, oikeiden kanavien ja kontekstin valinta, 

yhteistyökumppaneiden valinta, mainonnan läpinäkyvyydestä huolehtiminen sekä 

mittaaminen, arviointi ja kehitys. Haastateltujen yritysten mukaan natiivimainontaa 

kannattaa ajatella pitkäjänteisesti, pysyvänä markkinointiviestinnän keinona, minkä 

vuoksi suunnitelmallisuus voisi tuoda lisäarvoa natiivimainontaan. Resursseistaan 

riippuen yritys voi ottaa päävastuun natiivimainonnan suunnittelusta itse, tai turvautua 

esimerkiksi sisältömarkkinointitoimiston tai mediatalon apuun, joilla voi olla parempi 

tietotaito ja osaaminen natiivimainonnan toteuttamisesta. Natiivimainonnan 

tehokkuuden mittaamiseen on suositeltavaa käyttää monipuolisia, digitaalisen 

ympäristön erityispiirteet ja yrityksen tavoitteet huomiovia mittareita. 

 

Onnistuneen natiivimainonnan avainasemassa on laadukas, relevantti ja hyödyllinen 

sisältö, joka palvelee kuluttajaa ja tarjoaa ratkaisuja kuluttajan ongelmiin. Näin 

varmistetaan, ettei mainonta tunnu tuputtavalta. Sisällön tulisi olla kohderyhmien 

intressien mukaista, joten yritysten täytyy ymmärtää kuluttajien mieltymyksiä; 

arvostavatko nämä eniten esimerkiksi hyödyllisiä vai viihdyttäviä sisältöjä. 

Vuorovaikutusta aktivoivat sisältömuodot saavat yleensä kuluttajia viettämään aikaa 
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sisällön parissa, joten niitä kannattaa hyödyntää sisältöelementteinä. Luomalla 

monipuolista ja räätälöityä sisältöä voidaan natiivimainonnalla tavoittaa laajojakin 

yleisöjä. Viestinnän luovuus ja persoonallisuus auttavat erottumaan muista 

mainostajista. Sosiaalisessa mediassa tulee varsinaisen kohderyhmän lisäksi pitää 

mielessä ryhmien sosiaaliset verkostot, joihin voidaan vaikuttaa epäsuorasti. 

Vuorovaikutusta tulee pyrkiä aktivoimaan kuluttajien lisäksi muihinkin yritysten 

sidosryhmiin, kuten medioihin ja yhteistyökumppaneihin. Sisällölle täytyy myös 

löytää oikea konteksti, tarkoittaen muun muassa kohderyhmälle sopivaa 

esittämispaikkaa, -aikaa, -tyyliä sekä asiayhteyttä. 

 

Merkittävä natiivimainontaan, ja sen etiikkaan kytkeytyvä asia on mainonnan 

riittävästä läpinäkyvyydestä huolehtimien. Teoreettisessa keskustelussa on herännyt 

kysymyksiä perustuuko natiivimainonnan teho siihen, ettei sitä tunnisteta mainonnaksi 

– ja olisiko yrityksille näin kannattavampaa olla korostamatta mainosluonnetta ja 

kaupallisia tarkoituksia. Akateemisessa keskustelussa aiheesta on esitetty eriäviä 

mielipiteitä (Campbell & Marks 2015, Wojdynski & Evans 2016). Empiirisen 

aineiston mukaan merkitseminen nähdään kuitenkin oleellisena, ja sillä voidaan 

ehkäistä kuluttajissa mahdollisesti syntyviä negatiivisia reaktioita. Tulos tukee 

Campbell & Marksin (2015) ehdotusta siitä, että avoimet natiivimainokset ovat 

pitkällä aikavälillä kannattavampia kuin mainonnan salailuyritykset. Yritykset voivat 

hyödyntää merkitsemiseen IAB:n standardeja sekä Julkisen Sanan Neuvoston ohjeita. 

Standardien noudattaminen edistää yhtenäisten merkintäkäytäntöjen muodostumista, 

mikä voisi parantaa kuluttajien yleistä suhtautumista natiivimainontaan sekä helpottaa 

keskustelua aiheen ympärillä. 

 

Sekä akateeminen kirjallisuus että tutkielman empiiriset tulokset tuovat esiin 

sisällöntuotannon resurssien riittävyyden natiivimainontaa hyödyntävien yritysten 

haasteena. Etenkin pienemmille yrityksille voi olla haasteellista pystyä tuottamaan 

jatkuvasti ajankohtaista ja relevanttia sisältöä. Ongelmaa voidaan pyrkiä ratkaisemaan 

lisäämällä yhteistyötä eri mainostajien sekä media-alan toimijoiden kesken. Empiiriset 

tulokset nostavat esille, että yritykset aikovat tulevaisuudessa panostaa erilaisiin 

yhteistyösivustoihin yhä enemmän. Yhteistyösisältöjen ja -sivustojen luonti 

mainostajien kesken vähentäisi myös medioiden valmiuden julkaista natiivimainontaa 

asettamaa haastetta, kun yritykset eivät olisi enää riippuvaisia pelkästään medioiden 
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tarjoamista natiivimainospaikoista.  Toisaalta yhteistyön lisääminen tuo mukanaan 

omat haasteensa erilaisten toimijoiden arvojen ja mielipiteiden yhteensovittamisessa. 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitusten arviointi 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta arvioidaan metodikirjallisuudessa yleensä 

validiteetin ja reliabiliteetin kautta (Tuomi & Sarajärvi 2002: 133, Hirsjärvi ym. 2009: 

231–236). Näiden käsitteiden käyttöä on kuitenkin kritisoitu, sillä niiden ala vastaa 

lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeita, ja niitä on ehdotettu korvattavaksi erilaisilla 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden käsitteillä (Eskola & Suoranta 1998: 212). 

Esimerkiksi reliabiliteettia eli tulosten toistettavuutta useissa tutkimuksissa on 

kvalitatiivisten tapaustutkimusten kohdalla lähes mahdoton toteuttaa, sillä 

tutkimusasetelmaa ei voida täysin kopioida ja tapaustutkimuksen kohteen 

erityispiirteet vaikuttavat aina tuloksiin (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 183).  

Käytettäessä haastatteluja tutkimusmenetelmänä on otettava huomioon mahdollinen 

haastattelijan vaikutus tilanteeseen, ja sitä kautta saadun tiedon luonteeseen ja 

luotettavuuteen. Interaktio on otettava huomioon mahdollisena virhelähteenä. 

(Alasuutari 2011: 142.) Myös haasteltavien vastaukset ovat alttiita vääristymille, 

puolueellisuudelle ja väärinymmärryksille, minkä vuoksi tiedot tulisi pyrkiä 

tarkistamaan myös muista lähteistä (Yin 2009: 108–109). Tutkija tutustui tämän 

tutkielman haastateltujen yritysten tuottamiin natiivimainoksiin muutenkin kuin 

haastatteluiden kautta, mikä parantaa aineiston reliabiliteettia. Haastateltavilla oli 

mahdollisuus tutustua haastattelukysymyksiin etukäteen, minkä vuoksi saavutetut 

vastaukset olivat vähemmän spontaaneja kuin jos vastaajilla ei olisi ollut 

minkäänlaisia ennakko-oletuksia kysymyksistä. Toisaalta haastateltavilla oli näin 

enemmän aikaa miettiä vastauksiaan, joten esiin saattoi nousta asioita, joita ei olisi 

saavutettu täysin spontaanissa haastattelutilanteessa. Haastattelurungon puutteeksi 

todettiin jälkeenpäin, ettei siihen sisältänyt varsinaista kysymystä natiivimainonnalla 

saavutetuista hyödyistä. Nämä asiat nousivat kuitenkin riittävissä määrin esiin 

yritysten natiivimainonnan tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvien kysymysten yhteydessä. 

 

Alasuutarin (2011: 232) mukaan kvalitatiivisilla tutkimuksilla saavutetaan usein 

syvällistä, mutta huonosti yleistettävää tietoa. Tuloksena on usein hypoteeseja, joita 

voidaan todentaa tilastollisilla menetelmillä. Tämä tutkielma voidaan nähdä 
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Alasuutarin näkemyksen mukaisena esitutkimuksena natiivimainonnasta. Aineiston 

pieni koko ei anna mahdollisuuksia tehdä laajoja yleistyksiä tutkielman tuloksista. 

Paremman yleistettävyyden saavuttamiseksi aihetta tulee tutkia myös tilastollisin 

keinoin. Tilastolliseen tutkimukseen voitaisiin ottaa mukaan laajempi joukko 

yrityksiä, joiden kokemuksia natiivimainonnasta voitaisiin tutkia tämän tutkielman 

esittämien näkökulmien pohjalta. Laajemman otoksen avulla saataisiin luotettavampi 

ja yleistettävämpi kuva natiivimainonnan roolista yritysten digitaalisen 

markkinointiviestinnän keinona. Tilastollista tutkimusta tarvitaan myös 

natiivimainonnan tehokkuuden tarkempaan mittaamiseen. Tämän tutkielman mukaan 

natiivimainonta nähdään tehokkaampana kuin perinteinen digitaalinen mainonta. 

Arviot tehokkuudesta perustuvat kuitenkin haastateltujen yritysten kokemuksiin 

natiivimainonnalla saavutetuista tuloksista, eikä tutkijalla ollut mahdollisuutta 

arvioida tehokuutta tilastollisin keinoin. Lisäksi osa haastatelluista yrityksistä on 

toteuttanut natiivimainontaa vasta vähän aikaa, joten sen tehokkuudesta ei yrityksellä 

itselläänkään ole vielä esittää kattavia tuloksia. Sekä tutkimusaineiston koko että 

subjektiivinen arviointi natiivimainonnan tehokkuudesta asettavat rajoituksia 

tutkielman tulosten yleistettävyydelle. Niitä ei voida sellaisinaan yleistää suoraan 

koskemaan koko perusjoukkoa, eli tässä tapauksessa kaikkia kotimaisia, 

natiivimainontaa hyödyntäviä yrityksiä. 

 

Yleistettävyyttä voidaan kuitenkin parantaa aineiston järkevällä kokoamisella (Eskola 

& Suoranta 1998: 66). Tämän tutkimuksen analyysin kohteena toimineet yritykset ovat 

kaikki hieman erilaisia kokoon, toimialaan sekä natiivimainonnan käyttökokemukseen 

nähden. Heterogeeninen joukko tarjoaa edustavan otoksen perusjoukosta (Alasuutari 

2011: 243). Lisäksi haastateltavien tulee omata tietoa tutkimusongelmasta sekä olla 

kiinnostuneita tutkimuksesta (Eskola & Suoranta 1998: 67). Tähän tutkielmaan 

haastatelluilla henkilöillä oli omassa yrityksessään eniten tietoa ja kokemusta 

natiivimainonnasta. Empiirisen aineiston analyysin osalta reliabiliteettia on 

varmistettu luomalla todistusketju (chain of evidence) (Yin 2009: 122–124). 

Ensinnäkin analyysi sisältää suoria lainauksia ja viittauksia tämän tutkielman 

tietokantaan. Tietokanta käsittää tutkielman tekijän omat muistiinpanot, 

dokumentoidun empiirisen aineiston sekä käytetyn tieteellisen kirjallisuuden. 

Ulkopuolinen voi tietokannan avulla varmistua informaation lähteistä. Tutkielman 

luotettavuutta parantaa lisäksi neljännessä luvussa esitetty tarkka kuvaus tutkimuksen 
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toteuttamisesta (Hirsjärvi ym. 2009: 232–233). Aineiston keräämisen ja analysoinnin 

olosuhteet ja vaiheet on kerrottu yksityiskohtaisesti ja totuudenmukaisesti. Lisäksi 

analyysissa käytetyn luokittelun perusteet on selvennetty luvussa. 

 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tällä tutkielmalla on selvennetty natiivimainonnan asemaa yritysten digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä. Jotta yritykset voisivat paremmin hyödyntää tämän 

tutkielman tuloksia, vaaditaan tulevaisuudessa lisää tutkimusta kuluttajien 

suhtautumisesta natiivimainontaan. Koska natiivimainonta on perusluonteeltaan 

kuluttajakeskeistä ja kuluttajien suostumukseen perustuvaa, täytyy jatkotutkimuksilla 

selvittää, millaista sisältöä kuluttajat haluavat nähdä omassa digitaalisessa 

ympäristössään. Tässä tutkielmassa ehdotetaan sisältöelementeiksi viihdyttävyyttä, 

hyödyllisyyttä sekä vuorovaikutteisuutta ja korostetaan sisällön relevanttiutta ja 

laadukkuutta. Tulosten paremman yleistettävyyden saavuttamiseksi on selvitettävä 

kuluttajanäkökulmasta tärkeimmät mainonnan elementit. Eri kohderyhmien 

demografiset tekijät, kuten ikä, ja kuluttajakohtaiset mieltymykset vaikuttanevat 

siihen, millainen sisältö koetaan mielekkääksi. 

 

Aiemmat tieteelliset tutkimukset asettavat kyseenalaiseksi, perustuuko 

natiivimainonnan teho siihen, etteivät kuluttajat tunnista näitä mainoksiksi. Tämän 

tutkielman empiiristen tulosten perusteella yritykset kokevat kuluttajien tunnistavan 

natiivimainonnan jo suhteellisen hyvin. Asetelma vaati kuitenkin lisää 

natiivimainonnan merkitsemiseen ja tunnistamiseen liittyvää ajankohtaista, kuluttajien 

mielipiteet huomioivaa tutkimusta. Nykyhetkellä tehtävät tutkimukset voivat erota 

tuloksiltaan huomattavasti muutaman vuoden takaisista, jolloin natiivimainonta vasta 

ensimmäisen kerran alkoi esiintyä eri medioissa. Natiivimainonnan yleistymisellä ja 

merkintäkäytäntöjen selkenemisellä voi olla vaikutusta siihen, miten hyvin kuluttajat 

tunnistavat natiivimainontaa tällä hetkellä. 

 

Tutkielmassa ei löydetty niin tieteellisen keskustelun kuin empiirisenkään aineiston 

avulla selkeitä näkemyksiä natiivimainonnan strategioista. Jatkotutkimuksilla 

voitaisiin selvittää millaisia natiivimainonnan strategioita yrityksillä on käytössä. 

Tämä edellyttäisi tutkimuskohteina yrityksiä, jotka ovat jo pidempään hyödyntäneet 
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natiivimainontaa käytännössä, ja joilla natiivimainonnan rooli yrityksen 

markkinointiviestinnässä on suurempi. Lisäksi jatkotutkimuksilla voitaisiin selvittää 

toimialakohtaisia eroavaisuuksia, joista tässä tutkielmassa saatiin pieniä viitteitä. 

Tämän tutkielman kohdalla eroavaisuudet kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimivien 

yritysten välillä voivat selittyä yritysten omilla strategisilla valinoilla. Laajemmalla 

vertailevalla tutkimuksella voitaisiin selvittää kannattaako eri toimialoilla toimivien 

yritysten hyödyntää erilaisia natiivimainonnan strategioita tai käytäntöjä. 

 

Natiivimainonnan tehokkuus ja onnistuminen kytkeytyvät tutkielman perusteella 

keskeisesti niiden sisältöön, asiankuuluvaan merkitsemiseen sekä oikean kontekstin 

löytämiseen. Kontekstilla viitataan esimerkiksi kohderyhmille soveltuvien kanavien, 

tyylin ja mielipidevaikuttajien valintaan (IAB Finland 2015). Aiemmat tutkimukset 

antavat viitteitä siitä, että onnistuneilla natiivimainoksilla on löydetty tietynlaiselle 

sisällölle oikea kanava, jolla on tavoitettu haluttu kohdeyleisö. Väärän kanavan ja 

kontekstin vaikutus voi olla aivan päinvastainen, kuten The Atlantic-lehden 

kritisoidussa, skientologisen kirkon sponsoroimassa artikkelissa. Tässä tutkielmassa 

ei löydetty tuloksia siitä, millainen yksittäinen muoto tai kanava on tehokkain. 

Jatkotutkimuksilla voitaisiin selvittää kuluttajien mielipiteitä natiivimainontaa 

kohtaan eri medioissa, ja tehdä vertailua erilaisten mainosformaattien ja –kanavien 

välillä. Keskustelua on jo herännyt siitä, soveltuuko natiivimainonta käytettäväksi 

myös tiukkoja journalistisia normeja noudattaville uutissivustoille, vai paremmin 

kevyempiin viihdemedioihin. Aiheesta saadut ristiriitaiset tulokset (Howe & Teufel 

2014, Wojdynski & Evans 2016) edellyttävät lisää tutkimusta. Näin voitaisiin lisätä 

ymmärrystä oikean kontekstin löytämisestä. 
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LIITTEET 

Liite 1 Teemahaastattelurunko    

Taustatiedot 

 Kertoisitteko hieman yrityksestänne ja sen toiminnasta? 

 Mikä on toimenkuvanne yrityksessä? 

Markkinointiviestintä 

 Kertoisitteko lyhyesti yleisesti yrityksenne markkinointiviestinnästä? 

 Onko yrityksenne markkinointiviestinnässä tapahtunut suuria muutoksia 

viimeisten vuosien aikana? 

 Millaisessa suhteessa yritys toteuttaa perinteistä ja digitaalista 

markkinointiviestintää? 

Digitaalinen markkinointiviestintä 

 Mitä medioita / viestintäkanavia yritys käyttää digitaalisessa 

markkinointiviestinnässään? 

 Mitkä ovat yrityksen digitaalisen markkinointiviestinnän tavoitteet? 

 Millaista digitaalista mainontaa yrityksenne toteuttaa? 

Natiivimainonta yleisesti 

 Käyttääkö yrityksenne tällä hetkellä natiivimainontaa osana digitaalista 

markkinointiviestintäänsä? 

 Suunnitteleeko yrityksenne tulevaisuudessa käyttävänsä natiivimainontaa 

osana digitaalista markkinointiviestintäänsä? 

 

Natiivimainonnan toteutus 

 

 Minkälaisia natiivimainonnan muotoja yrityksenne on toteuttanut?  

 Missä medioissa / viestintäkanavissa natiivimainontaa on julkaistu? 

 Millaisia tuloksia natiivimainonnalla on saavutettu? 

o tehokkuus verrattuna muuhun digitaaliseen mainontaan? 

 Oletteko huomanneet jonkun tietyn mainosmuodon / median käyttämisen 

olevan tehokkainta? 

 Miten natiivimainonnan onnistumista on mitattu? 

 

Natiivimainonnan strategia 

 

 Onko yrityksessä olemassa natiivimainonnan strategia vai onko se osa jotain 

muuta strategiaa / suunnitelmaa? 

 Mitä tavoitteita natiivimainonnalle on asetettu? 

 Kenelle natiivimainonta on suunnattu? 

o onko tietty kohderyhmä jonka haluatte tavoittaa?  
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 Millaista sisältöä natiivimainonnalla välitetään? (esim. hyödyllistä, 

viihdyttävää, opettavaista) 

 Mikä taho vastaa natiivimainonnan suunnittelusta / toteutuksesta?  

 

Natiivimainonnan haasteet ja tulevaisuudennäkymät 

 

 Mitä haasteita on koettu natiivimainontaan liittyen / Millaisia haasteita 

voidaan kuvitella sen aiheuttavan? 

 Millaiseksi yritys kokee tämän hetkisen natiivimainontansa tilan 

o aiotaanko yrityksessä tulevaisuudessa kehittää / panostaa 

natiivimainontaan enemmän? 

 Millaisena yritys näkee yleisesti natiivimainonnan merkityksen osana 

yritysten markkinointiviestintää tulevaisuudessa? 

 

 

Muuta kysyttävää, kommentoitavaa? 

 


