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TIIVISTELMÄ

Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää yleisten markkinointikommunikaatiomallien 
soveltuminen www-mainontaan ja erityisesti tuotepositioinnin vaikutus www-sivujen 
suunnitteluun. Tutkielman teoriaosassa pyritään selvittämään verkkomedioissa olevan 
mainonnan hinnoitteluperiaatteita sekä www-markkinointikommunikaation erityispiirteitä. 
Tutkielman empiirisessä osassa pyritään selvittämään verkkolehtien sopivuutta kerätä 
mainostuloja sekä minkälaisille tuotteille verkkolehdet soveltuvat mainosmediaksi. Lisäksi 
tutkielmassa pyritään selvittämään merkittävien mainostajien käsityksiä www:n tehtävistä 
ja mahdollisuuksista mainosmediana.

Lähdeaineistoja tutkimustapa

Tutkielman pääasiallisena lähdeaineistona on käytetty mainonnan ja 
markkinointikommunikaation sekä www-markkinoinnin teoriakirjallisuutta. 
Lähdeaineistoa on täydennetty www-markkinoinnin osalta erilaisia aikakausi- ja 
sanomalehtiartikkeleita sekä www-markkinointia käsitteleviä seminaari- ja luentoaineistoa. 
Tutkimustapa on ollut deskriptiivis-analyyttinen. Tutkielman empiirinen osa on tehty 
havainnointitutkimuksena täydennettynä teemahaastatteluilla.

Tutkielman tulokset

Tutkielman tuloksena on esitetty viitekehys, joka ohjaa mainostajia valitsemaan 
tuotteelleen soveltuvan www-sivu tyypin. Tehdyt havainnoinnit ja teemahaastattelut 
tukevat tutkielman viitekehystä. Yritysten tulee suunnitella www- 
markkinointikommunikaationsa perustuen markkinoitavien tuotteiden kuluttajien 
kokemaan sidonnaisuusasteeseen ja ostomotivaatioon.

Avainsanat

WWW-Mainonta, Markkinointikommunikaatio, Tuotepositiointi, Verkkolehdet
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1. JOHDANTO

Internet on alkujaan sotilaallinen tietoverkko, johon USA:lainen yliopistomaailma liittyi 

1960-luvulla. Aluksi Internettiä leimasi ei-kaupallisuus ja sen epäviralliset 

käyttäytymissäännöt (Netiquette) kielsivät kaupallisten viestien levittämisen verkossa. 

1990-luvun alkupuolella USA:n liittovaltio vähensi rahoitusosuuttaan verkon ylläpidossa ja 

yritysmaailman oli lisättävä taloudellista panostustaan Internet-verkon infrastruktuuriin, 

jolloin sen oli luontevaa tulla mukaan myös sisällön tuotantoon.

1.1. Tutkimuksen taustaa

Internettiä ja WWW:tä käsittelevä kirjallisuus on ollut varsin deskriptiivistä, keskittyen 

yritysten näkökulmaan ja etenkin menestystarinoihin www-markkinoinnissa (Berthon ym. 

1996b) Olemassaoleva tutkimustieto ei keskustele www:n tapaisten hypermedioiden 

vaikutuksesta markkinoinnin teoriaan tai yritysten toimintaan (Hoffman & Novak 1996). 

Kuluttajan käyttäytymisestä Internetissä ja www:ssä on kirjoitettu varsin vähän ja 

tutkimuksissa tukeudutaankin yleensä joihinkin olemassaoleviin markkinoinnin teorioihin. 

WWW on vain ja ainoastaan media, joka sisältää kuitenkin omat erityispiirteensä ja jonka 

tutkimusta voidaan pitää tärkeänä useastakin syystä. Internet ja www on ensimmäinen uusi 

media television jälkeen.

Internet on ollut viimeisten parin vuoden muotisana ja verkottuvasta maailmasta on 

kirjoitettu lukuisia artikkeleita erilaisissa yritysjohdolle tarkoitetuissa julkaisuissa. 

Sanontoja kuten “Internet on globaali tiedon valtatie,” tai “Internet avaa koko maailman 

tietokoneen kuvaruudulle,” voi lukea lähes päivittäin eri medioista. Tieteellisessä 

kirjallisuudessa on julkaistu varsin vähän tutkimuksia tämän uuden median 

ominaisuuksista. Artikkelit ovat enemmän keskittyneet kertomaan Internetin
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mahdollisuuksista erilaisissa yhteyksissä; tietovarastot, elektroniset markkinat, 

keskustelufoorumi, virtuaaliorganisaatiot jne.

Yritysten asettamat odotukset Intemettiä kohtaan eivät ole täysin täyttyneet; Internet ei 

ole vielä kyennyt luomaan niitä kassavirtoja, joita on toivottu Yritykset, jotka ovat 

ansainneet Internet-teollisuudessa ovat olleet lähinnä tekniikan sekä erilaisten 

selainohjelmistojen toimittajat. Sisällön tuottajat odottavat vielä tulevia voittoja 

Internetistä. Internet-mainonnan osuus koko mainonnan liikevaihdosta on vielä häviävän 

pieni. Yhdysvalloissa vuonna 1996 www-mainonnan liikevaihto oli vain 312 miljoonaa 

dollaria, kun televisio keräsi mainostuloja 38 miljardia dollaria ja sanomalehdistö 37 

miljardia dollaria (Verkkomedia 1997).

Yritykset tarvitsevat enemmän tutkimustietoa www:n ominaisuuksista ja 

mahdollisuuksista, jotta ne kasvattaisivat webin osuutta mediamixissään. Yritykset 

tarvitsevat lisäksi perusteellista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä Internetissä. 

Tuotepositioinnin merkitystä www-sivujen suunnittelussa ei ole vielä tutkittu, joten se on 

yksi monista yrityksiä kiinnostavista tutkimuskohteista.

World Wide Web (www) on mahdollistanut interaktiivisten multimediatiedostojen 

siirtämisen. Se on voimakkaasti vallannut markkinoita Internetin yleisimpänä protokollana. 

Lisäksi kehittyneet selainohjelmistot (Netscape, Internet Explorer) ovat helpottaneet 

tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää Internetin informaatioresursseja.

Tärkeimmät kaupalliset mediat Internetissä ovat muiden medioiden (sanomalehtien, TV- 

kanavien ja erikoislehtien) verkkoversiot sekä erilaiset hakupalvelut ja Internet- 

operaattorien sisääntulosivut.

Huolimatta kehittyneistä selainohjelmista, on Internetistä erilaisen tiedon löytäminen 

äärimmäisen vaikeaa. Varhaiset omaksujat ja nykykäyttäjät (korkea koulutustaso ym.) 

o saavat käyttää englanninkielisiä hakurobotteja, mutta levitäkseen suuren yleisön
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käyttämäksi mediaksi, tulisi yksinkertainen käyttöliittymä olla tarjolla. Sen tulisi olla niin 

helppokäyttöinen, että kielitaidoton Internetin käyttäjä kykenisi hyödyntämään 

mahdollisimman suurta osaa Internetin resursseista ja ominaisuuksista. Verkkolehdellä on 

mahdollisuus tarjota kuluttajille helppokäyttöinen, tuttu (sanomalehtimäinen) 

käyttöliittymä.

1.2. Tutkielman tavoitteet ja ongelmanasettelu

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää markkinointikommunikaatiomallien soveltuminen 

www-markkinointikommunikaatioon ja erityisesti tuotteen positioinnin (asemoinnin) 

vaikutukset www-mainonnan kommunikaatiotavoitteisiin. Tutkielmassa pyritään 

vertaamaan mainonnan ja markkinointikommunikaation teorioita olemassaoleviin www- 

markkinoinnin malleihin sekä esittämään mainonnan ja markkinointikommunikaation 

teorioiden mukainen www-markkinointikommunikaation malli, joka huomioi markkinoijan 

kommunikaatiotavoitteet, tuotteeseen sisältyvän riskin sekä kuluttajan ostoprosessin 

vaiheet.

Tutkielman teoriaosassa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin alaongelmiin:

Miten mitataan Internet-sisältösivujen levikkiä ja mitä eri hinnoitteluperiaatteita voi 

verkkolehdissä ja muilla sisältösivuilla olevilla mainoksilla olla?

Mitkä ovat www-markkinointikommunikaation erityispiirteet?

Tutkielman empiirisessä osassa haetaan vastausta seuraaviin alaongelmiin:

Mitkä ovat verkkolehtien mahdollisuudet kerätä mainostuloja, ja minkälaisille tuotteille 

verkkolehdet sopivat mainosmediana verrattuna tutkielman viitekehyksen antamaan 

malliin?
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Millaisia käsityksiä mainostajilla on www-markkinointikommunikaadon merkityksestä ja 

tehtävistä osana kommunikaatiomixiä?

1.3. Tutkielman rajaukset

Verkkolehden toimituksellisen sisällön ja mainonnan luovan suunnittelun arviointi rajataan 

tutkielman ulkopuolelle. Tutkielma keskittyy kuluttajamainontaan ja -markkinointiin, ja 

siten yritysten välinen markkinointi ja mainonta jää tarkastelun ulkopuolelle.

1.4. Keskeiset käsitteet

Internet on yli 100 eri maassa toimivien tietoverkkojen yhdistävä tietoverkosto. Se 

koostuu yli 50.000 erillisestä tietoverkosta, jotka Internet yhdistää. Internet koostui 

kesäkuussa 1996 12,8 miljoonasta host-tietokoneesta. Internetin välityksellä tarjotaan 

erilaisia palveluja; World Wide Web, (www) e-mail, eli sähköposti, FTP-tiedostonsiirto, 

Hakupalvelut, Internet-puhelin, Internet TV jne. (Sääksjärvi 1997). Kuluttajat ovat 

yhteydessä Internettiin yleensä modeemin välityksellä teleoperaattorin liittymän kautta.

World Wide Weh. eli www, eli Web, eli maailmanlaajuinen hämähäkinseitti, kehitettiin 

Cernissä 1991. Se on Internetin näkyvin ja nopeimmin kasvava osa, joka on varsinaisesti 

siirto- ja selainprotokolla. WWW on mahdollistanut erilaisten tietokoneiden käytön ja 

tiedon haun yhteisen hakuprotokollan HTTP (HyperText Transfer Protocol) avulla. 

WWW on mahdollistanut kaksisuuntaisen kommunikaation Internetissä. Lisäksi www 

mahdollistaa kontaktien rekisteröinnin ja markkinoinnin suuntaamisen profiloidusti 

(Sääksjärvi 1997).
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Verkko/ehti (verkkomedia). Verkkolehdellä tarkoitetaan sanoma- tai aikakausilehden 

tietoverkossa julkaistavaa “painosta”. Englanninkielinen termi “Electronic Newspaper” on 

vakiintunut sikäläisessä kielenkäytössä (vrt. Heinonen 1997).

Tuotepositiointi ('-asemointi) viittaa brandin etujen korostamiseen mainonnassa 

tuotekategorian tarpeeseen, tuotteen ostomotiiviin ja kuluttajan sidonnaisuuteen 

verrattuna (vrt. Rossiter & Percy 1997).

Mainonta, on: “maksettua massakommunikaatiota, jossa maksaja identifioituu” (Ray 

1982, 11-12).

Markkinointikommunikaatio. Markkinointikommunikaatiota ovat mainonta, 

myynninedistäminen sekä henkilökohtainen myyntityö.

Bannerimainos, Bannerimainoksilla tarkoitetaan pieniä, tyypillisesti suorakaiteen 

muotoisia graafisia kuvia, joista on linkkiyhteys kohdistettuihin mainoksiin.

Kohdistettu mainos. Kohdistetut mainokset ovat laajoja www-sivukokonaisuuksia, jotka 

voivat sisältää myös erilaista multimediaa.

1.5. Tutkielman rakenne

Tutkielman teoriaosa koostuu johdannon lisäksi kolmesta teorialuvusta.

Luvussa 2 esitellään eri mainonnan ja markkinointikommunikaation suunnittelumalleja. 

Lisäksi luvussa käsitellään markkinointikommunikaation suunnitteluprosessin eri vaiheita 

alkaen tilanneanalyysistä ja päätyen markkinointikommunikaatiokampanjan toteutukseen ja

seurantaan.
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Luvussa 3 tutkitaan Internetin ja erityisesti World Wide Web:in ominaisuuksia ja sen 

tarjoamia mahdollisuuksia markkinointikommunikaatiossa sekä tiedonvälityksessä. Luvun 

alussa esitellään lyhyesti erilaisia kommunikaatiomalleja ja niiden soveltumista 

markkinointikommunikaatioon www:ssä. Lisäksi luvussa esitellään olemassaolevia www- 

sivujen kehitysmalleja sekä arvioidaan mainonnan mitattavuutta, arvoa sekä 

mittausmenetelmiä www:ssä.

Luvussa 4 rakennetaaan viitekehys, joka pyrkii kuvaamaan tuotepositioinnin vaikutusta 

www-markkinointikommunikaation suunnittelussa. Viitekehyksessä esitetään eri 

tuoteasemointiluokkien mukaiset kotisivutyypit sekä yrityksen niiden avulla tehtävät 

kommunikaatiotavoitteet.

Luvussa 5 tarkastellaan tutkielman empiirisen osan toteuttamista ja arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkielman empiirinen osa toteutetaan 

havainnointitutkimuksena täydennettynä teemahaastatteluilla.

Luvussa 6 kuvataan Internet/www-markkinoita. Havainnoiden selvitetään Suomen 

suurimpien mainostajien näkyvyyttä Internetissä, sekä Internet-sivujen mainostamista 

muissa medioissa. Teemahaastatteluilla pyritään täydentämään havainnointituloksia sekä 

selvittämään mainostajien www-sivujen kommunikaatiotavoitteet.

Luvussa 7 esitetään tutkielman yhteenveto, johtopäätökset, sekä tutkielman viitekehyksen 

soveltuminen www-mainontaan.
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2. MARKKINOINTIKOMMUNIKAATIO

Yritysten käytössä on neliosainen kommunikaatiomix. Osat ovat mainonta,

henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä yhteiskuntasuhteet (PR) ja 

julkisuus. Kussakin kommunikaatiomixin muodossa on erilaisia variaatioita ja ne 

soveltuvat erilaisiin tehtäviin (Ray 1982, 11).

Mainonta on yritysten maksamaa yleensä medioiden välityksellä tapahtuvaa

kommunikaatiota, jossa maksaja tulee jollakin tavalla esiin. Mainonta on se osa yrityksen 

kommunikaatiomixistä, jonka tehtävänä on yleensä lisätä kuluttajien tietämystä 

tarjottavista tuotteista, rakentaa tai muuttaa kuluttajien asenteita mainostettavaa tuotetta 

kohtaan tai kehottaa kuluttajia ryhtymään erilaisiin mainostettavaa tuotetta koskeviin 

toimenpiteisiin. Mainonnalla pyritään vaikuttamaan kuluttajan ostopäätöksen 

tekoprosessiin. Prosessi koostuu viidestä osasta, jotka voidaan ryhmitellä kolmeen 

pääryhmään. Ennen ostotapahtumaa kuluttaja tunnistaa ongelman ja etsii informaatiota ja 

punnitsee vaihtoehtoja. Ostovaiheeessa kuluttaja tekee päätöksen ja ostaa tuotteen. Oston 

jälkeisessä vaiheessa kuluttaja kuluttaa ja arvioi ostettua tuotetta ja tekee päätökset 

myöhempää ostoa varten (Wilkie 1994, 481).

Markkinoijan kannalta pyritään toteuttamaan kommunikaatioprosessin 

hierarkiavaikutusmallia, jossa kuluttaja siirtyy tiedostamattoman tilan jälkeen tietoiseksi 

tuotteesta, jonka jälkeen kuluttaja muodostaa oman käsityksensä brandista. Tämän jälkeen 

kuluttajalle muodostuu (myönteinen) asenne brandia kohtaan, jonka jälkeen markkinoija 

toivoo kuluttajan ryhtyvän toimenpiteisiin. Kuluttaja aloittaa kommunikaatioprosessin 

hierarkiavaikutusmallin läpikäymisen ollen tietämätön brandin olemassaolosta. Mainostajan 

ensimmäinen kommunikaatiotehtävä on luoda tai lisätä kuluttajan tietoisuutta brandista. 

Kommunikaatioprosessin toinen porras on brandin hyötyjen ja ominaisuuksien 

ymmärtäminen. Kolmannessa portaassa muodostetaan asenne brandia kohtaan eli saadaan
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kuluttaja vakuuttuneeksi brandin tuomista hyödyistä. Lopuksi siirrytään 

toimintavaiheeseen, jolloin kuluttaja kokeilee brandia, tai ryhtyy muuhun aktiiviseen 

toimenpiteeseen. Yksinkertainen kommunikaatioprosessin hierarkiavaikutusmalli on 

esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1: Yksinkertainen kommunikaatioprosessin hierarkiavaikutusmalli. (Lähde: Batra 

ym. 1996, 131.)

Tiedostamaton

Tietoisuus

Käsitys ja imago

Asenne

Toiminta

2.1. Mainonta

Mainonta tavoittaa laajat kuluttajamassat alhaisilla kustannuksilla yhtä kuluttajaa kohti. Se 

on varsin tehokas imagon luojana ja huomion herättäjänä. Mainonnan heikkona puolena on 

se, ettei mainonta yleensä kykene saattamaan kauppaa päätökseen, vaan mainontaa 

täydentämään tarvitaan yleensä muita kommunikaatiomuotoja. Mainonta ei kykene 

sitomaan katselijaa tai kuulijaa, vaan kuluttajan on helppo vaihtaa kanavaa, kääntää sivua
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tai kääntää katseensa muualle. Perinteisessä mainonnassa kuluttajalla ei ole mahdollisuutta 

antaa palautetta mainostajalle, eikä valita itse mitä tietoa kuluttaja haluaisi saada 

mainostettavasta tuotteesta, vaan markkinoija ohjaa kuluttajaa toivomaansa suuntaan 

laatimalla mainoksen tarpeidensa ja kommunikaatiotavoitteidensa mukaisesti. 

Kuluttajamarkkinoinnissa mainonta on tärkein elementti kommunikaatiomixissä

Usein ajatellaan, että mainonta rajoittuu pelkästään perinteiseen mediamainontaan, mutta 

laajasti katsottuna erilaisia markkinointikommunikaatiomuotoja voidaan pitää mainontana. 

Rossiter ja Percy (1997) esittävät, että yritys, joka markkinoi tuotteitaan kuluttajille, voi 

käyttää seuraavia tekniikoita mainontaan ja myynninedistämiseen:

Mediamainonta, sisältäen myös elokuvateatterimainonnan.

Suorapalautemainonta (pääasiassa massamedioissa mutta joissain tapauksissa myös 

suoramainonta).

Ulkomainonta (mainostelineet ja julisteet).

Pakkauksissa oleva mainonta sekä ostopaikalla oleva mainonta.

Kaupan promootiot, ja kuluttajapromootiot.

Sponsorointi, yhteiskuntasuhteet ja julkisuus.

Batra ym. (1996, 71) mukaan eri markkinointikommunikaatiomuotoja ovat esimerkiksi 

mediamainonta, suoramarkkinointi, myynnin edistäminen sekä yhteiskuntasuhteet.

2.2. Integroitu markkinointikommunikaatio

Mainostajan tehtävänä on valita yksi tai useampia tekniikoita saavuttaakseen kampanjan 

kommunikaatiotavoitteet. Lisäksi tekniikoiden ollessa niin moninaisia, mainostajan tulee 

pyrkiä integroimaan kommunikaatioviestit, mikäli käytetään useampaa tekniikkaa. Rossiter 

ja Percy (1997) määrittelevät integroidun markkinointikommunikaation tarkoittavan 

kaikentyyppisen mainonnan ja promootioiden suunnittelua ja toteuttamista brandin
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kommunikaatiotavoitteiden saavuttamiseksi (yksittäisen brandin makro-positionnin 

tukemiseksi) ja kuluttajille suunnatun viestin integroimiseksi ajallisesti. Integroidun 

markkinointikommunikaatiostrategian tulisi olla mainostajan koordinoimaa ja 

mainostoimistojen tulisi toteuttaa vain markkinointikommunikaation taktista 

implementointia (Rossiter ja Percy 1997).

Valtaosa markkinointikommunikaation suunnittelusta on Rossiter ja Percy:n (1997) 

mukaan kilpailijalähtöistä eikä asiakaslähtöistä. Mainonta pyrkii lähestymään kuluttajaa 

epäsuorasti (kääntämään kuluttajan ajatukset ostoa kohti) ja pitkällä tähtäyksellä lisäämään 

asiakkaiden määrää, kun taas promootiot yleensä pyrkivät tekemään suoran vaikutuksen 

(osta nyt) ja lyhyemmällä tähtäyksellä lisäämään asiakkaiden määrää. Integroitu 

markkinointikommunikaatio on markkinointikommunikaation muoto, joka huomioi eri 

kommunikaatiomuotojen kattavan suunnittelun tuoman lisäarvon ja yhdistää nämä 

kommunikaatiomuodot tuottamaan selkeyttä, jatkuvuutta sekä maksimaalista tehoa.

Mainonnan tulee olla yhdenmukaista muun markkinointimixin kanssa. Tuote, jota 

kuluttajat eivät enää osta ensikokeilun jälkeen, ei välttämättä tarvitse uudenlaista 

mainontaa, vaan jokin muu osa markkinointimixistä saattaa vaatia korjausta. Markkinoijan 

tulee aina tutkia alhaisen myynnin syyt, ennen kuin mainoskampanjaa muutetaan. 

Markkinointikommunikaation tehtävänä ei ole ainoastaan lisätä brandin tietämystä, 

luoda/muuttaa brandin imagoa ja kuluttajien preferenssejä tai luoda 

kokeilu/uudelleenostoja, vaan sen tulee kyetä kaikkiin edellämainittuihin samanaikaisesti. 

Brandin tunnettuuden lisääntymisellä ei ole suurta merkitystä, elleivät kuluttajat osta 

brandia.

Batra ym. (1996, 102) esittävät seuraavanlaista ohjelmaa integroidun

markkinointikommunikaatio-ohjelman tekemiseksi:

• Millaiset ovat tavoiteltujen asiakkaiden tiedonkeruu,- päätöksenteko- ja ostosprosessit? 

Mitkä ovat mediat ja instituutiot (esim. vähittäiskauppa) ja ketkä ovat vaikuttajat ja
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muut ihmiset, joita tavoitellut asiakkaat käyttävät päätöksentekoprosessissa? Missä 

yhteyksissä nämä kontaktit tapahtuvat ja millaisia kommunikaatiomahdollisuuksia nämä 

instituutiot ja henkilöt markkinoijalle tarjoavat?

• Mihin asenteisiin ja/tai käyttäytymiseen markkinoija haluaa näissä ihmisissä vaikuttaa?

• Mitkä ovat markkinoijan kommunikaatiotarpeet ja niiden määrä näihin 

kommunikaatiomahdollisuuksiin?

• Ottaen huomioon mitä markkinoija haluaa saavuttaa kustakin 

kommunikaatiomahdollisuudesta, mitkä ovat parhaat välineet tavoitteiden 

saavuttamiseksi? Mainonta, suorapostitus, yhteiskuntasuhteet, promootiot tai muut 

keinot? Kuinka budjetti tulisi allokoida edellä mainittujen ohjelmien välillä?

• Ketkä asetetaan vastuullisiksi mistäkin osasta?

• Kuinka mitataan kunkin osan menestyminen?

Rossiter ja Percy (1997) esittävät uuden markkinointimixin, joka poikkeaa Kotlerin (1991) 

4P-mixistä siten, että neljäs P (Promotion) korvataan henkilökohtaiseksi myyntityöksi 

(Personal selling), jota kaikki yritykset jossain määrin harjoittavat. Promootio muuttuu 

laajemmassa näkökulmassa integroiduksi markkinointikommunikaatioksi, joka tukee koko 

markkinointimixiä. Malli on esitetty kuviossa 2.

Kuvio 2: Uusi markkinointimix. (Lähde: Rossiter & Percy 1997.)
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Tuote (Product)

Integroitu
markkinointi-
kommunikaatio

Hinta (Price)

Paikka (Place)

Henkilökohtainen myyntityö
(Personal selling)

2.3. Markkinointikommunikaation suunnittelumalleja

Markkinointikommunikaation perimmäisenä tavoitteena on yrityksen kannalta myynnin 

lisääminen, mutta siihen ei aina päästä suoraan. Siten mainonnalla voidaan katsoa olevan 

useita perustavoitteita. Guiltinan ja Paul (1991, 259) listaavat mainonnan perustavoitteet 

seuraavasti: 1. Tietoisuus. 2. Käytön muistutus. 3. Asenteiden muuttaminen tuotteen 

käyttömuotoa kohtaan. 4. Käsitysten muuttaminen brandin ominaisuuksien tärkeydestä. 5. 

Brandia koskevien uskomusten muuttaminen. 6. Asenteiden jälleenvahvistaminen. 7. 

Yhtiön ja tuotelinjan imagonrakennus.

Nämä tavoitteet ovat varsin yhteneviä markkinointikommunikaatiotutkijoiden luomien 

mainonnan ja markkinointikommunikaation kehitysmallien kanssa. Eri tutkijat ovat luoneet 

omia mallejaan, joiden perusteella mainostajan tulisi suunnitella 

markkinointikommunikaatiotoimenpiteitä. Jotkut mallit antavat tarkkoja ohjeita eri 

tyyppisten tuotteiden markkinointikommunikaation mediasuunnitteluun ja jopa luovaan



17

suunnitteluun. Toisissa malleissa keskitytään enemmän kuluttajan päätöksentekoprosessiin 

vaikuttamiseen ilman tarkempia ohjeita mediavalinnoista tai värien käytöstä. Lähtökohdat 

ovat eri malleissa erilaiset.

2.3.1. Rossiter ja Percy:n (1997) kuuden portaan järjestelmä

Rossiter ja Percy:n (1997) mainonnan suunnittelumalli on varsin yksityiskohtainen ja 

perusteellinen. Se poikkeaa muista malleista lähinnä erilaisen positiointitavan sekä 

kohdeyleisön segmentoinnin osalta. Rossiter ja Percy:n (1997) malli perustuu tuotteen 

elinkaariajatteluun ja kuluttajan asenteisiin perustuvaan brandin positiointiin. Malli koostuu 

kuudesta portaasta, joita tarkastellaan sekä kuluttajan että yrityksen näkökulmasta. 

Kummallakin portaikolla on oma vastinparinsa toisella portaikolla, johon kutakin vaihetta 

voidaan peilata. Kuuden portaan järjestelmä esitellään kuviossa 3.

Kuvio 3: Kuuden portaan järjestelmä. (Lähde:Rossiter & Percy 1997.)
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Integroidun markkinointikommunikaation päämääränä on lisätä yrityksen voittoa. 

Yrityksen ei tulisi investoida mainontaan, mikäli panostetut rahat eivät tuota yritykselle 

kasvavia voittoja. Markkinointikommunikaation tulee aikaansaada etukäteisvaikutuksia ja 

mikäli siinä onnistutaan, niin yritys lisää voittojaan. Etukäteisvaikutukset ovat: (Rossiter & 

Percy 1997) 1. Näkyvyys (exposure) mediassa siten, että potentiaalisella asiakkaalla on 

mahdollisuus nähdä markkinointikommunikaatioviesti. 2. Prosessointi. Potentiaalisen 

asiakkaan tulee prosessoida (vastata) yhtä tai useampaa osaa 

markkinointikommunikaatioviestissä, jotta sillä olisi vaikutusta. Prosessointi sisältää 

välittömän huomion, oppimisen, tunteellisen responssin ja hyväksynnän. 3. 

Kommunikaatiovaikutukset. Markkinointikommunikaation tulee tuottaa pysyvää brandiin 

liittyvää palautetta. Kaksi universaalisti tarpeellista kommunikaatiovaikutusta ovat brandin 

tietämys (brand awareness) sekä brandiasenne (brand attitude). 4. Kohdeyleisön toiminta.
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Markkinointikommunikaatiolla pyritään aikaansaamaan kohdeyleisössä sellainen 

päätöstilanne, joka johtaa ostotapahtumaan. 5. Myynti, markkinaosuus ja brandin arvo 

(brand equity). Yksittäisten ostajien toiminta kumuloituu tuotteen myynniksi ja myyntiä 

voi verrata kilpailevien brandien kanssa markkinaosuudella. Brandin arvo on noussut viime 

vuosina tärkeäksi mittariksi. Brandin arvolla tarkoitetaan brandin “vahvuutta” mitattuna 

sen kysynnän hintajoustolla. 6. Voitto. Yrityksen näkökulmasta myynti on merkityksellistä 

vain silloin kun se tuo yritykselle voittoa. Neljä ensiksi mainittua vaikuttavat kohdeyleisön 

toimintaan. Markkinointikommunikaatio kaikissa muodoissaan pyrkii vaikuttamaan 

kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin.

Rossiter ja Percy.n (1997) mukaan markkinoija näkee kuuden portaan järjestelmän 

vastakkaisessa järjestyksessä, sillä tavoitteet tulee asettaa ennen kuin strategiat 

toteutetaan. Mainostajan kuusi porrasta ovat: 1. Markkinointitavoitteet ja -budjetti. 

Suunnitellessaan integroitua markkinointikampanjaa, markkinoijan tulee harkita brandin 

markkinointitavoitteita ja laatia karkea markkinointibudjetti. 2. Kohdeyleisön valinta ja 

toimintatavoitteet. Markkinoijan tulee harkita “mistä myynti tulee” vastineena 

markkinointikommunikaatiolle. Lisäksi markkinoijan tulee harkita mihin osaan kuluttajan 

ostoprosessia markkinoija pyrkii vaikuttamaan; kokeilu, uusintaosto tai jokin muu 

ostoprosessiin liittyvä toiminta. 3. Kommunikaatiotavoitteet ja positiointi. Markkinoijan 

tulee päättää mitä kommunikaatiovaikutuksia (brandin assosiaatioita) tulee aikaansaada 

potentiaalisen asiakkaan mielessä. Viisi kommunikaatiovaikutusta ovat a) tuoteryhmän 

tarve, b) brandin tietämys, c) asenne brandia kohtaan, d) brandin ostoaikeet ja e) oston 

mahdollistaminen. 4. Luova strategia ja integroitu kommunikaatiostrategia. Luova 

strategia sisältää luovan suunnittelun jota toteutetaan mainonnassa. Siinä huomioidaan 

myös brandin toivottu positiointi. Integroidulla kommunikaatiostrategialla hyödynnetään 

muita mainontaa tukevia, edellä mainittuja markkinointikommunikaatiomuotoja, kuten 

promootioita, sponsorointia jne. 5. Mediastrategia. Seuraavaksi markkinoija suunnittelee 

mediastrategian, joka sisältää mediavalinnan ja median aikataulutuksen. 6. Jatkuva 

seuranta ja arviointi. Markkinoijan tulee koko kampanjan ajan tietää miten kampanja 

edistyy.
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Batra ym. (1996) mainonnan suunnittelun ja päätöksenteon viitekehys poikkeaa selvästi 

Rossiter ja Percy:n (1997) mallista. Batra ym. (1996) malli on nelivaiheinen prosessi 

alkaen tilanneanalyysistä, joka pohjautuu kilpailija,- kuluttaja- sekä markkina-analyysiin. 

Tilanneanalyysin pohjalta rakennetaan markkinointiohjelma, jossa määritellään eri 

kommunikaatiotoimenpiteiden roolit ja keskinäiset suhteet. Mainossuunnitelma 

rakennetaan huomioimalla kommunikaatioprosessit, joiden perusteella määritellään 

mainonnan tavoitteet, asiakkaiden segmentointi sekä tuotteen positiointi. Näiden pohjalta 

laaditaan mainosviestit ja päätetään mediastrategiasta. Kampanjan toteutuksessa tulee 

huomioida sosiaaliset ja juridiset kysymykset ja miten mainostoimistoa käytetään.

Malli perustuu perinteiseen markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja se pyrkii 

huomioimaan strategisen suunnittelun oleelliset aspektit sovellettuna 

markkinointikommunikaation suunnitteluun. Batra ym. (1996) malli ei pyri yhtä 

yksityiskohtaisten ohjeiden antamiseen kuin Rossiter ja Percy (1997) omassa 

suunnittelujärjestelmässään. Batra ym. (1996) malli on esitelty kuviossa 4.

2.3.2. Batra, Myers & Aakerin (1996) mainonnan suunnittelumalli
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Kuvio 4: Mainonnan suunnittelumalli. (Lähde: Batraym. 1996.)

<e-

■e>

<s-
<■

Kuluttaja/Markkina-analyysi

Kilpailuanalyysi

Mainonnan ¡Myynnin,Hinnan 
Promootion ja Yhteiskunta
suhteiden rooli

Tavoitteet/Segmentointi/Positiointi 
Viestin Strategia ja Taktiikka 
Mediastrategia,-ja Taktiikka

Mainostoimiston rooli 

Sosiaalllisetja Juridiset kysymykset

2.3.3. Ray:n (1982) malli

Ray:n (1982) esittämä malli on neliportainen. Ray:n (1982) mukaan malli on 

sovellettavissa kaikkeen markkinointikommunikaatioon ja se tarjoaa yksinkertaiset 

työkalut kunkin portaan läpikäymiseen. Ray:n (1982) malli on esitelty kuviossa 5.
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Kuvio 5: Mainonnan suunnittelumalli. (Lähde: Ray 1982, 42.)

Avainpaatos
Mainonta

Mainonnan media- 
suunnittelu

Viestinnän tavoitteet: 
Mainonta

Mainoksen vetoomus 
ja positiointi

Mainonnan muoto

Ennen kommunikaatiota 
a alustavaa budjettia

Budjetti-toteutus-valvonta

Työkalut

Vaikutushierarkia-
analyysi

Asenteellinen viitekehys

Tutkimusmenetelmä
1. Ongelman formulointi
2. Käyttäytymisanalyysi
3. Vaihtoehtojen luominen
4. Esitestaus

5. Tietokonesimulointi- 
mallintaminen

6. Kenttäkokeet
7. Kampanjan seuranta

2.3.4. Dagmar-malli

Dagmar-malli on saanut nimensä sanoista Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results (Mainonnan tavoitteiden määrittely mitattuja mainonnan tuloksia 

varten). Dagmar-malli on tarkka metodi mainonnan tavoitteiden asettamisessa ja 

kvantifioimisessa sekä saavutusten mittaamisessa (Batra ym. 1996, 130). Ray (1982 178- 

179) tekee seitsemän kohdan yhteenvedon Dagmar-mallista:

• Mainonnan tavoitteet ovat lähes aina kommunikaatiotavoitteita.

• Tavoitteet tulisi aina kirjata.

• Mainontaa tulisi mitata vaikutuksien perusteella eikä esiintymistiheyden perusteella.
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• Mainonta toimii kommunikaatiohierarkiamallin mukaisesti.

• Luova suunnittelu tulisi tehdä ennen mediasuunnittelua.

e Lähtötilannemittarit tulisi kehittää ennen kampanjan toteuttamista.

• Yrityksen tulisi kehittää aina tarkat kriteerit mainonnan mittauksessa.

Dagmar-mallin mukaan mainonnan tavoitteiden tulee olla tarkkoja, kirjoitettuja, 

mitattavissa olevia tehtäviä, sisältäen lähtöpisteen, määritellyn kohdeyleisön sekä kiinteän 

ajanjakson. Dagmar-malliin luotiin tarkistuslista joka helpottaa 

markkinointikommunikaatiotoimenpiteiden seuraamista. Ohessa supistettu versio 

alkuperäisestä 52 kohdan tarkistuslistasta. (Batra ym. 1996 134-135)

A) Missä määrin mainonnan tarkoituksena on saada aikaan välitön kauppa? Yrityksen 

tulee toteuttaa koko myyntitapahtuma ja pyrkiä vakuuttamaan ns.”epäröivät kuluttajat” 

mahdollisten alennusten tai muiden erityisten syiden avulla. Lisäksi kuluttajia tulee 

muistuttaa ostamisesta joko jonkin oston yhteydessä olevan erityissyyn avulla tai 

impulssiostoja stimuloimalla.

B) Pyrkiikö mainonta lyhyen tähtäyksen myyntiin siirtämällä potentiaalista ostajaa 

porras portaalta ostoa kohti? Yritys voi luoda tietoisuutta tuotteen olemassaolosta, 

brandi-imagoa, tai suotuista emotionaalista tunnetta brandia kohtaan. Yritys voi lisäksi 

jakaa informaatiota tai asenteita brandin tuomista eduista ja ylivertaisista ominaisuuksista 

sekä taistella kilpailevia väitteitä vastaan mahdollisesti kääntämällä ne yrityksen kannalta 

edullisiksi. Virheelliset käsitykset, ja muut esteet myynnin tieltä pitää korjata sekä rakentaa 

helposti tunnettava ja tuttu pakkaus ja tuotemerkki.

C) Pyrkiikö mainonta rakentamaan pitkäaikaisen suhteen kuluttajan kanssa? Yrityksen 

tulee rakentaa luottamusta yhtiötä ja brandia kohtaan, jonka voi odottaa kannattavan 

vuosien varrella sekä tuotteelle kuluttajien kysyntää, joka asettaa yhtiön kilpailijoitaan 

vahvempaan asemaan jakelukanavissa, (ei markkinoiden armoille) Jakelukanava tulee
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kyetä itse valitsemaan myös kansainvälisesti. Hyvä maine sekä tuotteen että yrityksen 

osalta helpottaa uusien markkinoiden tai tuotelinjojen avaamisessa.

Dj Kuinka tärkeitä oheishyötyjä loppukäyttäjille suunnatulla mainonnalla voidaan 

saavuttaa? Myyntihenkilöstön asemaa tulee helpottaa markkinoilla tehokkaan mainonnan 

avulla. Hyvien hyllypaikkojen, suurempien tilausten ja uusien asiakkuuksien saaminen on 

yritykselle elintärkeää. Tehokas mainonta lisää myös myyntihenkilöstön moraalia

2.4. Markkinointikommunikaatiosuunnitelman vaiheet

Markkinointikommunikaatiosuunnitelma tehdään yleensä osana markkinoinnin 

kokonaissuunnitelmaa. Sen eri vaiheet heijastavat pitkälti yrityksen markkinointitavoitteita 

ja eri osien painotuksissa on yrityskohtaisia ja kampanjakohtaisia eroavaisuuksia. 

Jäljempänä esitetään yleisluontoinen markkinointikommunikaatiosuunnitelman vaihejako, 

jossa erityisesti painotetaan tuotteen positiointia ja kommunikaatiotehtävää.

2.4.1. Tilanneanalyysi

Suunnittelu ja päätöksentekoprosesssi alkaa perusteellisella tilanneanalyysillä. 

Tilanneanalyysissä yritys selvittää kuluttajien motivaation ja käyttäytymisen mainostettavaa 

tuotetta kohtaan. Lisäksi selvitetään kilpailijat ja niiden toiminta ja miten ne ovat 

positioinneet tuotteensa. Seuraa vassa yksinkertaistettu luettelo tilanneanalyysissä 

selvitettävistä kysymyksistä.

• Kysynnän laatu

• Ostotottumukset ja segmentointi.

• Kysynnän laajuus

• Markkinoiden koko, kilpailijoiden markkinaosuudet, analysoidaanko markkinoita

kokonaisuutena vai segmenteittäin.



25

• Kilpailun luonne

• Kilpailijoiden lukumäärä, markkinaosuudet, voimavarat,(taloudelliset,

markkinoinnilliset, tuotannolliset) onko markkinoilla tilaa, miten kilpailijat 

reagoivat

• Yritysilmapiiri

• Tuotteen elinkaaren selvittäminen

• Kilpailijoiden kustannusrakenne

• Yrityksen vahvuudet

• Markkinointi, tuotanto, johto, talous, tuotekehitys, ja miten ne ovat verrattavissa

kilpailijoiden vahvuuksiin

• Yrityksen taloudelliset voimavarat

Mikäli yritys kykenee selvittämään kaikki edellä mainitut seikat, sen on huomattavasti 

helpompaa suunnitella markkinointikommunikaatiotaan ja positioida tuote soveltumaan 

valittavalle asiakassegmentille.

2.4.2. Markkinointisuunnitelma

Markkinointistrategia sisältää yrityksen pitkän tähtäyksen vision ja tavoitteet sekä 

selvityksen strategisesta positiosta, jonka yritys aikoo pitää markkinoilla tulevina vuosina 

(Batra ym. 1996, 39). Markkinointisuunnitelma sisältää lausuman markkinointitavoitteista 

ja kertoo mitä strategioita ja taktiikoita yritys käyttää saavuttaakseen tavoitteensa. 

Tavoitteiden tulee identifioida palveltavat segmentit ja keinot niiden palvelemiseen. 

Markkinointimix sisältää neljä P:tä, (tuote, hinta, paikka ja promootio) ja se formuloi 

kunkin P:n strategian ja taktiikan (Batra ym. 1996, 44; vrt. Kotler 1991).
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2.4.3. Mainossuunnitelma, kohdeyleisön valinta sekä toimintatavoitteet

Mainonnan suunnittelu ja päätöksenteko ovat osa markkinoinnin kokonaissuunnitelmaa. 

Mainossuunnitelma tulee tehdä vasta kun markkinointisuunnitelmassa mainonnan rooli on 

selvitetty. Mainonnan suunnittelu keskittyy kolmeen oleelliseen tehtävään; 1) tavoitteiden 

ja kohdeyleisön valintaan, 2) mainosviestin strategiaan ja taktiikkaan sekä 3) 

mediastrategiaan ja taktiikkaan (kts. Batraym. 1996).

Kohdeyleisö muodostuu niistä henkilöistä, joihin markkinointikommunikaatiokampanja 

kohdistetaan. Kohdemarkkinalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joihin koko markkinointimix 

suunnataan. Kampanjassa voi kohdeyleisö olla siten osa kohdemarkkinaa.

Tavoitteiden asettamisessa on hyvä pyrkiä toiminnallisiin tavoitteisiin, esimerkiksi 

myyntimäärän lisääntymiseen tms. Joskus toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ei ole 

mielekästä muiden markkinointimixin osatekijöiden tai kilpailijoiden toiminnan vuoksi. 

Tällaisessa tilanteessa on perusteltua asettaa tavoitteiksi branditietoisuuden, imagon tai 

asenteiden muuttaminen mainonnan avulla. Nämä tavoitteet tulisi kyetä muuttamaan 

myöhemmin myynnin tavoitteiksi. Usein mainostajalla on houkutuksena valita kaikki 

kuluttajat kohdeyleisöksi, mutta tällöin mainonnan teho ei ole paras mahdollinen. 

Yrityksen tulisikin tarkkaan valita kohdeyleisönsä ja kohdistaa mainostoimenpiteensä juuri 

tälle kohderyhmälle.

Erilaisia kohdeyleisöjä on Rossiter ja Percy:n (1997) mukaan viisi. Niihin kohdistettuja 

markkinointikommunikaatiotoimenpiteitä tulee arvioida kampanjan tehon (leverage) 

perusteella. Teho määritellään odotetun myynnin markkamääräisenä lisäyksenä jaettuna 

markkinointikommunikaatiokuluilla. Kampanjan teho perustuu kunkin kohdeyleisön osalta 

tuotekategorian elinkaariajatteluun.
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1. Uudet tuoteryhmän käyttäjät (NCU), ovat henkilöitä jotka aloittavat tuoteryhmän 

käytön ostamalla markkinoijayrityksen brandia. Heihin kohdistettujen 

kommunikaatiotoimenpiteiden teho laskee tuoteryhmän elinkaaren kypsyessä. 

Tuoteryhmän elinkaaren alkuvaiheessa NCU:t muodostavat potentiaalisen asiakasryhmän, 

mutta kampanja saattaa olla kallis, sillä saadakseen NCU:t kokeilemaan tuotetta, joutuu 

markkinoija usein harjoittamaan “opettavaa” mainontaa. Toimintatavoitteet NCU:lle ovat 

kategorian kokeilu erityisesti markkinoijan brandin kautta (Rossiter & Percy 1997).

2. Brandi lojaalit (BL) ovat kuluttajia, jotka ostavat markkinoijan brandia säännöllisesti. 

He ovat kaikkein potentiaalisimpia asiakkaita tulevaisuuden myyntiin ja heidät on 

suhteellisen edullista pitää asiakkaina. He pitävät brandista, joten voimakasta mainontaa ei 

tarvita. Brandilojaalien tehokkuus on nykyisellä myyntitasolla erittäin korkea koko 

tuotekategorian elinkaaren ajan. Mainontaa brandilojaaleille ei tule kuitenkaan lopettaa 

kokonaan pitkäksi aikaa, sillä silloin saattaa myyntimäärä heille laskea. Jatkuva ajoittainen 

mainonta pitää brandilojaalit asiakkaina. Brandilojaaleille kohdistetun toiminnan 

tavoitteena on ylläpitää heidän uusintaostotasoa alhaisimmalla mahdollisella 

kustannuksella. Heihin voi joskus kohdistaa tilapäisiä uudelleenostotason lisäämiseen 

liittyviä kampanjoita (Rossiter & Percy 1997).

3. Suotuisat brandin vaihtajat (FBS), ovat kuluttajia jotka ajoittain ostavat markkinoijan 

brandia, mutta ostavat myös muita brandeja. Heillä on suhteellisen korkea teho 

tuotekategorian elinkaaren alkuvaiheessa, sillä suurin osa brandilojaaleista tulee tästä 

ryhmästä. Tuoteryhmän elinkaaren kypsyessä FBS:ien teho alenee kohtuulliselle tasolle, 

sillä suuri osa heidän brandiin vaihtamisesta johtuu mainonnasta ja erityisesti 

promootioista. Tämä taas on varsin kallista, sillä promootioiden vaikutus on yleensä 

väliaikaista. Toimintatavoite FBS-ryhmälle on uudelleenosto joko kasvattamalla 

kertaostojen kokoa tai lisäämällä ostosten frekvenssiä (Rossiter & Percy 1997).

4. Toisten blondien vaihtajat (OBS) ostavat muita brandeja, mutta eivät markkinoijan 

brandia. Heidän elinkaarikäyttäytymisensä on vastaavaa kuin suotuisilla brandin vaihtajilla,
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mutta alhaisemmalla tehotasolla. Heitä on yleensä vaikeampi houkutella brandin 

käyttäjiksi, erityisesti jos he ovat joskus kokeilleet brandia ja hylänneet sen 

“hyväksyttävien brandien joukosta”. Toisten brandien vaihtajien teho laskee 

vaatimattomasta erittäin alhaiseksi elinkaaren kypsyessä, sillä heidän brandin valintansa 

täytyy “ostaa”, joskaan yleensä sekään ei tuo heitä asiakkaiksi. Toimintatavoite toisten 

brandien vaihtajille on kokeilu, tai jos he ovat kokeilleet brandia, uudelleenkokeilu. Tämän 

jälkeen toimintatavoitteeksi muuttuu ostouseuden lisääminen. Toisten brandien vaihtajat 

saattavat lisätä ostosmääräänsä siten, että heistä tulee suotuisia brandin vaihtajia tai 

parhaimmillaan brandille lojaaleja (Rossiter & Percy 1997).

5. Toiselle brandille lojaalit (OBL) ostavat säännöllisesti jotakin muuta brandia. He 

muodostavat yleensä varsin alhaisen myyntipotentiaalin. Heille suunnatut 

markkinointikommunikaatiokampanjat ovat erittäin kalliita ja siten heidän tehonsa on 

erittäin alhainen. Toimintatavoitteena on kokeilu tai uudelleenkokeilu (Rossiter & Percy 

1997).

Lisäksi kohdeyleisö voidaan segmentoida demografisten ja psykografisten tekijöiden 

mukaan. Siten saadaan entistä tarkemmin valittu kohdeyleisö, johon kohdistetut 

markkinointitoimenpiteet tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen.

Rossiter ja Percy.n (1997) mukaan tietoisuus-asenne tai brandilojaalisuus-lähtökohta 

viiden ostajaluokan kohdeyleisön kanssa on sovellettavissa kaiken tyyppisiin tuotteisiin ja 

palveluihin. Tutkijat ovat soveltaneet mallia kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin. Gensch 

(1984) on osoittanut, että brandilojaalisuus-malli on vielä tarpeellisempi epäsäännöllisesti 

ostettavien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Tämä johtuu siitä, että 

brandilojaalisuus-malli viittaa asenteiden (lojaalisuus) perusteella tapahtuvaan 

uudelleenostoon tai merkin vaihtamiseen tulevaisuudessa. Tuotteisiin, joiden ostosykli on 

pitkä, kuten investointihyödykkeet tai pitkäkestoiset kulutustavarat, markkinoijan tulee 

ensisijaisesti tukeutua asenteisiin saavuttaakseen potentiaalisen kohdeyleisön, koska 

ostokäyttäytyminen on epäsäännöllistä.



29

Batra ym.(1996) esittävät potentiaalisten asiakkaiden segmentoimista kolmeen segmenttiin 

käyttäytymisen mukaan, eli olemassaolevat asiakkaat, asiakkaat, jotka ostavat muita 

brandeja sekä asiakkaat, jotka eivät osta tuoteryhmän tuotteita. Tavoitteet ensimmäisen 

segmentin osalta liittyvät brandilojaalisuuden lisäämiseen, brandivaihtamisen ja 

hintajouston alentamiseen sekä käytön lisäämiseen joko suuremmalla kertakäytöllä tai 

uusilla käyttömuodoilla. Kilpailevien brandien käyttäjiä houkutellaan kokeilemaan 

mainostajan tuotetta ja siten siirtymään asiakkaiksi. Vastaavasti asiakkaita, jotka eivät ole 

aiemmin ostaneet tuoteryhmän tuotteita pyritään houkuttelemaan kokeiluun korostamalla 

uusia ja erilaisia tuotteen käyttötapoja. Usein tuoteryhmän markkinajohtaja kohdistaa 

mainontansa uusille käyttäjille, kun taas pienet kilpailijat pyrkivät viestimään syitä miksi 

heidän tuotteensa on parempi kuin markkinajohtajan vastaava.

2.4.4. Kommunikaatiotavoitteet ja tuotteen positiointi

Viestin strategia ja taktiikka viittaavat mainoksen luovaan suunnitteluun. Strategiassa tulisi 

huomioida kuluttajan käyttäytyminen sekä havaitsemis- ja oppimisprosessit. Mainoksen 

tulisi luoda tunteita kuluttajassa ja näiden tunteiden pitäisi muuntua myönteisiksi asenteiksi 

brandia kohtaan. Mainosviestin taktiikassa huomioidaan mahdolliset tuotteen suosittelijat 

ja mainoksen sävy (Batra ym 1996).

Mainosviestin strategia koostuu kahdesta osasta; eli “mitä sanoa” (vetoomus, positionti) ja 

“miten sanoa” (muoto). Ray:n (1982, 44-45) mukaan jokainen segmentti löytää 

mainoksesta rajoitetun määrän vetoomuksia tai tuoteominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä 

tuotteen ostamisessa. Mainostajan tehtävänä on löytää kullekin segmentille sopivat 

ominaisuudet, joita mainoksessa korostetaan. Mainostajan tulee selvittää kolme seikkaa 

ennen tuotteen positiointia. Ensiksi selvitetään asemoinnin ideaali piste ja sallitut rajat 

hyväksymiselle. Toiseksi selvitetään käyttääkö kuluttaja kaikkia ominaisuuksia, vai
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ainoastaan osaa niistä. Kolmanneksi tulee selvittää kuinka kuluttaja asemoi mainostettavan 

tuotteen ja kuinka kilpailevat tuotteet positioidaan.

Mainossanomalla voi olla useanlaisia vaikutuksia vastaanottajaan. Mainossanoma voi 

luoda tietoisuutta, kommunikoida informaatiota tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä, 

kehittää tai muuttaa imagoa, assosioida brandin tunteisiin ja tuntemuksiin, luoda 

ryhmänormeja sekä muuttaa käyttäytymistä.

Rossiter ja Percy (1997) esittävät, että on olemassa viisi erilaista kommunikaatiotavoitetta. 

Kategorian tarve (category need) tarkoittaa sitä, että ostaja hyväksyy sen, että 

tuotekategoria on tarpeellinen poistamaan häiriön tämänhetkisen motivaatiotilanteen ja 

toivotun motivaatiotilanteen välillä. Branditietoisuus tarkoittaa ostajan kykyä identifioida 

(tunnistaa tai palauttaa mieleen) tietty brandi jossakin tuoteryhmässä kyetäkseen 

valitsemaan kyseisen brandin ostotapahtuman yhteydessä. Brandiasenne on ostajan 

suorittamaa arviointia brandin kyvystä vastata kulloinkin voimassaolevaan oleelliseen 

motivaatiotasoon. Brandin ostoaikomus on ostajan itselleen antama käsky ostaa kyseinen 

brandi. Oston mahdollistaminen tarkoittaa ostajan vakuuttamista siitä etteivät muut 

markkinointimixin (4P) tekijät ole ostotapahtuman esteenä.

Rossiter ja Percy:n (1997) mallissa tuotepositionti suoritetaan kolmessa osamallissa. 

Tutkijat perustelevat järjestelyä sillä, että olemassaolevat mallit eivät kata koko 

asemointiprosessia eivätkä anna ohjeita yksittäisen brandin positioimiseen. 

Tuoteasemoinnilla on useita merkityksiä. Joillekin positiointi viittaa brandin asemointiin 

kilpailijoihin verrattuna tuotekategorian sisällä. Joskus positioinnilla tarkoitetaan brandin 

kohdentamista jollekin ostajaryhmälle tai brandin etujen korostamista mainonnassa.

Rossiter ja Percy:n (1997) mallissa positiointi suoritetaan kolmivaiheisesti. Makrotasolla 

(X-YZ-malli) ensimmäinen linkki (X) yhdistää brandin kategorian tarpeeseen, toinen (Y) 

yhdistää brandin valittuun kohdeyleisöön ja kolmas (Z) yhdistää brandin relevanttiin 

ostomotivaatioon. Keskitasolla (Meso), selvitetään Z-päätöksen osittamista tekijöihin,
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joita korostetaan tärkeyden (I) toteutuksen (D) ja ainutlaatuisuuden (U) perusteella. (I-D- 

U malli) Kolmannessa vaiheessa, mikrotasolla keskitytään ominaisuuksien, hyötyjen tai 

emotionaalisten seurauksien korostamiseen (a-b-e - malli). Lopuksi kirjoitetaan 

positiolausunto.

Mainosviestille voidaan antaa lukuisia erilaisia esitystapoja ja mainoksen luominen voidaan 

tehdä esimerkisi seuraavanlaisen prosessin avulla. Ensiksi mainostaja muotoilee ongelman 

ja antaa luovan suunnittelun tekijöille analyysin kuluttajien käyttäytymisestä kyseessä 

olevassa tuotekategoriassa. Tämän jälkeen luovan suunnittelun tekijät laativat lukuisia 

vaihtoehtoisia ratkaisuja, joille tehdään lopuksi esitestaus potentiaalisten kuluttajien 

piirissä. Seuraavaksi esitestattujen vaihtoehtojen sopivuutta verrataan aiottuihin medioihin. 

Kuudes vaihe on kenttäkoe, joka voi olla esimerkiksi koemarkkinointi rajatulla alueella. 

Lopuksi tehdään kampanjan monitorointi, eli tutkitaan mainonnan vaikutusta 

saavutettuihin tuloksiin (kts. Ray 1982, 45-48).

Rossiter ja Percy (1997) suosittelevat sattumanvaraista strategiaa luovien ideoiden 

kehittämisessä. Siinä pyritään luomaan mahdollisimman monta eri vaihtoehtoista ideaa, 

joista testataan riittävän monta “sen oikean” löytämiseksi. Saatuja ideoita verrataan 

positiointilausumaan ja tarkistetaan niiden vastaavuus yrityksen mainos- ja 

markkinointistrategiaan. Luovan suunnittelun tueksi Rossiter ja Percy (1997) suosittelevat 

kehikkoa. Kehikon avulla mainostaja kykenee ennalta ohjaamaan luovaa suunnittelua ja 

arvioimaan tehtyjä ideoita (kts. Batra ym. 1996, 285). Kehikko on esitetty kuviossa 6.
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Kuvio 6: Mainonnan suunnittelukehikko. (Lähde: Rossiter & Percy 1997.)

Alhainen
Sidonnaisuus

Korkea
Sidonnaisuus

BRANDIN TIETOISUUS
Brandin tunnistaminen Brandin muistaminen

Ostopa! kalla Ennen ostotapahtumaa

- Brandi—^ kategorian Kategorian tarve —^ Brand
tarve

BRANDIASENNE
Neaatiiviset motiivit Positiiviset motiivit

Alhaisen riskin 
“helpotus" ostot

Alhaisen riskin 
“palkitsemis” ostot

Tuttu kohdeyleisö (BL.FIIS)

Korkean riskin 
“helpotus" ostot

Korkean riskin 
“palkitsemis" ostot

Uusi kohdeyleisö (NCU OBL, OBS)

2.4.5. Mediastrategia

Luovan suunnittelun jälkeen tulee päättää mitä medioita käytetään (esim. TV, 

sanomalehdet, aikakausilehdet jne.), mitä välineitä tai ohjelmia medioissa käytetään sekä 

miten mainonta aikataulutetaan (toistojen määrä, spottien pituus jne.). Mediasuunnitteluun 

vaikuttavat aiemmat strategiaan, tuotepositioinnin ja luovaan suunnitteluun liittyvät 

päätökset (kts. Ray 1982, 48-49).

Valtaosa mainosbudjetista käytetään mediakuluihin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää 

valita media, joka sopii kohdeyleisön tarpeisiin. Median aikataulutus eli kuinka usein
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kohdeyleisö näkee tai kuulee viestin on toinen avainkysymys mediastrategiassa. Rossiter ja 

Percy (1997) suosittelevat vähintään kahden median käyttöä mainoskampanjoissa. 

Medioiden tulee sopia mainostajan kommunikaatiotavoitteisiin siten, että ne kykenevät 

välittämään mainoksen luovan sisällön kohdeyleisölle. Pääasialliset 

kommunikaatiotavoitteet, branditietämvs ia brandiasenne sekä niiden mukanaan tuomat 

luova suunnitteluja toistokertojen määrä sanelevat suurelta osin mediavalinnat.

Branditietämvs jakautuu kahteen osaan; brandin tunnistaminen ja brandin muistaminen. 

Brandin tunnistamisessa on tärkeänä tekijänä visuaalinen sisältö, kun taas brandin 

muistamisessa verbaalinen sisältö on tehokkain tapa siirtää brandin nimi kuluttajan muistiin 

(Rossiter & Percy 1997).

Brandiasenne on toinen markkinointikommunikaation päätavoite. Sen neljä vaihtoehtoa 

ohjaavat mediavalintoja seuraavasti (Rossiter & Percy 1997):

Alhaisen sidonnaisuuden informationaaliset tuotteet: Verbaalinen sisältö siirtää 

informationaaliset hyödyt kuluttajalle. Värien käyttö ei ole välttämätöntä, ja suhteellisen 

lyhyt prosessointiaika on riittävä, sillä alhainen sidonnaisuus keskittyy yhteen tai kahteen 

hyötyväittämään. Suhteellisen alhainen toistouseus on riittävä, sillä informationaaliset 

hyödyt tulee oppia yhdellä tai kahdella näkemisellä. Kaikki mediat sopivat tällaisten 

tuotteiden mainostamiseen.

Alhaisen sidonnaisuuden transformationaaliset tuotteet: Värikäs visuaalinen sisältö on 

tärkeää, jos ostomotiivi on aistien tyydyttäminen tai sosiaalisen hyväksynnän 

saavuttaminen. Suhteellisen lyhyt prosessointiaika on riittävä ja mainokset tulee toistaa 

varsin usein, sillä transformationaalinen brandiasenne rakentuu suhteellisen hitaasti ja 

tuotteiden ostosykli on varsin nopea. Sopivin media on televisio, sillä muiden medioiden 

ominaisuudet rajoittavat joiltain osin viestin perillemenoa.
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Korkean sidonnaisuudeti informationaaliset tuotteet: Verbaalinen sisältö välittää 

informationaaliset hyötyväittämät. Värien käyttö ei ole välttämätöntä, ja toistouseuden ei 

tarvitse olla korkea. Prosessointiajan tulee olla yleensä pitkä, jotta kohdeyleisö voi 

prosessoida useita hyötyjä ja paremmin perusteltuja hyötyväittämiä. Kaapeli-tv on sopiva 

niissä tapauksissa, kun voidaan esittää pitkä mainosspotti tai maksettu mainosohjelma 

(“ostoskanava”) lisäksi aikakausilehdet ja sanomalehdet ovat sopivia.

Korkean sidonnaisuuden transformationaaliset tuotteet: Visuaalinen sisältö runsaan 

värien käytön kanssa on sopiva, jos transformationaalisena motiivina on aistien 

palkitseminen tai sosiaalinen hyväksyntä. Suhteellisen lyhyt prosessointiaika riittää, ellei 

osatavoitteena ole myös informaation jakaminen. Toistouseuden ei tarvitse olla kovinkaan 

korkean, vaikka transformationaalinen asenne rakentuu hitaasti, sillä korkean 

sidonnaisuuden tuotteiden ostosykli on yleensä varsin pitkä. Televisio, kaapeli-tv 

aikakausilehdet ovat parhaita medioita.

Integroidun markkinointikommunikaation muut mediat ovat parhaita toissijaisina 

medioina. Ennen ostotapahtumaa tapahtuva markkinointikommunikaatio ei juurikaan 

kykene välittämään branditietoisuutta. Brandiasenteeseen vaikuttaminen on monissa 

tapauksissa varsin tehokasta esimerkiksi sponsoroinnilla. Ostotapahtuman yhteydessä 

voidaan käyttää erilaisia vaihtoehtoisia medioita lisäämään kuluttajien positiivista asennetta 

brandia kohtaan (Rossiter & Percy 1997).

Median aikataulutuksessa mainostajan tulee tehdä valintoja kolmen dimension kanssa. 

Mainostajaa sitoo yleensä tiukka budjetti, joka rajoittaa frekvenssien määrää, tavoitettavan 

yleisön laajuutta ja mainossyklien lukumäärää.

Rossiter ja Percy (1997) esittävät erilaisia vaihtoehtoja mediasuunnitteluun riippuen 

mainostettavan tuotteen sijoittumisesta kehikkoon, ostosyklien pituudesta sekä 

kommunikaatiotavoitteista. Yksi osa mediasuunnitelman toteutuksesta on kohdeyleisön 

tavoittaminen oikeilla välineillä, esimerkiksi mitä TV-ohjelmia valitaan mainosten
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esityspaikoiksi. Demografisessa sovituksessa mainostaja ensiksi profiloi kohdeyleisönsä 

demografisten tekijöiden mukaan ja toiseksi kunkin potentiaalisen median sen yleisön 

demografisten tekijöiden mukaan. Lopuksi näitä demografisia tekijöitä verrataan ja 

yritetään löytää media, jonka demografía vastaa lähinnä tavoitellun kohdeyleisön 

demografiaa. Suorassa sovituksessa selvitetään toivotun kohdeyleisön median 

käyttötottumukset ja käytetään kohdeyleisön käyttämiä medioita mainostamiseen. Kullakin 

medialla on omat tehokkuuskertoimensa ja mediapäätöksiä tehtäessä tulee pyrkiä 

mahdollisimman suureen tehokkuuteen huomioiden käytettävät varat (Rossiter & Percy 

1997).

Eri mainonnan suunnittelumallien yhteydessä ei ole yleensä mainittu www:tä mediana, sillä 

teokset on kirjoitettu aikana, jolloin www ei ollut vielä kehittynyt nykyiselle tasolleen.

2.4.6. Budjetointi, toteutus ja seuranta

Mainoskampanjan seuranta on jatkuva prosessi, joka alkaa kampanjan 

suunnitteluvaiheessa ja sitä tehdään koko kampanjan toteutuksen ajan, unohtamatta 

jälkiarviointia. Kun mainos on valmis ja mediasuunnittelu tehty, tulee mainostajan lyödä 

lukkoon lopullinen mainosbudjetti ja aloittaa mainoskampanjan toteutus. Ennen toteutusta 

varmistetaan kampanjan ajoitus ja työnjako eri osapuolten välillä sekä täsmennetään eri 

markkinointikommunikaatiomuotojen riippuvuussuhteet ja tärkeys. Kampanjanseurantaa 

suoritetaan jatkuvasti. Siinä tulee kiinnittää huomiota kampanjan onnistumiseen sekä 

mahdollisiin syihin kampanjan epäonnistumisessa (kts. Ray 1982, 49-53).

Mainostoimistoa valittaessa yrityksen tulee huomioida kampanjan laajuus ja siihen 

tarvittavat resurssit. Paikallista mainontaa varten ei aina tarvita mainostoimistoa tai 

tutkimuslaitosta, mutta valtakunnallisessa kampanjassa usein kilpailutetaan useaa toimistoa 

tai käytetään eri toimistoja eri medioissa toteutettaviin kampanjoihin.
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Mainostajan tulee huomioida kullakin markkina-alueella olevat lainsäädännölliset sekä 

moraaliset kysymykset. Mainoksissa ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa mainostettavasta 

tuotteesta ja eri markkina-alueilla on erilaisia käsityksiä esimerkiksi naisten kuvien 

käytöstä mainoksissa.
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3. MARKKINOINTI INTERNETISSÄ

WWW soveltuu kahteen Kotlerin (1991) markkinointimixin (4P) osa-alueista. WWW:ssä 

voidaan mainostaa (promote) tuotteita, sitä voidaan käyttää tuotteiden jakelukanavana 

(place). WWW: n osalta ei voida puhua ainoastaan mainonnasta, vaan 

markkinointikommunikaatiosta, jota www:ssä voidaan tehdä lähes kaikilla sen osa-alueilla. 

Elektroniset markkinat ovat www:n välityksellä tapahtuvaa myyntiä. Elektroniset 

markkinat ovat vielä voimakkaasti kehittyvä alue, jonka kehitystä ovat rajoittaneet 

turvallisuus- ym. ongelmat.

3.1. WWW mediana ja osana markkinointikommunikaatiota

Julkisuudessa puhutaan paljon yritysten kotisivuista Internetissä. Kotisivulla tarkoitetaan 

kuitenkin yleensä yritysten www-sivujen (web-site) ensimmäistä sivua. Kotisivulta voi 

kävijä hakeutua tutkimaan tarkemmin kunkin yrityksen välittämää informaatiota. 

Kuluttajien käsityksenä on, että lähes kaikki maksettu kommunikaatio Internetissä on 

mainontaa ja siten myös yritysten jakama tuoteinformaatio tulkitaan usein mainonnaksi 

(vit. Ducoffe 1996). WWW kykenee täyttämään markkinointikommunikaatioinkin useita 

osa-alueita. Perinteisiä mainosmedioita on kritisoitu niiden kyvyttömyydestä saattaa 

kauppa lopulliseen ostopäätökseen, mutta www:n avulla voidaan suorittaa myös itse 

ostotapahtuma. WWW-sivuilla olevia bannerimainoksia voidaan verrata ulkomainoksiin tai 

printtimediassa oleviin brandin imagoa luoviin mainoksiin. Klikkaamalla bannerimainosta, 

kuluttaja pääsee tutustumaan tarjottuun tuotteeseen perusteellisemmin ja tarvittaessa jopa 

kokeilemaan tuotetta sekä lopuksi ostamaan kyseisen tuotteen.
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3.1.1. Kommunikaatiomallit

Traditionaaliset massamediat, kuten TV, radio ja lehdistö perustuvat yhdeltä monelle- 

kommunikaatiomalliin. Siinä yhdestä lähteestä tuleva viesti (sisältö) välitetään median 

kautta monelle kuluttajalle. Tällä tavalla saavutetaan suuri määrä kuluttajia, mutta 

kuluttajien segmentointi on parhaimmillaankin varsin karkeaa. Minkäänlaista aktiivista 

kanssakäymistä (interaktiota) ei ole mahdollista käydä osapuolien välillä (Hoffman & 

Novak 1996). Massamedioita käytetään tyypillisesti saavuttamaan suuria kuluttajamassoja 

(Berthon ym. 1996a). Massamediat ovat tehokkaita tietoisuuden luomisessa ja erityisesti 

ostoprosessin alkuvaiheessa. Massamedioiden avulla ei yleensä kyetä saavuttamaan itse 

ostotapahtumaa, vaan siihen tarvitaan yleensä jonkin laatuista henkilöltä henkilölle- 

kanssakäymistä. Yhdeltä monelle-kommunikaatiomalli on esitetty kuviossa 7.

Kuvio 7: Yhdeltä monelle-kommunikaatiomalli. (Lähde: Hoffman & Novak 1996.)

Y=Yritys 

K=Kuluttaja

Henkilöltä henkilölle-kanssakäyminen perustuu yhdeltä yhdelle-malliin, jossa voi olla 

mukana jokin media, esimerkiksi kirje, puhelin tms. tai se voi olla henkilökohtaista, jolloin 

molemmat osapuolet ovat fyysisesti samassa paikassa kommunikoimassa keskenään 

(Hoffman & Novak 1996). Henkilökohtainen myyntityö on tyypillinen esimerkki tästä
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kommunikaatiomallista. Se on usein suurin yksittäinen markkinointikommunikaatiomixin 

osa yritysmarkkinoinnissa (vrt. Berthon ym. 1996a). Yhdeltä yhdelle-kommunikaatiomalli 

on esitetty kuviossa 8.

Kuvio 8: Yhdeltä yhdelle-kommunikaatiomalli. (Lähde: Hoffman & Novak 1996.)

K=Kuluttaja

Monelta monelle-kommunikaatiomallissa kommunikaatiota voivat käydä yritykset 

keskenään tai yritys kuluttajien kanssa median välityksellä. Sekä kuluttajat että yritykset 

voivat toimittaa mediaan viestejä (sisältöä), jota muut osapuolet voivat tutkia (Hoffman & 

Novak 1996; vrt Morgan 1996). WWW edustaa tyypillistä monelta monelle- 

kommunikaatiomallia. Sen avulla voidaan sekä jakaa mainoksenomaisia viestejä käyttäen 

www:tä ja Internettiä mediana että harjoittaa kahdenvälistä kommunikaatiota. WWW:n 

avulla voidaan lisäksi suorittaa itse myyntitapahtuma ja joissain tapauksissa myöskin 

myydyn hyödykkeen toimitus asiakkaalle. Monelta monelle kommunikaatiomalli on 

esitetty kuviossa 9.
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Kuvio 9: Monelta monelle-kommunikaatiomalli. (Lähde: Hoffman & Novak 1996.)

K=Kuluttaja 

Y=Yritys

Sisältö

Sisältö

Sisältö

Sisältö

3.1.2. WWW-markkinoinnin ominaispiirteitä

WWW-sivuilla voi olla kuusi erilaista funktiota:

• Virtuaalinen näyteikkuna, jossa yritys tarjoaa tuotteitaan tai palvelujaan asiakkailleen. 

Asiakkaat voivat tehdä ostoksia virtuaalimyymälässä tai hoitaa esimerkiksi 

pankkiasioitaan virtuaalipankissa.

• Internet-läsnäolo, joka voidaan jakaa kolmeen erilaiseen alatyyppiin; elektroniset 

mainokset ilman hypertekstilinkkejä, imagosivut, joissa kuluttajaan vedotaan enemmän 

emotionaalisella kuin rationaalisella tasolla sekä informaatiosivut, joissa annetaan 

yksityiskohtaista ja rationaalista tietoa yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista.

• Sisältösivut, jotka voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Maksuttomat sisältösivut 

rahoitetaan yleensä mainostuloilla. Verkkolehdet ovat tyypillisiä sisältö sivuja. Lisäksi
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erilaiset tietokannat kuuluvat sisältösivuihin. Niiltä kuluttaja voi hakea tarvitsemaansa 

tietoa mitä erilaisimmilla aloilta.

• Virtuaaliostoskeskusten tehtävänä on taasen ohjata kuluttajat mitä moninaisimpiin 

virtuaalimyymälöihin. Virtuaaliostoskeskukseen on koottu usein eri alojen 

virtuaalimyymälöitä, jotka esittävät virtuaalinäyteikkunansa virtuaaliostoskeskuksen 

etusivulla.

• Lisäarvosivut, joiden tehtävänä on ohjata kuluttajat erilaisille sisältösivuille vastaavalla 

tavalla kuin virtuaaliostoskeskukset ohjaavat eri virtuaalimyymälöihin.

• Hakurobotit, joiden tehtävänä on avustaa kuluttajaa löytämään hakemaansa tietoa, 

palveluita tai yrityksiä. Hakurobottien toimintaa rahoitetaan yleensä mainostuloilla.

Kolme ensinmainittua muodostavat varsinaiset sisältösivut ja kolme viimeksimainittua 

ohjaavat kuluttajat ensinmainituille (vrt. Hoffman; Novak & Chatterjee 1995).

WWW:tä voidaan pitää interaktiivisena mediana eli sen avulla on ostajan ja myyjän 

mahdollista kommunikoida keskenään tarjota tuotteitaan ja palvelujaan ajasta ja paikasta 

riippumatta (vrt Berthon ym. 1996a). Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua juuri niihin 

tuotteisiin, jotka sillä hetkellä kiinnostavat ja samalla myös antaa välitöntä palautetta 

tuotteen tai palvelun tarjoajalle. Yrityksiä ei rajoita painetun dokumentin koko eikä ennalta 

määritellyt tv-mainoksen pituus ja esitysaika. Värikkäät tuote-esitteet ja näytteet ovat 

tehokas tapa huomion herättämiseen sekä good-willin luomiseen liiketoimintaa 

rakennettaessa (Senn, 1996). FAQ (Frequently Asked Questions) eli usein toistetut 

kysymykset on yksi www:n palvelumuoto. Mikäli kuluttaja ei löydä FAQ-osastolta 

vastausta ongelmaansa, voi hän lähettää kysymyksen sähköpostin avulla markkinoijalle, 

joka antaa siihen vastauksen ja lisää vastauksen FAQ-osastolle (Steme 1996, 61-62).

WWW:n soveltumisesta eri markkinointitoimenpiteisiin voidaan tarkastella Ellsworthin ja 

Ellsworthin (1994) esittämän luettelon perusteella. WWW soveltuu siten erittäin hyvin 

luetteloiden, multimedian sekä tuote-esittelyiden välittämiseen. WWW on käyttökelpoinen 

tapahtumien ja esittelyiden tekemiseen, ilmaisohjelmien ja liikesopimusten välittämiseen
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sekä julkistusilmoitusten ja dokumentaation välittämiseen. Lisäksi www on 

käyttökelpoinen käyttötutkimusten tekemiseen sekä tiedottamiseen (kts. Salenius ja 

Talvinen 1995).

Ellsworthin ja Ellsworthin (1994) esittämä luettelo on kuitenkin auttamattomasti 

vanhanaikainen ja rajoittunut (Salenius & Talvinen 1995). WWW:n käyttö onkin erilaisissa 

yhteyksissä osoittautunut huomattavasti tehokkaammaksi ja uudemmissa tutkimuksissa on 

esitetty www:n sopivan erittäin hyvin esimerkiksi hinta- sekä teknisten tietojen 

välittämiseen (vrt. Senn 1996).

Mediana www:ssä on poikkeuksellisia piirteitä mainostajalle ja markkinoijalle. Asiakkaan 

pitääkin aktiivisesti etsiä markkinoija toisin kuin perinteisissä medioissa. Kotisivujen teko 

on kuitenkin edullista ja näkyvyys maailmanlaajuista. Suurikaan yritys ei pysty 

dominoimaan markkinoilla sillä jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet tulla nähdyksi 

(Berthon ym. 1996a). Lisäksi yritykselle ei synny lisäkustannuksia käyttäjämäärän 

kasvaessa (Hatakka & Kauranne 1997). WWW on nopea media, asiat tapahtuvat nopeasti 

ja se muuttuu päivittäin. Uutta teknologiaa ja uusia käyttäjäryhmiä syntyy jatkuvasti 

(Ellsworth & Ellsworth 1997, 21). WWW:n avulla on mahdollista jakaa erittäin tarkkaa ja 

laajaa informaatiota tarjottavista tuotteista. Lisäksi kuluttaja voi valita haluamansa tiedon 

määrän ja laadun sekä hakea helposti vertailevaa informaatiota muista lähteistä. Internetin 

käyttäjillä onkin oma kulttuurinsa, jonka erityispiirteitä ovat mm. uteliaisuus ja runsas 

tiedon halu. Lisäksi käyttäjät haluavat tiedon pääosin ilmaiseksi ja odottavat sisällön 

olevan korkeatasoista. Värikkäitä iskulauseita sisältäviä sivuja ilman kunnon sisältöä ei 

arvosteta (Ellsworth & Ellsworth 1997, 21). Kyky kilpailla muilla ominaisuuksilla kuin 

hinnalla, tulee erityisen tärkeäksi aloilla, joissa kilpailevia brandeja voidaan pitää 

substituutteina. Tällöin web mahdollistaa kuluttajan differoida kilpailevat tuotteet muiden 

tekijöiden kuin hinnan perusteella (Hoffman, Novak & Chatterjee 1995).
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Eri lähteissä on useasti viitattu Croninin (1994) tietosisältö vs. interaktiivisuus-matriisiin 

(kts. Salenius & Talvinen 1995). Croninin (1994) interaktiivisuus vs. tietosisältö-matriisi 

on esitetty kuviossa JO.

Kuvio 10: Interaktiivisuus vs. tietosisältö-matriisi. (Lähde: Cronin 1994, 119.)

tu ote -e s itte et
elektroninen tiedonjako 
keskus te lu ry hm ä t 
henkilökohtainen myynti

perinteiset 
m a in o s s p o tit

puhelinmyynti 
interaktiivinen multimedia

matala korkea

In te ra k tiiv is u u s

Matriisi esittää selkeästi eri medioiden sijoittumisen matriisiin. Salenius ja Talvinen (1995) 

täsmentävät Internet-markkinoinnin kuuluvan matriisin oikeaan yläkulmaan, sillä erityisesti 

www-markkinoinnissa on mahdollisuus sekä korkean interaktiivisuuden että korkean 

tietosisällön välittämiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus valita haluamansa informaatio sekä 

järjestys, jossa informaatio hankitaan. Koska painetun median sivukoko eikä sähköisten 

medioiden lähetysajat ole rajoitteena, voidaan www:n välityksellä antaa mitä laajinta ja 

perusteellisinta tietoa tarjottavasta tuotteesta.

3.1.3. Internetin ja WWW:n rajoituksia mediana

Internetillä on luonnollisesti rajoitteita mainosmediana. Sen käyttäjäkunta on vielä varsin 

yksipuolinen sillä valtaosa aktiivisurffareista on miehiä, joiden ikä vaihtelee 20-45 vuoden 

välillä (vrt. Cronin 1995; Morgan 1996, Taloustutkimus 1997; Fr am & Grady 1997). 

Lisäksi käyttäjäkunnan profiili on varsin yhdenmukainen eli korkea koulutus- ja tulotaso
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leimaavat Internetin käyttäjiä (Morgan 1996). Naisten osuus Internetin käyttäjistä on ollut 

viime vuosina kasvussa (vrt. Morgan 1996; Fr am & Grady 1997, Ellsworth & Ellsworth 

1997, 62). Lisäksi teknisten alojen edustajien osuus Internetin käyttäjistä on varsin suuri 

(Ellsworth & Ellsworth 1997, 62). Teknologia ei ole vielä edennyt niin pitkälle, että www- 

mainonnan tekninen taso yltäisi korkealuokkaisten printtimainosten tai TV-mainosten 

tasolle (Ducoffe 1996). Toisaalta kuluttajat eivät ole vielä riittävän tottuneita tietokoneen 

käyttöön mainossanomien vastaanotossa ja mainostajat eivät osaa täysin hyödyntää 

www:n tarjoamia mahdollisuuksia (Ducoffe 1996). Tekniikan tuomat rajoitukset 

tiedonsiirtonopeudessa ja tarvittavien laitteiden korkea hankintahinta pitävät 

käyttäjäkunnan vielä varsin yksipuolisena. Turvallisuusongelmat varsinkin elektronisessa 

kaupassa ovat herättäneet runsasta keskustelua, vaikka ei ole tiedossa, että luottokortin 

numeroita olisi varastettu Internetissä (Ainamo 1997).

3.2. Mainonta Internetissä ja erityisesti WWW-mainonta

Media tarvitsee riittävän levinneisyyden, jotta se kiinnostaisi mainostajia. Teknologisten 

innovaatioiden diffuusioteoria sisältää käsitteen “kriittinen massa,” jonka tulee olla 

riittävän suuri, jotta mediasta voitaisiin puhua massamediana. Rogers toteaa (1986), että 

interaktiivinen media tulee hyödyllisemmäksi, mitä useampi käyttäjä omaksuu uuden 

median ja jokainen uusi käyttäjä lisää median arvoa. Intemet-käyttäjien määrä on jo niin 

suuri, että ns. kriittinen massa on ylittynyt. Morris ja Ogan (1996) toteavat, että kriittisen 

massan saavuttamiseen vaaditaan että 10-20 % väestöstä on omaksunut innovaation. Kun 

tämä taso on saavutettu, innovaation levittämiseen ei tarvita lisää promootiota, vaan 

leviäminen tapahtuu kuin itsestään “sosiaalisen tilauksen” myötä. Yhdysvalloissa on jo 

noin neljänäkymmenellä prosentilla kotitalouksista tietokone, ja Internet-yhteyksien määrä 

on jo ylittänyt 10 % kotitalouksista. Suomessa viimeisimpien tietojen mukaan Internet

yhteys on jo yli 500.000 kuluttajalla, joten 10 % on jo täyttynyt.
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Novakin ja Hoffmanin (1996) mukaan www-mainontaa on kahta päätyyppiä; 

bannerimainonta ja kohdistettu mainonta (targeted ad). Bannerimainoksilla tarkoitetaan 

pieniä, tyypillisesti suorakaiteen muotoisia graafisia kuvia, joista on linkkiyhteys 

kohdistettuihin mainoksiin. Bannerimainoksien informaatiosisältö on varsin suppea ja niillä 

yleensä pyritään ainoastaan identifioimaan mainostaja. Chatterjee (1996) katsoo 

bannerimainosten olevan yksi passiivinen mainokselle altistumisen muoto (vit. Novak & 

Hoffman 1996). Bannerimainokset ovat varsin lähellä perinteistä mainontaa ja siksi www- 

mainonnan mittaus on perinteisesti tehty bannerimainoksia hyväksikäyttäen. Kohdistetut 

mainokset ovat puolestaan varsin laajoja sivukokonaisuuksia, jotka voivat sisältää myös 

erilaista multimediaa. Chatterjeen (1996) mielestä kohdistetut mainokset ovat aktiivista 

mainontaa, jossa kuluttaja vapaaehtoisesti hakeutuu tutkimaan mainosta sen jälkeen kun 

hän on passiivisesti altistunut bannerimainokselle. Bannerimainoksessa kontrolli on 

mainostajalla, kohdistetuissa mainoksissa kontrolli taas vastaavasti on kuluttajalla. Tämä 

kontrollikysymys tekee www-mainonnan selvästi erilaiseksi kuin perinteinen mainonta. 

(Chatterjee 1996, Novak & Hoffman 1996)

3.2.1. WWW-sivujen mainostaminen

Yritykset joutuvat investoimaan kohtuullisen suuria määriä kotisivujen rakentamiseen. 

Siten on tärkeää, että kuluttajat löytävät yrityksen kotisivut ja mahdollisimman moni 

satunnainen vierailija löytää tiensä yrityksen kotisivuille. Kuluttajien täytyy olla tietoisia 

yrityksen brandista tai heidän täytyy saada tieto kotisivujen olemassaolosta erilaisista 

hakumoottoreista tai keskusteluryhmistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset 

mainostavat kotisivujen olemassaoloa. Mainostamiseen tulee käyttää mahdollisimman 

montaa eri keinoa, joista Morgan (1996) toteaa:

"Yritysten nilee informoida olemassaolevia asiakkaitaan www-sivujen osoitteesta. (URL) sekä liittää 

www-osoite kaikkeen yrityksen julkaisemaan aineistoon, kirjepapereihin, käyntikortteihin. mainoksiin 

jne. Sivujen osoite tulee rekisteröidä mahdollisimman moneen hakemistopalveluun ja ilmoittaa sekä 

sellaisissa keskusteluryhmissä, jotka ovat erikoistuneita www-sivujen promootioon että yrityksen oman
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toimialan keskusteluryhmissä. Yritys voi ottaa yhteyden sellaisiin www-sivujen operaattoreihin, jotka 

toimivat samalla alalla ja pyytää linkitystä yrityksen kotisivuille vastapalvelukseksi linkityksestä heidän 

kotisivuilleen. Oman toimialan lehtiä tulee informoida www-sivuista ja lisäksi www-sivuja tulee 

markkinoida myöskin yrityksen sisällä, jotta työntekijät osaavat opastaa mahdollisia kiinnostuneita 

asiakkaita niille.” (vrt. Ellsworth & Ellsworth 1997.)

Usein yritysten mainoksista löytyy www-osoite, mutta varsin pienellä painettuna. 

Ilmeisesti yrityksissä ei vielä uskota www-mainonnan tehokkuuteen ja arvoon tai media 

katsotaan vielä niin uudeksi, että yrityksissä halutaan tarkkailla tilannetta ja välttää liiallista 

sitoutumista “epävarmaan mediaan.”

3.2.2. Web-mainonnan arvo

Ducoffe (1996) tutki www-mainonnan arvoa ja vertasi sitä muun mainonnan arvosta 

tehtyihin tutkimuksiin. Ducoffe (1996) viittaa aiempiin tutkimuksiin (mm. Alwitt & 

Prabhaker 1994) ja toteaa, että kuluttajien arvio itse mediasta vaikuttaa heidän 

asenteisiinsa yksittäisiin mainoksiin. Tutkimuksen lähtöoletuksina olivat:

• WWW:llä on potentiaalisia ominaisuuksia, jotka tarjoavat kuluttajille hyötyjä, jotka 

vuorostaan voivat lisätä www:n arvoa mediana.

• On tärkeää ymmärtää kuinka lisääntyvä mainonta tässä uudessa mediassa parhaiten 

palvelee kuluttajaa.

• Mainonta, jonka kuluttajat kokevat arvokkaaksi, on todennäköisesti sellaista 

mainontaa, joka tuottaa mainostajien toivomaa palautetta.

Ducoffe (1996) esittää, että mainonta perinteisissä medioissa tarjoaa varsin vähän arvoa 

kuluttajille neljästä syystä: 1. Mainonnan valtaisa määrä heikentää kuluttajan kykyä 

huomioida suurinta osaa mainoksista. 2. Valtaosa mainoksista tavoittaa kuluttajan 

sellaisena ajankohtana, jolloin kuluttaja ei ole hankkimassa mainostettavaa hyödykettä. 3. 

Suuri osa mainostettavista hyödykkeistä on kuluttajille tuttuja merkkitavaroita ja
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mainosstrategia painottuu enemmän määrään kuin laatuun. 4. Kuluttajat eivät pidä suurta 

osaa mainonnasta huomionsa arvoisena.

Mainonta on viestien vaihtamista kuluttajien ja mainostajien välillä. Perinteisten medioiden 

avulla viestien vaihtaminen ei aina sellaisenaan onnistu, sillä kommunikaatio on 

yksisuuntaista. WWW-mainonnassa myös kuluttajalla on mahdollisuus tuoda esiin omat 

näkökantansa. Kuluttajan kannalta hyvä mainonta saavuttaa tai ylittää ennakko-odotukset 

kommunikaation vaihtamisessa. (DucofFe 1996)

Mainonnan arvoa selittäviä tekijöitä on Ducoffen (1996) mukaan kolme: Mainonnan tulee 

informoida kuluttajia olemassaolevista vaihtoehdoista siten, että paras mahdollinen 

tyytyväisyys saavutetaan hyödykettä ostettaessa. Negatiivisena tekijänä oleva ärsytys, 

jonka kuluttajat kokevat johtuvan mainostajien taktiikasta loukata, aliarvioida tai 

manipuloida kuluttajia. Ärsytys alentaa mainonnan tehoa ja siten myös arvoa. 

Viihdyttävyyden arvo on sen kyvyssä täyttää yleisön tarve paeta todellisuutta ja henkisiä 

paineita. Allwitt & Prabhaker (1992) toteavat, että mainonnan ollessa merkittävä osa 

mediasisältöä, sen kyky viihdyttää yleisöä voi lisätä kuluttajien kykyä prosessoida 

mainossanomia.

DucofFe (1996) tuli tutkimuksissaan siihen tulokseen, että kuluttajat määrittelivät www- 

mainonnan varsin laajasti. Lähes kaikki markkinointiviestintä tulkittiin mainonnaksi. 

Vaikka tutkimuksen otos ei ollut kovinkaan kattava, vaan osallistujat olivat valtaosiltaan 

www:n suurkäyttäjiä, voitaneen tuloksista kuitenkin tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä. 

Tutkimustuloksista voidaan todeta, että vastaajat pitivät www-mainontaa jokseenkin 

arvokkaana, ja hieman enemmän informatiivisena kuin arvokkaana. Yllättävä tulos 

saavutettiin siinä, että www-mainonnan viihdyttävyys oli alhaisempi kuin sen arvo. WWW- 

mainontaa ei pidetty erityisen ärsyttävänä. WWW:n arvo verrattuna muihin medioihin oli 

varsin alhainen. Televisiota arvostettiin eniten mainosmediana, ja ulkomainontaa kaikkein 

vähiten. WWW-mainontaa arvostettiin toiseksi vähiten. Tutkimuksen mukaan 74 % 

vastaajista ei ollut koskaan tehnyt ostopäätöstä suoranaisesti www-mainonnan ansiosta.
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Ducoffe (1996) toteaakin, että varhaiset omaksujat, jotka kiinnostuvat uusista 

teknologioista, eivät vielä ole valmiita katkaisemaan siteitään perinteisiin medioihin, vaan 

pitävät www:tä vielä kehittyvänä mediamuotona. Ducoffen (1996) mukaan www:n eri 

kommunikaatiomuodot tulee sovittaa mainoskampanjan tavoitteisiin. Bannerimainosten 

jakamien mainosviestien kohdentaminen esimerkiksi hakutyökalujen avulla lisää niiden 

arvoa ja vierailuja asianomaisille kotisivuille. (Ducoffe 1996; vrt. CyberMarketing Letter 

1996)

Mehta ym. (1996) osoittivat, että Internetin käyttäjät muodostavat kansainvälisen 

segmentin, joka toimii varsin yhdenmukaisesti. Näitä Yhdysvalloissa saavutettuja tuloksia 

voitaneen pitää varsin pätevinä myöskin Suomen olosuhteissa. WWW:n ollessa uusi 

mainosmedia, sen arvo ei ole vielä kristallisoitunut kuluttajille eikä mainostajille. Suomen 

olosuhteissa on poikkeuksellisella kielellämme vaikutuksensa www: n leviämiselle 

mainosmediana. Suomalaisille kuluttajille tarkoitetut kotisivut ja muut mainokset tulee olla 

Suomen kielellä, jotta niin kutsuttu suuri yleisö ymmärtäisi niitä. Vähäisen kuluttajamäärän 

vuoksi mainoksen tekokustannukset voivat muodostua varsin korkeiksi, jos ne 

suhteutetaan potentiaalisten kuluttajien lukumäärään. Tutkimusten mukaan eivät kuluttajat 

altistu Suomessa aivan niin suurelle mainonnan tulvalle kuin USA:ssa, sillä onhan vain yksi 

kolmesta valtakunnallisesta TV-kanavastamme mainosrahoitteinen.

3.2.3. WWW-mainoiman mittaus ja hinnoittelu

Tässä pyritään löytämään vastaus tutkielman alaongelmaan www-sisältösivujen levikistä ja 

hinnoitteluperusteista. Mainonnan mittaus on Internetissä suhteellisen helppoa. 

Ohjelmistotalot tarjoavat erilaisia järjestelmiä, jotka laskevat kullakin www-sivulla 

käyneiden määrän, (hitit) sivua aktiivisesti lukeneiden määrän (page impression) sekä mitä 

erilaisinta tietoa edellä mainituista. Mainostajalla on siten mahdollisuus selvittää kaikkien 

sivulla kävijöiden sähköpostiosoitteet tai paikat, joista sivulle on tultu ja missä 

järjestyksessä sivuja selataan. Tämä tieto on saatavissa lähes reaaliajassa, joten mainostaja
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pystyy tarvittaessa korjaamaan kampanjaansa vastaamaan paremmin aiotun kohdeyleisön 

tarpeita.

Berthon ym. (1996a) esittävät mallin, jonka avulla voidaan mitata www-sivujen mainonnan 

tehoa. Malli perustuu Gopalakrishnan ja Liliemin (1995) esittämään yritysmessujen tehon 

mittausmalliin. Malli kuvaa hyvin sitä prosessia, jonka avulla www-sivuilla satunnaisesti 

surffaavista kuluttajista voidaan laskea yrityksen lopullinen päämäärä, eli ostavat ja etenkin 

uudelleen yrityksen tuotteita ostavat asiakkaat. Malli on esitetty kuviossa 11.

Kuvio 11: Malli www-sivujen konversioprosessista. (Lähde: Berthon ym. 1996a.)
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WWW-sivun tehokkuus = nAv = 1/5 Sum(l-5) Qn / Qn-1 x pn-1 , missä p on 

painotuskerroin eri tavoitteille.

Qo = Surfarien määrä 

Q1 = Tietoisten surfarien määrä 

Q2 = Hittien määrä 

Q3 = Aktiivisten kävijöiden määrä 

Q4 = Ostojen määrä 

Q5 = Uudelleenostojen määrä

Malli olettaa, että kaikki hitit lasketaan. Toisaalta on lukuisia hittejä, joita www-serveri ei 

laske, sillä sivut voidaan lukea välimuistista (cache memory) ilman että ne näkyvät 

varsinaisella serverillä (Berthon ym. 1996a).

Kysymys lukijoiden määrästä on askarruttanut mainostajia, tutkijoita ja kustantajia jo 

vuosia perinteisten medioiden osalta. Mikä on oikea tapa mitata lukijoiden määrää 

printtimediassa. Onko se levikki ? (Berthon ym. 1996a) Sama kysymys voidaan esittää 

sähköisissä medioissa. Kuinka monta katselijaa tai kuulijaa jollakin ohjelmalla itse asiassa 

on ?

Joillakin www-sivuilla ongelma voi olla varsin merkittävä, mutta esimerkiksi verkkolehdet 

päivitetään niin usein, ettei niitä kannata ladata välimuistiin. Kuluttajahan ei halua lukea 

vanhentuneita uutisia. Berthon ym.( 1996a) esittävät korjauskertoimia oikeiden lukujen 

saamiseksi, ja niiden selvittäminen vaatii empiirisiä tutkimuksia.

Novak ja Hoffman (1996) tutkivat www-mainonnan mitattavuutta eri mainostyyppien 

kautta. Bannerimainokset ovat yleensä yksinkertaisia yritysten logoja tai muita vastaavia ja 

ne johtavat usein suunnattuihin mainoksiin (target ad), jotka sisältävät sivukokonaisuuksia 

ja mahdollisesti multimediaa. Bannerimainokset ovat lähellä perinteisten medioiden 

mainoksia, mutta suunnatut mainokset voivat käyttää hyväkseen www:n interaktiivisia 

ominaisuuksia. Webin mittauksessa on käytetty erilaisia hitti- ja klikkilukuja, jotka

no = tietoisuustehokkuus

nl = saavutettavuus/houkuttavuus

n2 = kontaktitehokkuus

n3 = konversiotehokkuus

n4 = palautumistehokkuus
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muistuttavat perinteisten medioiden levikkilukuja. Ne eivät kuitenkaan anna täyttä kuvaa 

aktiivisten mainosten tehosta, sillä kuluttajan hakeutuessa omaehtoisesti tutkimaan www- 

mainosta, hänen huomionsa todella keskittyy itse mainokseen (vrt. Novak & Hoffman 

1996).

Tämänhetkinen käytäntö mainosten hinnoittelussa on, että mainostaja yleensä maksaa 

tietyn summan tuhatta hittiä kohti. Maksu saattaa olla kiinteä esimerkiksi viikon ajan tai 

mainostaja maksaa vain toteutuneista hiteistä. Lisäksi veloitusperusteena voi olla 

läpiklikkaukset (click-through), jolloin mainostaja maksaa sovitun summan jokaisesta 

katselijasta joka tutustuu mainostajan omiin kotisivuihin bannerimainoksen kautta. Tämä 

veloitusperuste on mainostajalle edullinen, sillä se takaa riittävän huomion suunnatuille 

mainoksille (mainostajan kotisivuille). Novak ja Hoffman (1996) esittävät, että vierailijan 

interaktiivisuuden tulisi olla veloitusperusteena, esimerkiksi kotisivuilla käytetyn ajan tai 

sivujen lukumäärän mukaan. Läpiklikkaus veloitusperusteena on sivun julkaisijalle 

ongelmallinen, sillä julkaisija ei ole vastuussa mainostajan “huonolaatuisesta” 

bannerimainoksesta. Tuloksiin perustuva veloitus on yksi tapa, jota jotkut www-sivujen 

julkaisijat ovat kokeilleet. Siinä mainostaja maksaa julkaisijalle provisiota toteutuneista 

kaupoista. Tämä malli soveltuu vain hyvin rajoitettuun määrään mainoksista. Mallin 

ongelmana on se, etteivät kuluttajat tee aina ensimmäisellä kerralla ostopäätöstä tai 

rekisteröidy asiakkaaksi, jolloin sivun julkaisija saattaa jäädä ilman korvausta kuluttajan 

tullessa myöhemmin suoraan mainostajan kotisivuille.

Yksinkertaista mittaus- tai veloitusperustetta ei www-mainonnassa ole käytössä. WWW 

kykenee palvelemaan kuluttajaa kaikissa markkinointikommunikaation tehtävissä; 

informoinnissa, muistuttamisessa sekä vakuuttamisessa. Kaksi ensin mainittua ovat 

mahdollisia myös perinteisissä massamedioissa ja vakuuttaminen on ollut mahdollista 

lähinnä suoramarkkinoinnin avulla (vrt. Hoffman, Novak & Chatterjee 1995). 

Bannerimainokset vaikuttavat kuluttajan tietoisuuteen ja vuorovaikutus suunnatun 

mainoksen kanssa vaikuttavat kuluttajan käsityskykyyn (Novak & Hoffman 1996). 

Novakin ja Hoffmaniin (1996) esittämät www-mainonnan interaktiivisuusmittarit, jotka
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mittaavat kuluttajan käyttämän ajan kullakin www-sivulla sekä sen, kuinka syvälle 

sivukokonaisuudessa kuluttaja menee, eivät anna riittävää veloitusperustetta www- 

mainoksille. Passiivisella altistumisella on oma arvonsa perinteisissä medioissa, joten se ei 

ole arvotonta myöskään www-mainonnassa. Bannerimainokset helpottavat kuitenkin 

oleellisesti kuluttajien löytämistä suunnatuihin mainoksiin. Aktiivi- ja passiivivierailijalla on 

oma arvonsa ja mainostajan tulisi maksaa kummastakin perustuen toteutuneisiin hitteihin ja 

vierailuihin. Perinteisissä medioissa mainostajat maksavat medialle tietämättä tarkkaan 

todellista mainoksen katselijamäärää. Ulkomainonnassa mainospaikan hinnoittelu perustuu 

ohikulkevan liikenteen määrään ja muissa medioissa levikkiin, katsojalukuihin tai muuhun 

vastaavaan. Bannerimainontaa tulisikin verrata vaikka ulkomainontaan ja bannereita tulisi 

käyttää esimerkiksi Rossiter ja Percy :n (1997) suositusten mukaisesti lyhyttä 

prosessointaikaa vaativiin mainoksiin. Bannerista suoritettu läpiklikkaus osoittaa 

kuluttajan olevan kiinnostunut mainostettavasta tuotteesta, joten silloin mainossanoma 

sekä media ovat tehneet yhden tehtävistään. Läpiklikkauksesta tulisi median saada 

mainostajalta korvaus, jonka suuruus ja laskentaperuste pitäisi määritellä 

tapauskohtaisesti. Laskutus on nykyteknologialla helposti järjestettävissä. WWW:n ollessa 

vielä levinnäisyydeltään rajoittunut, tulisi mainostajien saada konkreettista hyötyä sen 

ominaisuuksista; kohdennettavuudesta sekä mitattavuudesta.

Kansainvälisten levikkitarkastusorganisaatioiden päätöksellä sovittiin kokonaisen www- 

sivun katsomisen (“page impression”) kaikkine elementteineen, kuvineen ja mainoksineen, 

olevan oikea mainosten katsomisluku. “Hittiluku" olisi päätöksen mukaan historiaa. (KL 

21.3.97 s.30)

3.3. WWW-markkinoinnin suunnittelu

Viime vuosien Internet-menestyskirjoissa on lukuisia ohjeita keinoista, joiden avulla www- 

sivuista tulee suuria menestyksiä, ja joiden avulla yritykset ansaitsevat miljoonia. Useat 

tutkijat korostavat uuden markkinointiparadigman tärkeyttä, sillä www-markkinointi
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poikkeaa monella eri tavalla perinteisestä markkinoinnista. Perinteiset markkinoinnin 

teoriat eivät kykene kaikilta osin selittämään www-markkinoinnin erityispiirteitä (vrt. 

Morgan 1996; Berthon ym. 1996a; Hoffman & Novak 1996).

3.3.1. WWW-markkmomnin malleja

Mallit esitetään jäljempänä luettelonomaisesti alkuperäislähteistä lainattuna. Yleensä www- 

markkinoinnin mallit on tehty suunnittelun muistilistoiksi ja niissä ei ole useinkaan 

syvennytty tarkempaan markkinoinnin kommunikaatiotehtävään. Mallit olettavat yleensä 

www:n soveltuvan kaikkeen markkinointiin sekä markkinointikommunikaatioon.

Virgin Music-malli (kts. Morgan 1996). Malli on varsin yksinkertainen ja 

tekniikkapainotteinen. Se ei huomioi kunnolla tavoiteltua kohdeyleisöä, eikä anna tietoa 

miten kuluttaja löytää kotisivuille.Viitekehys jakautuu kuuteen vaiheeseen www-sivujen 

kehittämisprosessissa: 1. Määrittele www-sivujen tarkoitus ja tavoitteet. 2. Arvioi 

voimavarat. 3. Tee itse tai osta ulkopuolelta. 4. Hanki serveri ( ohjelmistot ja laitteistot). 

5. Rakenna kotisivuja tuo se markkinoille. 6. Mittaa saamasi palaute ja ylläpidä kotisivua.

IBM-malli (kts. Morgan 1996) huomioi edellistä paremmin sivujen tarkoituksen ja 

tavoitellun kohdeyleisön. Malli on yksinkertainen ja helppo. Tässäkään mallissa ei 

huomioida www-sivujen poikkeuksellisuutta eli kuluttajan täytyy löytää tiensä yrityksen 

kotisivuille. IBM:n -sivujen kehitysprosessi jakautuu 10 vaiheeseen. 1. Määrittele sivujen 

tarkoitus ja kohdeyleisö. 2. Evaluoi voimavarat ja henkilöstö. 3. Tutki muita www-sivuja. 

4. Hanki HTML dokumentaatio. 5. Laadi kotisivujen rakennekaavio. 6. Identifioi 

asianmukaiset linkit ulkopuolelle. 7. Laadi sisäiset dokumentit. 8. Luo www-sivut. 9. 

Testaaja kehitä www-sivuja. 10. Ylläpidä www-sivuja.

Webmedia-malli (kts. Morgan 1996). Kyseessä on yksinkertainen projektimalli, joka ei 

edes yritä huomioida www:n rajoitteita mediana. Webmedia on tosin huomioinut sen
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seikan, että kotisivuja pitää markkinoida, ja niille tulee ennalta määritellä tarkoitus ja 

tavoitteet.Webmedian www-sivujen luomisprosessi jakautuu seitsemään vaiheeseen; 1. 

Määrittele tarkoitus ja tavoitteet. 2. Laita vanhempi johtaja projektin vastaavaksi. 3. Tee 

itse tai osta ulkoa. 4. Rakenna www-tiimi. 5. Tee www-sivut. 6. Paranna ja kehitä sivuja. 

7. Markkinoi (promote) ja ylläpidä kotisivuja.

Emeryn malli (kts. Morgan 1996) eli kuusi askelta www-läsnäoloon. 1. Tutki www-sivuja 

ja aseta tavoitteet. 2. Tee raakaversio kotisivuista (storyboard) 3. Arvioi kustannukset ja 

paikallista (hanki) serveri 4. Kirjoita, suunnittele ja rakenna komponentit. 5. Yhdistä 

komponentit ja tuo kotisivut markkinoille. 6. Markkinoi kotisivuja, tutki saamaasi 

palautetta ja kehitä sivuja.

Kymmenen askelta Internet-menestykseen 1. Evaluoi olemassaolevat tarpeet ja voimavarat 

(tekniset ja inhimilliset) 2. Valitse yksinkertainen, näkyvä pilottihanke, määrittele sen 

kohderyhmä ja aikataulu. 3. Hanki johdon tuki hankkeelle. 4. Kokoa pieni projektiryhmä, 

joka sitoutuu tehokkaaseen ja nopeaan työskentelyyn. 5. Valitse projektipäällikkö. 6. 

Laadi yksityiskohtainen spesifikaatio sivuista. 7. Arvioi ja valitse konsultit, operaattori, 

sekä tietojärjestelmät. 8. Tee prototyyppi ja liitä se verkkoon. 9. Markkinoi kotisivujasi. 

10. Tutki saamaasi palautetta ja kasvata kotisivujasi.

Kymmenen askelta Internet-markkinointiin. 1. Tutki ja analysoi Internettiä 

markkinointimediana. 2. Määrittele Internet-tavoitteet sopimaan muiden 

markkinointitavoitteiden kanssa. 3. Päätä miten yhtiö haluaa saada palautteen 

prospekteilta. 4. Identifioi yhtiön kilpailuetu. 5. Identifioi tuotteiden tai palveluiden 

avainhyödyt jotka tulevat esiin kilpailuedussa. 6. Määrittele kuinka saat kommunikoiduksi 

nämä hyödyt ja kilpailuedun. 7. Arvioi mitä informaatiota täytyy esittää. 8. Muunna 

informaatio digitaaliseen muotoon. 9. Liitä kotisivut Internettiin. 10. Markkinoi 

kotisivujasi.

Emery on jo huomioinut varsin laajasti Internetin käsitteen. Teknisessä osassa annetaan 

ohjeita www-sivujen rakentamiseen ja management osa rakentaa ilmeisen toimivan 

organisaation ja konseptin www-projektille. Selkeää prosessinomaista mallia Emery ei
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kykene tarjoamaan. Markkinoinnillisessa osassa Emery korostaa sitä, että Internetillä on 

rajoitteita markkinointimediana. Emery ei kuitenkaan identifioi näitä rajoitteita sen 

tarkemmin.

Decemberin malli (kts. Morgan 1996). Malli koostuu kuudesta elementistä ja viidestä 

prosessista, jotka vaikuttavat (interact) toisiinsa. Nämä kuusi elementtiä ovat: 1. 

Kohderyhmä informaatio, kohderyhmän tuntemus samoin kuin niiden jotka tietoa 

käyttävät. 2. Tarkoituksen määrittely (purpose statement) syyt ja tavoitteet (scope) www- 

läsnäololle. 3. Tavoitteiden määrittely (objective statement), tarkat tavoitteet sekä mitä 

www-sivujen tulisi saavuttaa. 4. Aihealueen informaatio (domain information) eli tieto 

www:n käsittämästä aihealueesta sekä www:n käyttäjille tarjottava informaatio, kuin myös 

sivujen tekijöiden tarvitsema informaatio. 5. WWW-sivujen spesifikaatio, joka kuvaa 

yksityiskohtaisesti kotisivujen tarjoaman informaation.6. Kotisivujen presentaatio, joka 

esittää keinot, joilla informaatio välitetään käyttäjälle.

Viisi prosessia ovat: 1. Määrittely - määritellään yleiset päämäärät www-sivuille. 2. 

Analyysi - kerätään ja vertaillaan webin tarjoamaa informaatiota jotta voitaisiin parantaa 

webin yleistä laatua. 3. Suunnittelu, - prosessi, jossa Web-suunnittelijat rakentavat www- 

sivujen spesifikaatiot, ja tekevät päätöksen siitä kuinka kotisivujen osat tulisi rakentaa. 4. 

Toteutus, - prosessi, jossa rakennetaan www-sivut käyttäen HTML-ohjelmointikieltä. 5. 

Kehittäminen, - prosessi, jossa varmistetaan muiden prosessien jatkuminen ja kotisivujen 

visuaalinen laatu seuraamalla käyttäjäinformaatiota, käytettävyyttä sekä 

käyttötottumuksia. Decemberin (1995) malli on esitetty kuviossa 12.
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Kuvio 12: Decemberin (1995) malli www-sivujen kehittämiseen. (Lähde: Morgan 1996.)

Kehittäminen

Toteutus
Tarkoituksen määrittelyt 
Tavoitteiden määrittely 
Kohdeyleisö! nformaatio 
Aihealueen informaatio 
Kotisivujen esitys 
Kotisivujen spesifikaatio

Suunnittelu

Analyysi

Määrittely

Ongin malli (kts. Morgan 1996). Ongin malli tarjoaa edellisiä malleja perusteellisemman 

viitekehyksen www-markkinoille. Malli täyttää edellä mainituissa malleissa olevia aukkoja 

sekä huomioi www:n ominaisuudet monelta monelle-kommunikaatiokanavana. Lisäksi 

Ongin viitekehys identifioi vaiheet, jotka yrityksen tulee huomioida yrittäessään integroida 

Internet-markkinointinsa muuhun markkinointi- ja johtamisstrategiaansa. Ongin malli on 

esitetty kuviossa 13.

Kuvio 13: Ongin malli. (Lähde: Morgan 1996.)
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WWW -sivujen suunnittelu ja toteutus

Kuvaile kotisivutTutki muita WWW-sivuja
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tyyppi Identifioi
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Arvioi tele 
kommunikaatio 
infrastruktuuri

Arviointi ja kehitys

Määrittele Internet-
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strategia

Koulutus ja tuki
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Hanki serveri- 
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Tuo kotisivut markkinoilleTestaa ja kehitä WWW
-sivuja

Tee budjetti

Arvioi olemassa
olevat resurssit

Make or buy

Varmista turvalli- 
suusseikat

Malli vaikuttaa varsin perusteelliselta. Siinä huomioidaan tärkeimmät tekniset kysymykset, 

ja lisäksi markkinoinnilliset seikat saavat riittävän keskeisen roolin Internet-strategiassa. 

Kohdeyleisöinformaatio on varsin tärkeää suunnitellessa markkinointitoimenpiteitä. Tässä 

mallissa keskitytään sosio-demografisiin tekijöihin, mutta tuotteiden ostomotivaatiota ei 

ole kuitenkaan huomioitu. WWW-läsnäolon strategia ja tarkoitus tulee päättää ennen kuin
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sivuja aletaan kehittää ja lisäksi strategian tulee tukea yrityksen muuta 

markkinointistrategiaa ja olla sopusoinnussa yrityksen imagon kanssa. Web-sivujen 

mittausjärjestelmien osalta Ong:in malli pitäytyy perinteisissä kävijämäärämittauksissa 

lisäten mittariksi kustannussäästöt muissa asiakaspalveluyksiköissä. Muut Ong:in prosessit 

ovat varsin teknis- ja taktiikkapainotteisia. Mallissa korostetaan www-sivujen 

markkinointia, mutta malli ei riittävästi huomioi kuluttajia ja heidän tarpeitaan 

informaation etsinnässä. Internetin ja www:n sivumäärä on niin valtava, että vain yrityksen 

nimen tuntevat asiakkaat löytävät kotisivuille ja potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät tunne 

yritystä eivät kenties koskaan kuule yrityksen kotisivuista.

Saleniukseri ja Talvisen malli. Tämä lista on tehty enemmänkin tietojärjestelmätieteen 

kuin markkinoinnin näkökulmasta. Se on yksinkertainen listaus toimenpiteistä, jotka tulisi 

huomioida www-sivujen suunnittelussa. 1. Kotisivu eli yrityksen ensimmäinen sivu on 

parhaimmillaan visuaalinen käyntikortti. Sisältää linkkejä yrityksen muihin tietoihin. Sivun 

latautumisen tulisi olla riittävän nopea, jottei asiakas joutuisi odottamaan epävarmana siitä 

mitä tuleman pitää. 2. Sisältö. Sivuilla pitäisi olla aina jotain annettavaa asiakkaille. 

Mielellään jotakin uutta, ajankohtaista, kiinnostavaa viihteellistä tai interaktiivista. 3. 

Linkit. Ne kiinnostavat asiakkaita ja houkuttelevat heitä käymään sivuilla. Linkit ovat 

oleellinen osa www-sivuja, mutta niiden tulisi tuoda lisäarvoa lähtösivuilleen. 4. Graafinen 

suunnittelu. Kuvien ja tekstin tulisi olla tasapainossa ja tukea toisiaan sisällöllisesti. Värien 

käytössä tulisi olla malttia. 5. Käyttöliittymän suunnittelu - sivujen katselijan 

huomioonottaminen. WWW-sivu ei ole pelkkä esite, vaan interaktiivinen 

tietokoneohjelma, jolla viihdytetään, tutustutetaan ja houkutellaan mahdollinen asiakas 

kanta-asiakkaaksi. 6. Tyyli. Sivujen tyylin tulisi sopia yrityksen asiaksryhmälle. WWW- 

sivuja voidaan myös käyttää imagon uudistamiseen. 7. Interaktiivisuus. Asiakkaan pitää 

päästä valitsemaan mitä haluaa nähdä ja minne mennä. Jos tätä ei ole huomioitu sivun 

suunnittelussa, asiakas lataa nopeasti jonkun muun sivun. 8. Ylläpito. Ei saisi olla 

toimimattomia linkkejä eikä vanhentunutta tietoa. 9. Viimeistely eli www-sivujen jatkuva 

kehittäminen, jotta ne muodostaisivat mielekkään ja toimivan kokonaisuuden. 10. 

Palautteen antaminen on tärkeää. Nopean palautten tulee olla myös asianmukaista. 11.
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Tyytyväinen asiakas. Huomioi asiakkaiden rajalliset tietokonekapasiteetit ja ominaisuudet. 

12. Se jokin, jolla erotutaan muista. Esimerkiksi linkit oman alan keskusteluryhmiin tai 

jotain muuta, jopa yllätyksellistä. (Salenius & Talvinen 1995)

Ellsworth & Ellsworthin malli. Ellsworth ja Ellsworth (1997, 63-79) esittävät 

yksinkertaisen mallin, jolla Internet-surffari saadaan palaamaan takaisin yrityksen 

kotisivuille. Tutkijoiden mukaan www-markkinointi tulisi integroida muuhun Internet- 

markkinointiin ja yrityksen kotisivuja tulisi mainostaa yrityksen käyttämissä muissa 

mainosmedioissa. Yrityksen kotisivujen tulisi olla riittävän laajoja, jotta niitä ei pysty 

katsomaan yhdellä vierailulla. Vierailijan tulisi kuvitella, että “kultahippu on kulman 

takana” odottamassa seuraavalla kerralla. Sivujen tulisi vaihtua riittävän usein eli aina 

pitäisi olla jotakin uutta tarjottavaa. Sivuilla pitäisi olla jokin korvaamaton työkalu, 

hakumoottori yms. tai niiden tulisi tarjota linkkejä muihin kiinnostaviin kohteisiin. 

Henkilökohtaisuus ja kilpailut lisäävät sivujen kävijämääriä.

Jääskeläisen ja Väänäsen malli. Jääskeläinen ja Väänänen (1996, 73-78) jakavat Internet- 

viestinnän kolmeen eri malliin. Kukin malli riippuu yrityksen tavoitteista. 

Yksinkertaisimmillaan yritys pyrkii ainoastaan Internet-läsnäoloon, jossa se tarjoaa 

ainoastaan pelkistetyn kotisivun. Tällöin yrityksen pääasiallinen kohderyhmä on ns. 

tiedonhakijat ja tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita yritykselle tarjoamalla perustiedot 

yrityksestä. Toinen kotisivuvaihtoehto sisältää yhteydenottomahdollisuuden. Kotisivut 

sisältävät useamman sivun kokonaisuuden, joissa on esimerkiksi tuotetietoja, 

palautemahdollisuus sekä sähköpostiyhteys. Tavoitteena on saavuttaa tiedonhakijat, 

satunnaiset kulkijat sekä olemassaolevat asiakkaat. Aktiivisella markkinointipaikalla 

pyritään monipuolisen, useamman sivun kokonaisuuden avulla muokkaamaan asiakkaiden 

mielikuvaa yrityksestä ja tekemään heistä kanta-asiakkaita.

Jääskeläisen ja Väänäsen (1996, 101-124) mukaan Internet-sivujen perustaminen tulisi 

tehdä seuraavanlaisen kaavan mukaan: 1. Pienen projektiryhmän muodostaminen alasta 

kiinnostuneista henkilöistä. 2. Viestinnän tavoitteiden määrittely; pelkistetty kotisivu,
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kotisivu yhteydenottomahdollisuuksilla tai aktiivinen markkinointipaikka. 3. Kun Internet- 

viestinnän tavoitteet on määritelty, tulisi niiden mukaiset kotisivut määritellä. Sivujen 

peruselementtejä ovat teksti, kuvat, linkit, lomakkeet, ääni, video sekä animaatio ja 

multimedia. 4. Varsinainen sivujen ohjelmointi joko itse tehtynä tai alihankintana. 5. 

Tarvittavan palvelimen hankinta ja sivujen asettaminen sinne. Vaihtoehtoina on oman 

palvelimen perustaminen tai palvelintilan vuokraaminen. 6. Internet sivuista tiedottaminen 

muille Internet-käyttäjille. Tiedottaminen hoidetaan ilmoittamalla uusista sivuista eri 

hakupalveluihin, oman alan keskusteluryhmiin ja postituslistoihin sekä mainostamalla 

sivuja yrityksen kaikessa muussa markkinointiviestinnässä riittävän näyttävästi. 7. Sivujen 

ylläpito ja päivitys, jossa myös hoidetaan sivujen liikenteen mittaaminen.

3.3.2. Arvioita www-markkinoinnin malleista

WWW ei eräitä poikkeustapauksia lukuunottamatta vielä kykene olemaan yrityksen 

markkinointikommunikaatiomixin ainoa media. Yksipuolinen käyttäjäkunta sekä muut 

rajoitteet tekevät siitä parhaimmillaankin vain yhden osan integroidusta 

markkinointikommunikaatiomixistä. web-sivujen suunnittelussa tulisi tarkkaan määritellä 

sivujen tavoitteet ja integroida ne muihin kommunikaatiotavoitteisiin. Yritysten tulee 

huomioida webin erityisominaisuudet ja pyrkiä niiden hyödyntämiseen maksimaalisella 

tavalla. Kuluttajien tulee saada riittävää lisähyötyä vieraillessaan yrityksen kotisivuilla. 

Lisähyöty voi olla parempaa tuoteinformaatiota, jonka avulla on helpompi suorittaa 

vertailuja kilpailijoiden välillä. Uskoisin www:n olevan varsin käyttökelpoisen median 

silloin kun yritykset huomioivat www:n rajoitteet ja myöskin mahdollisuudet. Yksikään 

edellä luetelluista kehitysmalleista ei kunnolla huomioi kuluttajaa ja ostoprosessia. Kaikki 

www-markkinoinnin mallit oletettavat www:n soveltuvan yhtä hyvin kaikkeen 

markkinointikommunikaatioon. Yksikään malleista ei painota ostoprosessin eri osa-alueita. 

Joissakin malleissa mainitaan kotisivujen tarkoituksen merkitys, mutta niissä ei syvennytä 

tarkoituksen ja sivutyypin välisiin suhteisiin. Kotlerin (1991) esittämässä käyrässä 

markkinointikommunikaation suhteellisesta tehokkuudesta voidaan todeta, että kaikki
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markkinointikommunikaatio ei sovellu kaikkiin ostoprosessin vaiheisiin eikä myyjän 

kommunikaatiotavoitteisiin. WWW-markkinoinnin mallit ovat varsin teknispainotteisia, 

keskittyen prosessiin, jonka avulla www-sivuja luodaan. Mielestäni riittävää painotusta 

sivujen tarkoitukselle ei ole annettu. Lisäksi kaikki mallit olettavat, että mahdollisimman 

monipuolinen interaktiivinen sivukokonaisuus kiinnostaa kuluttajia ja antaa yrityksille 

maksimaalisen hyödyn www-markkinointikommunikaatiosta.

Berthon ym. (1996b) esittävät taulukon, jossa on verrattu kuluttajan prosessointimallia, 

myyjän kommunikaatiotavoitteita ja tehtäviä sekä Kotlerin (1991) 

kommunikaatiotehokkuuskäyrää. Berthon ym. (1996b) eivät arvioi www:n suhteellista 

kommunikaatiotehokkuutta, joten siihen on lisätty käsitys www-sivujen suhteellisesta 

kommunikaatiotehokkuudesta. Taulukko on esitetty kuviossa 14.
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Kuvio 14:Osto- ja myyntiprosessit sekä www-sivut osana kommunikaatiomixiä. (Lähde: 

vrt. Berthon ym. 1996b.)

Uuden asiakkaan/ 
prospektin 
ostoprosessin 
vaihe (Robinson 
ym. 1967)

Kompleksi 
kuluttajan 
ostoprosessi 
(Schoell & Guiltinan 
1992)

Myyjän kommunikaatiotavoitteet 
ja tehtävät 
(Churchill ym. 1993)

Kommunikaatio
tavoite Tehtävä

IS

a

1. Tarpeen tunnistus 1. Tarpeiden tiedosta
minen

Luo tietoisuus Prospektien
kartoitus

2. Tuotespesifikaatioi
den kehittäminen

2. Informaation proses
sointi

Ominaisuuksien
käsittäminen

Suhteen avaa 
minen, prosp 
ektien kartoit

3. Myyjien etsiminen ja 
arviointi

3. Arviointiprosessointi Johtolankojen luo*- 
minen

Prospektien
kartoitus

4. Arviointi 4. Ostopäätös Suorituskyvyn
käsittäminen

Myyntipuheet
esittäminen

5. Myyjän valinta 5. Osto Ehdoista neuvottelu 
/tarjouksen muok
kaus

Kaupan päät
täminen

6. Palaute ostosta 6. Ostonjälkeinen arvi
ointi

Uudelleen vakuutta
minen

Asiakassuh
teen palvelu j 
huolto

Suhteellinen kommunikaatio-
tehokkuus
(Kotier 1991)

Matala Korkea

WWW-sivi

Mainonta
Henkilö
kohtainen
myyntityö

Perusteet www-sivun sopivuudesta markkinointikommunikaation eri osiin ovat seuraavat:

1. WWW ei ole vielä levinnyt riittävän laajalle, että se olisi tehokas mainosmedia 

tietoisuuden luomiseen. Käyttäjäkunta on niin suppea, että www:n teho ei ole kovinkaan 

korkea kokonaismarkkinoihin suhteutettuna. Erilaisten tietotuotteiden mainosmediana 

www sopii myöskin tietoisuuden luomiseen, sillä www:n käyttäjät ovat aktiivisia 

tietokoneiden ym. informaatioteknologiatuotteiden kuluttajia.
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2. Tuotespesifikaatioiden antamiseen www on varsin sopiva media. Sen avulla pystytään 

antamaan tarkkoja tuotetietoja, ja kuluttajan on helppo prosessoida www:stä saamansa 

informaatiota. Myyjän kannalta käynti www-sivuilla kyetään jäljittämään, ja usein kävijät 

saadaan vapaaehtoisesti rekisteröitymään, joten prospektien kartoitus onnistuu suhteellisen 

hyvin.

3. Kuluttajan on suhteellisen helppoa verrata eri tavarantoimittajia, ja etsiä niitä erilaisten 

hakumoottoreiden avulla webistä. Myyjät puolestaan pystyvät arvioimaan prospekteja 

kohtuullisesti, ja saamaan johtolankoja potentiaalisista asiakkaista.

4. Kuluttajalla on hyvät mahdollisuudet rauhassa arvioida ja verrata eri myyjien tuotteita ja 

niiden perusteella tehdä ostopäätös. Myyjät puolestaan kykenevät antamaan tarjouksen ja 

vahvistamaan kuluttajan ostoaikomuksia tarjotun tuotteen hyväksi.

5. Itse ostotapahtuma ei www:ssä ole tehtävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Maksun 

välittäminen, ostajan aitouden selvittäminen sekä tavaran toimitus ei yleensä onnistu 

webissä. Turvallisuuskysymykset rajoittavat sekä ostajien että myyjien halua saattaa 

kauppa päätökseen www:ssä. Ainoastaan tietotuotteiden toimitus onnistuu www:n 

välityksellä, joten kokonaisuudessaan www:n tehoa tässä vaiheessa voidaan pitää 

alhaisena. Eri yhteysksissä on mainittu yksinkertaisten tuotteiden sopivan ostettavaksi 

www:n välityksellä. Toimitus joudutaan yleensä hoitamaan postitse, joten www muistuttaa 

läheisesti postimyyntiä. Uskoisin kuitenkin, että turvallisuusteknologian kehittyessä 

www:stä voi tulla merkittävä markkinapaikka sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät vaadi 

kuluttajan henkilökohtaista läsnäoloa ja että www helpottaa kuluttajan kokemaa vaivaa ja 

säästää kiireisten kuluttajien aikaa ja mahdollisesti rahaa.

6. Kuluttajan on helppo antaa palautetta myyjälle myydystä tuotteesta. Ostonjälkeistä 

arviointia on myös mahdollisuus suorittaa www:n välityksellä. Myyjät voivat vakuuttaa 

kuluttajia ostoksen onnistumisesta ja tehdä jälkimarkkinointia esimerkiksi FAQ:den avulla.
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4. TUTKIELMAN VIITEKEHYS

WWW-markkinointikommunikaatio ei ratkaisevasti poikkea muusta 

markkinointikommunikaatiosta. WWW on yksi media muiden medioiden joukossa, jolla 

on kuitenkin sellaisia ominaisuuksia, joita ei ole huomioitu perinteisissä 

markkinointikommunikaation suunnittelumalleissa. Eri www-markkinoinnin kehitysmallit 

antavat hyvän pohjan web-markkinoinnin suunnitteluun. Erityisesti yrityksen 

kommunikaatiotavoitteita ja niiden huomioimista www-sivujen kehitysprosessissa on 

korostettava. Yrityksen tulee tiedostaa www-sivujen rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 

niiden sopivuus eri tehtäviin ja rakentaa www-sivunsa näiden perusteella täyttämään sitä 

markkinointikommunikaation osaa, joka parhaiten tulee hoidetuksi www:n avulla. WWW- 

markkinoinnin suunnnittelumallit ovat liian yleisluontoisia ja ne eivät huomioi kuluttajien 

ostomotiiveja. Tarvitaan tarkempi www-markkinointikommunikaatiomalli, joka huomioi 

eri tuotetyyppien erilaiset vaatimukset. Kuluttajan ostoprosessikin vaihtelee sen mukaan 

mitä korkeampi riski ostettavaan tuotteeseen sisältyy. Siksi myös www-sivujen tulee 

mukautua tähän prosessiin.

WWW-markkinointikommunikaation tulee olla jatkuva prosessi, joka mukailee Rossiterin 

ja Percy:n (1997) kuuden portaan järjestelmää. Tekniset ja turvallisuuskysymykset tulisi 

huomioida prosessin joka vaiheessa ja niiden vastuu on teknisen puolen toteuttajilla. 

Markkinoinnilliset seikat ovat tämän tutkielman aihealueena, joten tietoteknisten 

kysymysten oletetaan olevan asianmukaisessa kunnossa.

Yrityksen tulisi aluksi asettaa markkinointitavoitteensa sekä laatia alustava budjetti, joka 

antaa taloudelliset resurssit www-markkinointikommunikaation kehittämiseen. Tämän 

jälkeen yrityksen tulisi valita se kohdeyleisö jonka se katsoo www:n avulla parhaiten 

tavoittavansa sekä laatia toimintatavoitteet kuluttajan ostoprosessin vaiheiden mukaisesti; 

tietoisuuden lisäys, kokeilu, (tutustuminen yrityksen tuotteisiin), osto, (tai uusintaosto) tai
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jälkimarkkinoinnilliset tavoitteet. Yrityksen päätettyä toimintatavoitteensa, sen tulee 

päättää ne kommunikaatiovaikutukset, joita yritys pyrkii kuluttajien mielessä 

aikaansaamaan. Luova suunnittelu tehdään yrityksen valitsemien 

kommunikaatiotavoitteiden mukaisesti; interaktiiviset toiminnot lisätän kotisivuille silloin 

kun yritys pyrkii saamaan kuluttajat tutustumaan yritykseen ja sen tuotteisiin tarkemmin ja 

mahdollisesti tekemään varsinaisia kauppoja yrityksen kanssa. Bannerimainokset tulisi 

suunnitella siten, että valittu asiakassegmentti kokee ne kiinnostaviksi. Mediastrategia 

www-markkinointikommunikaatiossa tarkoittaa niitä www:n sisällä olevia medioita ja 

linkkejä joiden kautta yrityksen varsinaisille kotisivuille pääsee ja jonne on mahdollista 

päästä yrityksen kotisivuilta.

Rossiterin ja Percyn kehikko (1997) jakaa tuotteet neljään ryhmään: 1. Alhaisen 

sidonnaisuuden informationaaliset tuotteet, (negatiiviset motiivit) 2. Alhaisen

sidonnaisuuden transformationaaliset tuotteet, (positiiviset motiivit) 3. Korkean 

sidonnaisuuden informationaaliset tuotteet sekä 4. Korkean sidonnaisuuden

transformationaaliset tuotteet. Kullekin tuotetyypille tehdyt www-sivut pitää suunnitella 

eri tavalla. Lisäksi kunkin tuotetyypin www-sivut palvelevat erilaista tarkoitusta.

Alhaisen riskin helpotusostoihin kuuluva tuote tarvitsee kompaktin paketin

tuoteinformaatiota sekä mahdollisesti elektronisen markkinapaikan. Runsas 

informaatiosisältö ei anna kuluttajalle useinkaan riittävää lisähyötyä, joten runsas 

sivukokonaisuus on tarpeeton. Sivukokonaisuutta voi mainostaa runsaasti eri 

verkkomedioissa, ja siten luoda tunnettuutta brandille. Yritys ei kuitenkaan voi odottaa 

suurta kävijämäärää kotisivuillaan, vaan bannerimainokset ovat tärkein mainosväline 

www:ssä. Elektronisiin markkinoihin tällaiset tuotteet sopivat hyvin, etenkin jos ne ovat 

riittävän standardisoituneita ja kuluttaja saavuttaa konkreettisia hyötyjä ostaessaan www: 

välityksellä (rutiiniostoksissa aika tai raha).

Alhaisen riskin palkitsemisostoihin kuuluva tuote vaatii aktiivista mainontaa eri 

verkkomedioissa. Yritykset toivovat runsasta kävijämäärää ja mainoksen näkijämäärää,
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koska brandi on usein yrityksen vahvimpia kilpailukeinoja. Yrityksen kotisivujen tulee olla 

viihdyttäviä ja interaktiivisia. Pelit ja kilpailut kiinnostavat kuluttajia, sillä tuotteen brandin 

tulee olla vahva ja innostava. Virvoitusjuomat ja makeiset ovat hyvä esimerkki tällaisista 

tuotteista. Kuluttajat eivät hae tarkkaa tuoteinformaatiota ja ostoprosessi on 

yksinkertainen.

Korkean sidonnaisuuden helpotusostoihin kuuluva tuote vaatii monipuolisen 

interaktiivisen sivukokonaisuuden, jossa kuluttaja kykenee vakuuttumaan brandin 

sopivuudesta hänen tarpeisiinsa. Esimerkkinä perheauto, jossa kuluttajan pitäisi kyetä 

markkinoijan kotisivuilla tutkimaan kaikki tarpeelliset tiedot, rahoitusjärjestelyt, 

värivaihtoehdot, toimitusajat jne. Viihdyttävyys ei ole sivujen päätarkoitus. Kuluttaja 

käyttää ostaessaan tällaista tuotetta kompleksista ostoprosessia, jolloin informaation 

etsiminen on kuluttajalle tärkeää.

Korkean sidonnaisuuden palkitsemisostoihin kuuluvan tuotteen www-sivujen tulee olla 

monipuoliset, muttei välttämättä aivan yhtä laaja kokonaisuus kuin helpotusostoihin 

kuuluvan tuotteen. Interaktiivisuuden tulee olla enemmän viihdyttävää kuin informaatiota 

antavaa, sillä kuluttaja hakee itselleen palkkiota “hyvin tehdystä työstä”. Kuluttajan tulee 

kuitenkin löytää vastauksia häntä askarruttaviin kysymyksiin. Ostoprosessi on varsin 

kompleksi, muttei kuitenkaan yhtä kompleksi kuin helpotusostoja tehtäessä.

Suunnittelukehikon avulla markkinoija kykenee valitsemaan omalle brandilleen sopivan 

kotisivutyypin ja löytämään oikeat verkkomediat, joissa mainostaa tuotettaan ja joiden 

kautta brandin kotisivuille pääsee. Suunnittelukehikko on esitetty kuviossa 15.
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Kuvio 15: WWW-markkinointikommunikaation suunnittelukehikko.

Negatiiviset motiivit Positiiviset motiivit

Alhaisen riskin helpotusostot Alhaisen riskin palkitsemisostot
Alhainen
sidonnaisuus Suhteellisen yksinkertainen sivu- 

kokonaisuus
Interaktiiviset viihdesivut, kilpailut

“Verkkokauppa" "Bannerimainokset"

Mainonta virtuaalimarketeissa ao. tavara- Mainonta verkkomedioiden etusivuilla sekä
ryhmän kohdalla sekä bannerimainoksia 
näkyvillä paikoilla

muilla näkyvillä paikoilla

esim. Normaalit päivittäistavarat esim. Virvoitusjuomat

Korkean riskin helpotusostot Korkean riskin palkitsemisostot

Korkea Monipuolinen informaatiopaketti Viihteellinen monipuolinen interaktiivinen
sidonnaisuus paketti

"Elektroninen esite” “Värikäs luxuspaketti"

Mainonta luokitelluissa ilmoituksissa Mainontaa verkkomedioiden näkyvillä
Myös bannerimainontaa paikoilla + luokitelluissa ilmoituksissa

esim. perheauto esim. luxusauto

Tuotteiden sidonnaisuusaste ei ole kategorinen, vaan sidonnaisuus kasvaa kehikkoa 

alaspäin mentäessä, ja siten esimerkiksi suhteellisen korkean sidonnaisuuden 

(keskinkertaisen sidonnaisuuden) tuotteiden www-sivujen informaatiosisältö on suurempi 

kuin puhtaasti alhaisen sidonnaisuuden tuotteiden.

WWW ei ole paras mahdollinen mainosmedia alhaisen sidonnaisuuden informationaalisille 

tuotteille, sillä sen ominaisuudet eivät tule parhaiten hyödynnettyä rajoittuneen 

levinnäisyyden johdosta. Elektronisten myymälöiden yleistyessä ja niiden käytön 

laajentuessa www:n merkitys lisääntynee alhaisen sidonnaisuuden informationaalisissa 

tuotteissa. Alhaisen sidonnaisuuden transformationaalisille tuotteille www on korkeintaan
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tukimedia, josta kuluttajat saavat positiivisia elämyksiä ja vahvistusta uskoonsa brandin 

erinomaisuudesta.

Korkean sidonnaisuuden informationaalisille tuotteille www sopii varsin hyvin 

informaation jakajaksi korvaamaan ja täydentämään perinteisiä esitteitä. Korkean 

sidonnaisuuden transformationaalisissa tuotteissa www on parhaimmillaankin vain 

tukimedia, jonka avulla kuluttaja voi vahvistaa uskomustaan brandin tuottamasta 

mielihyvästä.
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA LUOTETTAVUUDEN 

ARVIOINTI

5.1. Tutkimusstrategia ja lähestymistapa

Tutkimukset voidaan jakaa niiden syvyyden perusteella perustutkimukseen, soveltavaan 

tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Toinen tapa tutkimusten ryhmittelyyn on jakaa ne 

teoreettis-käsitteellisiin (tai teoreettis-analyyttisiin) ja empiirisiin tutkimuksiin 

(havaintoaineistoa tai -materaalia kerätty erilaisten menetelmien ja apuvälineiden avulla). 

Tiedonhankintamenetelmien perusteella tutkimukset voidaan jakaa kokeellisiin ja ei- 

kokeellisiin tutkimuksiin. Lisäksi aineiston keruun ja käsittelyn pohjalta voidaan puhua 

kovista ja pehmeistä tutkimuksista (Soininen 1995, 16-18). Tämä tutkielma sisältää sekä 

teoreettis-käsitteellistä että empiiristä aihealueen/ilmiön käsittelyä. Tutkimuksen ote on 

deskriptiivis-analyyttinen.

Tutkielman teoreettinen osa rakennettiin kahden eri osa-alueen pohjalta. 

Markkinointikommunikaatiota ja sen suunnittelua käsittelevässä luvussa tarkasteltiin ja 

analysoitiin markkinointikommunikaation ja mainonnan malleja. WWW-mainontaa 

käsittelevässä osassa selvitettiin teoriakirjallisuuteen tukeutuen www- 

markkinointikommunikaation ja mainonnan suunnittelumallien yhteensopivuutta. Suurin 

osa aihealueen aiemmista tutkimuksista on ollut varsin deskriptiivisiä, johtuen www- 

markkinoinnin tuoreudesta ilmiönä. Varsinaista teoreettista tutkimustietoa aihealueesta on 

toistaiseksi dokumentoitu varsin vähän. Teoriaosassa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin 

miten ja miksi markkinointikommunikaation teoriamalleja voidaan soveltaa www- 

markkinoinnissa ja erityisesti tuotteen asemoinnissa. Teoreettisen keskustelun päätteeksi 

muodostettiin tutkielman viitekehys.
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5.2. Aineiston keruu ja analysointi

Tutkielman viitekehyksen empiirinen tarkastelu ja koettelu päätettiin tehdä 

havaintotutkimuksena täydenettynä teemahaastatteluilla. Uusitalon (1996, 89-90) mukaan 

havainnointi soveltuu erityisesti sellaisten ongelmien tutkimiseen, joista ei etukäteen ole 

paljon tietoa saatavilla. Havainnointia, jossa tutkimuksen tekijä ei osallistu varsinaiseen 

toimintaan kutsutaan passiiviseksi havainnoinniksi. Havainnointi on pyritty tekemään 

mahdollisimman systemaattisesti ennalta laadittujen havainnointikriteerien perusteella. 

Havainnointitutkimus valittiin myös siksi, että se voidaan suorittaa ajasta ja paikasta 

riippumattomasti. Selvitettävät asiat ovat sen laatuisia, että niiden havainnointi antaa 

riittävän validin tuloksen ottaen huomioon tutkielman deskriptiivisen luonteen. 

Havainnoitaviin kysymyksiin ei liity juurikaan subjektiivisia arvioita, vaan havainnoitavat 

asiat ovat varsin normatiivisia. Havaintotutkimuksen tavoitteena on selvittää miten 

Suomen johtavat mainostajat ovat järjestäneet www-markkinointikommunikaationsa ja 

miten yritykset helpottavat kuluttajien löytämistä www-sivuilleen.

Havainnoitavaksi otettiin Mainostajien liiton sekä Gallup-Media Oy:n ilmoittamat 10 

suurinta mainostajaa sekä 10 eniten mainostettua brandia. Lisäksi havainnoitiin joitain 

kansainvälisiä “megabrandeja” sekä kotimaisia tunnettuja brandeja, joiden sidonnaisuusaste 

oli alhainen ja ne edustivat transformationaalisia ostomotiiveja. Lopuksi haettiin 

tunnettujen automerkkien nimillä suomenkielisiä kotisivuja eri hakumoottoreista.

Tutkielmassa käytettyä haastattelumenetelmää voidaan tarkastella asiantuntijan periaatteen 

valossa. Jos emme tiedä vastausta johonkin ongelmaan kysykäämme parhaalta 

mahdolliselta asiantuntijalta. Koska www-markkinointi on ilmiönä niin uusi, ei alalla vielä 

ole varsinaisia asiantuntijoita. Haastatteluilla voidaan hankkia tietoa täsmällisistä 

tosiasioista, arvionvaraisista tosiasioista ja/tai vastaajien tiedoista, mielipiteistä ja asenteista 

(Uusitalo 1996, 92). Koska tämän tutkielman empiirisessä osassa on tavoitteena koetella 

viitekehyksessä esitettyä mallia tuotepositioinnista www-markkinointikommunikaatiossa, 

on haastattelututkimuksen avulla mahdollisuus saada yritysten edustajien käsityksiä näiden
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kommunikaatiotavoitteiden toteuttamismahdollisuuksista www:n avulla. Haastateltavat 

valittiin siten, että yritysten markkinointiosastolta tiedusteltiin henkilöä, joka vastaa www- 

markkinoinnista. Valitut yritykset poimittiin havaiinoitujen yritysten joukosta, joiden 

mainontaa oli nähtävissä valtakunnan päämedioissa; MTV 3, Helsingin Sanomat, ja 

ulkomainonta Suur-Helsingin alueella.

5.3. Tutkimuksen validisuus ja reliabiilisuus

Kvalitatiivinen tutkimustapa valittiin siksi, että kvantitatiivinen tutkimus ei mielestäni 

vastaa tarkoitusta, koska yritysten www-markkinointikommunikaation muodot hakevat 

vielä toimintatapojaan ja Suomessa ei ole vielä laajalle levinnyttä www- 

markkinointikommunikaatiota tilastollisten päätelmien tekemiseen. Tutkielma on 

luonteeltaan deskriptiivinen, eikä sen tarkoituksena ole mitata www-

markkinointikommunikaatiota, eikä tehdä kvantitatiivisia johtopäätöksiä, vaan selittää 

miksi ja miten yritykset ovat www-sivunsa rakentaneet.

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia voidaan pitää ongelmallisena 

useastakin syystä. Reliabiilisuus, eli tulosten pysyminen samansuuntaisina tutkimusta 

toistettaessa sekä validisuus, eli tulosten pätevyys ovat alkujaan kvantitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuuskriteerejä. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen lähestymistapa 

edustavat eri paradigmoja, mikä on herättänyt kritiikkiä em. kriteerien käytölle

kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Soininen 1995, 122).

Kvalitatiivisen tutkimuksen validisuutta voidaan parantaa faktanäkökulmalla ts. 

ratkaisemalla kysymys annettujen tosiasioiden luotettavuudesta. Lähdekritiikki on 

olennainen osa aineiston analyysiä faktanäkökulmaa käytettäessä. Haastattelut tehtiin 

kertomalla laajasti tutkimuksen aihealueesta luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi, mutta 

kysymysten merkitystä tutkimukselle ei käsitelty ennen haastattelua. Haastatteluissa 

keskusteltiin vastaajille tutuista asioista ja kysytyt tiedot eivät olleet millään tavoin
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arkaluontoisia (liikesalaisuuksia tms.). Havainnoitavien seikkojen luotettavuutta varmistaa 

niiden yksiselitteisyys. Yrityksellä joko on mainoksia www.ssä tai sitten niitä ei ole. 

Luotettavuutta pyrittiin varmistamaan lisäksi myös tarkistamalla sama asia myös 

haastateltavilta. Subjektiiviseen arvioon perustuvat kysymykset, kotisivujen luokittelu ja 

sidonnaisuusasteen määrittäminen ovat sen laatuisia, että havainnoitsijan pätevyyttä 

voitaneen pitää riittävänä arvioiden tekoon. Salenius ja Talvinen (1995) ovat käyttäneet 

vastaavaa luokittelua kotisivujen interaktiivisuuden määrittelemisessä. Sidonnaisuusasteen 

määrittämisessä käytettiin Rossiter ja Percy:n (1997) antamia ohjeita.

Reliabiilisuutta voidaan arvioida kysymyksellä, kuinka voidaan olla varmoja, että tulokset 

olisivat samat, jos tutkimus toistettaisiin samoille tai samanlaisille yksilöille samassa tai 

samanlaisessa tilanteessa. Vastauksena tähän kysymykseen on se, että tutkimus on tehty 

esittelemällä tilannetta tässä ja nyt. Tutkittava media on niin voimakkaasti kasvava ja 

muuttuva, että tutkimuksen tulos on erittäin paljon aikaan sidottu. WWW- 

markkinointikommunikaatiossa saattaa nopeastikin tapahtua sellaista kehittymistä, että 

tutkimuksen tulokset eivät millään tavoin vastaa todellisuutta. Mikäli tutkimus 

uudistettaisiin varsin lyhyen ajan sisällä uskoisin tulosten olevan vertailukelpoisia tämän 

tutkimuksen kanssa.
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6. TEEMAHAASTATTELUILLA TÄYDENNETTY 
HAVAINNOINTITUTKIMUS

Internetin kasvuvauhti on ollut nopeampaa kuin minkään muun teknologisen innovaation 

ja uusien kotisivujen määrä kaksinkertaistuu noin 53 päivän välein (Berthon ym. 1996b). 

Käyttäjien määrä maailmanlaajuisesti kasvaa noin 10 % kuukaudessa, ja maailmalla 

laskettiin olevan noin 70 miljoonaa Internetin käyttäjää vuoden 1996 lopussa (Sääksjärvi 

1997). Suomessa arvioidaan olevan noin 500.000 Internetin käyttäjää ja kasvuvauhti on 

vähintäänkin kansainvälisen keskitason luokkaa (Talvinen 1996). Täällä Internetin 

käyttäjämäärä kaksinkertaistuu joka vuosi (HS 21.3.97 s. Dl). Internet-yhteyksiä on 

Suomessa enemmän kuin missään muualla maailmassa henkilölukuun suhteutettuna 

(Taloustutkimus 1997).

Huikea kasvuvauhti on tuonut ongelmia sekä verkon kapasiteetin ruuhkautumisena ja 

odotusajat ovat usein varsin pitkiä. Lisäksi valtavasta tietomäärästä on vaikeaa löytää juuri 

haluttua tietoa (Cronin 1995, 51). Vaikka erilaiset hakutyökalut ovat kehittyneet viime 

vuosina varsin tehokkaiksi, on tiedon hakijan vaikeaa löytää juuri haluamaansa 

informaatiota. Varsin usein hakutyökalun antama tulos voi olla useita kymmeniä tuhansia 

sopivia Internet-osoitteita, joista moni on täysin irrelevantti tehtyyn hakuun.

6.1. Verkkolehdet

Marraskuussa 1996 yli 1100 sanomalehteä käytti www.tä jonkinlaisena lisäpalveluna 

painetun version ohella (Foskett 1996). Internetissä oli yli 30 suomalaista sanomalehteä 

tammikuussa 1997 (Hatakka & Kauranne 1997). Verkkolehdillä on huomattavat 

mahdollisuudet tulla merkittäviksi sisällöntuottajiksi ja “pääsykanaviksi” Internettiin ja 

www:hen. Sanomalehden formaattia on esitetty yleiseksi käyttöliittymäksi Internettiin, sillä
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kuluttajat ovat kaikkialla maailmassa tottuneet sanomalehden ulkoasuun ja 

tiedonhakutapaan(kts. Benjamin & Wigand 1995).

Tunnetuimmat ja merkittävimmät suomalaiset verkkolehdet ovat Iltalehti, Kauppalehti 

sekä Helsingin Sanomat. Iltalehdellä on yli 191.000 rekisteröitynyttä lukijaa ja päivittäisiä 

Iltalehden verkkoliitteen lukijoita on noin 17.000 (IL. 25.4.97). Maamme suurimman 

päivälehden, Helsingin Sanomien verkkoliitteen rekisteröityneitä lukijoita on noin 28.000 

ja päivittäin Helsingin Sanomien verkkosivuilla käy 6.000 - 12.000 lukijaa (Mäkilä 1997).

Verkkolehdillä on lukuisia sellaisia ominaisuuksia, mitä tavalliset sanomalehdet eivät 

kykene tarjoamaan. Uutisia voidaan ylläpitää reaaliajassa, lehden selailu on helppoa ja 

erilaisten linkkien avulla voidaan joustavasti siirtyä tutkimaan kiinnostavaa aihetta 

tarkemmin. Lisäksi verkkolehdet eroavat perinteisistä sanomalehdistä paremman 

kuvalaadun ja värien helpon ja edullisen käytön ansiosta. Interaktiivisten palvelujen 

tarjoaminen on mahdollistunut verkkolehdissä ja ajatus kansanjournalismista on aiempaa 

lähempänä. Verkkolehti ei ole paikkaan sidottu, vaan esimerkiksi liikemiehillä on 

mahdollisuus lukea kotimaan päivittäiset uutiset mistä tahansa maailmalta, tarvittaessa 

asianomaista henkilöä varten räätälöitynä uutispakettina.

Verkkolehden mahdollisuudet kilpailla perinteisen paperilehden kanssa ovat kuitenkin vielä 

rajalliset. Kuluttajan täytyy hankkia kallis tietokone, siihen sopivat tietoliikenneyhteydet, ja 

silloinkin lehden lukeminen on mahdollista yleensä vain pöydän ääressä. 

Tietoliikenneyhteyksien rajoitteiden vuoksi odotusajat ovat usein varsin pitkiä, joten 

helppokäyttöisyys ei tältä osin ole vielä toteutunut.

Verkkolehtien tulisi levitä riittävän laajalti kuluttajien päivittäiseen käyttöön, jotta niiden 

arvo mainosmediana nousisi. Kuluttajien käsitystä innovaatiosta tulee muuttaa esimerkiksi 

vihjaamalla, että innovaatio on väistämätön, haluttava tai kriittinen massa on jo omaksunut 

tai tulee pian omaksumaan innovaation. Innovaatio tulisi esitellä sellaisen joukon 

ydinryhmälle, jonka voi olettaa omaksuvan innovaation varsin nopeasti. Varhaisimmille
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omaksujille tulisi antaa jonkinlaatuista hyötyä aikaisesta omaksumisesta. Hyöty tulisi 

ilmetä ainakin kriittisen massan täyttymiseen saakka. Suorin tapa kriittisen massan 

saavuttamiseksi on antaa palvelu ilmaiseksi määrätylle ryhmälle rajoitetun ajan.

Verkkolehden markkinoinnin yksi päätavoitteista on lukijoiden palaaminen uudelleen 

verkkolehden sivuille. Tämä luo lisäarvoa ilmoittajille ja ilmoitustulot tekevät 

verkkolehden julkaisemisen kannattavaksi. Siksi verkkolehtien tulisi kehittää tuotteitaan 

sellaiseen suuntaan, että kuluttajilla on helppo löytää tiensä verkkolehtien sivuille 

Verkkolehden sisältötarjonnan tulisi olla sellaista, että kuluttaja mielellään tutustuu siihen. 

Paperiversion sisällön siirtäminen verkon välityksellä luettavaksi ei ole riittävä syy 

verkkolehden sivuilla vierailuun, varsinkaan jos kuluttajalta vaaditaan paperilehden tilaus 

saadakseen käyttöoikeuden verkkolehden lukemiseen. Tällaisessa tilanteessa verkkolehden 

tulisi tarjota niin runsaasti lisäarvoa, tuoreampia uutisia, tai muuta ylimääräistä, 

mielenkiintoista sisältöä jotta kuluttaja käyttäisi säännöllisesti verkkolehden palveluja.

Kytkeytyessään verkkoon, Internetin kotikäyttäjät tulevat automaattisesti Internet

yhteyden tarjoajan kotisivuille. Sieltä kuluttajan on etsittävä tarvitsemansa tieto yleensä 

hakumoottoreita käyttäen. Verkko-operaattorit (esim. Tele, Finnet ym.) saavat tulonsa 

Internetissä käytetystä ajasta ja niiden liiketoiminnan ydinaluetta ei ole sisällön 

tuottaminen. Verkkolehdillä olisikin ainutlaatuinen tilaisuus sopia verkko-operaattoreiden 

kanssa siitä, että yhteyden avaava käyttöliittymä olisikin verkkolehden etusivu. Siten 

kuluttaja olisi tutussa ympäristössä heti yhteyden avauduttua ja mainostajille olisi 

houkuttelevampaa panostaa Internet-mainontaan. Yleisesti ottaen ei liene mielekästä, että 

Helsinkiläinen kuluttaja avaisi Internet-yhteytensä esimerkiksi Pohjolan Sanomien 

etusivulta, vaan alueellisilla lehdillä voisi olettaa olevan etulyöntiaseman omilla markkina- 

alueillaan (vrt. Hatakka & Kauranne 1997).

Sanomalehtien verkkoversiot ovat esimerkiksi USA:ssa saavuttaneet suuren suosion oman 

markkina-alueensa johtavana www-sivuna. Boston Globe (www.boston.com) tarjoaa 

lukijoilleen mitä moninaisimpia palveluja. Sen verkkosivuilta voi etsiä Bostonin alueelta
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valitsemiensa hakukriteerien mukaisesti esimerkiksi työpaikkoja tai asuntoja sekä tutkia 

alueen ravintoloiden ruokalistoja jne (Foskett 1996).

6.1.1. Verkkolehdet tiedontuottajina

Verkkolehtien avulla kuluttajien on mahdollista saada ajankohtaista tietoa eri puolilta 

maailmaa. Parhaat verkkolehdet ylläpitävät sivujaan jatkuvasti, joten niistä saatava 

informaatio on tuoreinta mahdollista. Tiivis sivujen ylläpito ja tuoreet uutiset, ovat 

verkkolehden yksi ylivertainen kilpailutekijä perinteisiin sanomalehtiin verrattuna. Tieto 

voidaan levittää heti sen synnyttyä, eikä julkaisijan tarvitse odottaa seuraavaa lehden 

ilmestymistä tai TV:n uutislähetystä. Normaalitilanteessa Internet-käyttäjä ei vietä koko 

aikaansa verkossa pelkästään verkkolehden sivuilla, joten saadakseen tiedon välitettyä 

reaaliajassa, täytyy verkkolehden päästä vaikuttamaan kuluttajan Internet-surffailuun 

esimerkiksi tuomalla tietokoneen kuvaruudulle tiedon uuden uutisen syntymisestä. WWW- 

teknologialla on mahdollista tehdä verkkolehdistä enemmän monelta monelle 

kommunikaatiovälineitä, jolloin lukijoilla on mahdollista antaa palautetta tehtyihin 

kirjoituksiin ja esittää toivomuksia julkaistavista jutuista(vrt. Hatakka & Kauranne 1997).

6.1.2. Verkkolehdet mainosmediana

Valtaosa verkkolehtien mainoksista on bannerimainoksia, jotka sijoitetaan verkkolehden 

etusivulle tai muualle tekstisivuille. Verkkolehdet ovat kommunikaatiomalliltaan 

lähempänä perinteisiä yhdeltä monelle massamedioita kuin yritysten interaktiiviset 

kotisivut. Verkkolehtien tehtävänä on toimia kuluttajien väylänä yritysten kotisivuille ja 

tähän tehtävään ne yleensä käyttävät bannerimainoksia tai erilaisia hakutyökaluja. 

Verkkolehtien luokiteltujen ilmoitusten osasto toimii helppona eri vaihtoehtojen 

vertailupaikkana, tietynlaisena elektronisena markkinatorina. Perinteisten medioiden 

mainonnasta valtaosa on suunnattu naispuoliseen väestöön. Toistaiseksi Internetin
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käyttäjäkunnasta naisten osuus on varsin pieni, joten mainostajien halu lisätä Internet- 

mainontaa on ollut vielä rajallista.

WWW-mainonnan arvo on korkeampi silloin kun mainos on kohdistettu esimerkiksi 

keskusteluryhmän tai hakumoottorin haun avulla. Verkkolehden eri osastot, urheilu ym. 

ovat jo omalta osaltaan rajanneet lukijoita omien kiinnostusalueittensa mukaan. Tällöin 

urheiluosastolla oleva urheiluaiheinen mainos kiinnostaa lukijoita enemmän kuin sama 

mainos esimerkiksi kotimaan uutisosastolla.

Verkkolehtien lukemiseen tarvitaan yleensä salasana, jonka saaminen edellyttää 

rekisteröitymistä verkkolehden lukijaksi. Rekisteröitymisen yhteydessä kuluttaja antaa 

itsestään varsin tarkat demografiset ja sosioekonomiset tiedot, jotka helpottavat 

mainostajien viestien kohdentamista. Lisäksi Internet-käyttäjät ovat varsin valmiita 

antamaan itsestään ja kulutustottumuksistaan tietoja mainostajille.

6.2. Elektroniset markkinat

Elektroniset markkinat ovat tietotekniikan avulla ja välityksellä suoritettavia kaupallisia 

transaktioita. Yleensä markkinoilla on useita myyjiä ja useita ostajia. WWW on 

kehittymässä suurimmaksi elektroniseksi markkinapaikaksi useasta eri syystä; alhaiset 

transaktiokustannukset, helppo tarjonnan vertailu jne. Turvallisuus- ja 

uskottavuusongelmat ovat merkittävimpiä rajoittavia tekijöitä www:n kehittymisessä 

merkittäväksi elektroniseksi markkinapaikaksi. Kaupankäynti www:ssä on vielä varsin 

vähäistä; alle 10 % www:n käyttäjistä on joskus ostanut jotakin www:n välityksellä 

(Taloustutkimus 1997).

Erilaiset palvelut, yksinkertaiset tuotteet ja tunnetut brandit soveltuvat elektronisille 

markkinoille. Kuitenkin suurin myyntivolyymi on saavutettu informaatiotuotteissa; 

elektronisissa lehdissä ja tietokoneohjelmissa (Sääksjärvi 1997; vit.Benjamin & Wigand
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1995). Päivittäistavaroiden kauppaa on jo harjoitettu www:n avulla Yhdysvalloissa ja 

Ruotsissakin on Tukholmalainen tavaratalo NK aloittanut virtuaali supermarket-kokeilun. 

Suomessa on esimerkiksi PC-Superstore Oy haijoittanut tietokonekauppaa www:n 

välityksellä, mutta toistaiseksi myyntivolyymit eivät ole kasvaneet kovinkaan merkittäviksi.

Verkkolehtien mahdollisuus toimia elektronisten markkinapaikkojen julkisivuna on varsin 

luonteva kehityssuunta. Varsinaisena markkinantakaajana toimiminen ei ole verkkolehden 

varsinaista ydinosaamista, mutta “linkkikeskuksena” toimiminen sopii verkkolehdille, sillä 

mikäli verkkolehdessä oleva ilmoitusaineisto on järjestelty vastaavasti kuin painetussa 

sanomalehdessä, on kuluttajien helppo hakea verkkolehden sivuilta tarvitsemansa tuotteet 

tai palvelut.

6.3. Havainnointitutkimus

Havaintotutkimuksella selvitettiin seuraavia seikkoja yritysten www- 

markkinointikommunikaatiosta:

1. Onko mainostajalla (brandilla) omia kotisivuja Internetissä?

2. Ovatko mainostajan tuotteet (brandi) korkean vai alhaisen sidonnaisuuden tuotteita?

3. Miten voi kotisivut luokitella? (yksinkertainen kokonaisuus, interaktiivinen 

viihdepaketti sisältäen kilpailun tms., informaatiopaketti tai luxuspaketti).

4. Löytyykö linkkiä (bannerimainosta) mainostajan kotisivuille tärkeimpien 

sisääntuloväylien ja suurimpien verkkolehtien kautta?

10 suurinta mainostajaa vuonna 1996 olivat: 1. Valio Oy, 2. Procter & Gamble Oy, 3. 

Tele, 4. Lever, 5. Orion-Yhtymä Oy, 6. Aro-Yhtymä Oy, 7. VW-Auto Oy, 8. Nokia 

Matkapuhelimet, 9. Volvo-Auto Oy ja 10. Toyota-Auto Oy
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Neljä kymmenestä suurimmasta mainostajasta olivat automaahantuojia, yksi 

elintarvikeyritys, yksi lääkevalmistaja, yksi teleoperaattori, yksi matkapuhelinvalmistaja 

sekä kaksi teknokemian alan maahantuojaa. Mainostajista kuuden tuotteita voidaan pitää 

korkean sidonnaisuuden tuotteina, neljä edusti selkeästi alhaisen sidonnaisuuden 

tuotekategorioita.

10 eniten mainostettua brandia olivat: 1. Tele NMT-GSM, 2. Lotto, 3. Nissan Primera, 4. 

Radiolinja, 5. Ariel, 6. Toyota Corolla, 7. Nissan Aimera, 8. Libresse, 9. Ford Mondeo 

ja 10 Ford Escort.

Viisi kymmenestä eniten mainostetusta brandista oli automerkkejä, kaksi teleoperaattoria, 

kaksi nopeasti liikkuvaa kulutustavaraa sekä yksi veikkauspalvelu. Automerkit voidaan 

selkeästi asettaa korkean sidonnaisuuden informationaalisiksi tuotteiksi ja 

teleoperaattoreiden palvelua voidaan pitää korkean ja matalan sidonnaisuuden 

keskivaiheilla olevina tuotteina. Libresse ja Ariel ovat selkeästi alhaisen sidonnaisuuden 

informationaalisia tuotteita. Veikkauspalvelu puolestaan on alhaisen sidonnaisuuden tuote, 

ja sen ostomotiivi on helpotusosto.

Eniten mainostetuista brandeista oli viisi sellaista, joiden mainostaja oli kymmenen 

suurimman mainostajan joukossa. Yhdellä mainostajista oli kaksi brandia eniten 

mainostettujen brandien joukossa.

Brandeista löytyi www:stä suomenkielisenä seitsemän kappaletta, yksi löytyi 

ruotsinkielisenä. WWW:ssä mainostavista brandeista kuusi edusti korkean sidonnaisuuden 

tuotteita, yksi alhaisen sidonnaisuuden tuotetta.

Mainostajista löytyi omilla kotisivuillaan viisi kappaletta. Yksi mainostaja löytyi 

mainostamansa brandin kautta, neljällä ei ollut omia kotisivuja. Webissä olleista 

mainostajista kaksi edusti selkeästi alhaisen sidonnaisuuden tuotteita, muut neljä korkeaa
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sidonnaisuutta. Helsingin puhelinluettelosta löytyi ainoastaan kolmen yrityksen www- 

osoite kaikkiaan 14 tutkitusta yrityksestä.

Kaikki tutkitut kotisivut edustivat varsin pitkälle menevää interaktiivisuutta. Kahdelta 

kotisivulta pystyi jopa tilaamaan tarjottavia palveluja. Kaikki antoivat runsaasti 

lisäinformaatiota ja toivat edes jonkinasteista lisäarvoa lukijalle. Ensimmäisessä etsinnässä 

ainoastaan kahden brandin mainos löytyi tutkittavista verkkolehdistä tai operaattorien 

aloitussivuilta. Yhtään mainostajaa, joka ei ollut mainostettuimpien brandien joukossa ei 

löytynyt verkkolehtien tai -operaattorien sivuilta.

Koska eniten mainostetuista brandeista ei löytynyt selkeästi alhaisen sidonnaisuuden 

transformationaalista tuotetta, havainnoitiin myös parin kansainvälisesti tunnetun 

virvoitusjuomavalmistajan (Pepsi ja Coke) kotisivuja. Niiden todettiin sisältävän kilpailuja 

ja runsaasti viihdettä. Varsinaista syvällisempää tuoteinformaatiota ei niistä löytynyt. 

Kummankin brandin bannerimainoksia löytyi runsaasti eri verkkomedioista, Internet- 

operaattoreiden sisääntulosivuilta sekä hakumoottoreista. Kotimaisista tunnetuista alhaisen 

sidonnaisuuden transformationaalisista brandeista tutustuttiin Lapin Kullan sekä Friscon 

kotisivuihin. Nämä kotisivut todettiin varsin viihdyttäviksi. Lapin Kullan kotisivujen 

pääasiallinen sisältö oli kilpailu. Friscon sivuilla oli puolestaan runsaasti erilaista nuorisolle 

suunnattua sisältöä, joskaan minkäänlaista tuoteinformaatiota ei sivuilta löytynyt. Lisäksi 

sivuilta oli mahdollisuus osallistua kilpailuun.

Yhteenveto havainnoiduista www-sivuista esitetään taulukoissa 1-4

Taulukot 1-4, merkkien selitykset:

Tuotteen sidonnaisuus:

K = Korkean sidonnaisuuden tuote 

A = Alhaisen sidonnaisuuden tuote 

Ostomotiivi:
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Inf = Informationaalinen 

Trans = Transformationaalinen 

Sivutyyppi:

1 = Suhteellisen yksinkertainen sivukokonaisuus

2 = Interaktiivinen viihdepaketti, usein myös kilpailu

3 = Monipuolinen informaatiopaketti

4 = Värikäs luxuspaketti

Taulukko 1: 10 mainostetuimman brandin www-sivut (havainnoitu vko. 19/97).

Brandi
Sivut
suomeksi

Tuotteen sid./ Sivutyyppi 
ostomot.

Mainos
verkkomed

Nimi Muuta

Tele NMT-GSM Kyllä К-A /Inf. 3 Kyllä useita www.tele.fi

Lotto Kyllä A / Inf. 1 Ei www.veikkaus.fi

Nissan Primera Kyllä K Z Inf. 3-4 Ei nissan.inet.fi

Radiolinja Kyllä К-A/Inf 4 Kyllä www.radiolinja.fi

Ariel Ei A/Inf - - -

Toyota Corolla Ei K/Inf - - -

Nissan Aimera Kyllä K/Inf 3 Ei nissan.inet.fi

Libresse Ei A/Inf - - - Ruotsiksi www.molycke.se

Ford Mondeo Kyllä K/Inf 3 Kyllä www.ford.fi

Ford Escort Kyllä K/Inf 3 Kyllä www.ford.fi
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Taulukko 2: 10 suurimman mainostajan www-sivut (havainnoitu vko. 19/97).

Mainostaja
Sivut
suomeksi

Tuotteen sid./ Sivutyyppi 
ostomot

Mainos
verkkomed

Nimi Muuta

Valio Kyllä A / Inf-Trans 2 Ei www.valio.fi

Procter&Gamfc le Ei A/lnf - - -

Tele Kyllä K-A / Inf 3 Kyllä www.tele.fi

Orion Kyllä A/lnf 1 Ei www.orion.fi

Lever Ei A/lnf - - -

Aro-Yhtymä Kyllä K/Inf 3 Ei nissan.inet.fi

W-Auto Ei K/Inf - - -

Nokia Kyllä K/Inf 3 Kyllä www.nokia.fi Myös yrityksille+työpaik.

Volvo-Auto Kyllä K/Inf 3 Ei www.volvo.fi

Toyota-Auto Ei K/Inf - - -

Taulukko 3: Alhaisen sidonnaisuuden transformationaalisten tuotteiden www-sivuja 

(havainnoitu vko. 32/97).

Sivut Tuotteen sid./ Sivutyyppi Mainos Nimi Muuta
Brandi suomeksi ostomot. verkkomed

Coke Ei A / Trans 2 Kyllä (USA www.coke.com

Pepsi Ei A / Trans 2 Kyllä (USA www.pepsi.com

Frisco Kyllä A / Trans 2 Kyllä www.frisco.fi
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Taulukko 4: Kolmesta eri verkkomediasta 6.8.1997 havainnoidut mainokset.

Sivut Tuotteen sid./ Sivutyyppi Mainos Nimi Muuta
Mainostaja suomeksi ostomot verkkomed

Men In Black Kyllä A / Trans 2 MTV# ?? Elokuva
Zambo-net Kyllä ?? 2 MTV3 ?? Tietokonetuote
Expert Kyllä K-A / Trans-

Inf 1 MTV3 www.expert.fi Kodinkoneita ym.
Vero Moda Kyllä A/lnf 1 MTV3 ?? Kilpailu
Valitut Palat Kyllä A / Trans-lnf 3 MTV3 ?? Myös ostosmahdollisuus
Ellos Kyllä A/lnf 1 MTV3 www.ellos.fi Virtuaalimyymälä
Finnet Kyllä ?? 3 MTV3 www.finnetfi Yrityksille
Sun Micro
systens Kyllä ?? 3 MTV3 ?? Yrityksille+työpaikat
PC-Su pers tor î Kyllä K/Inf 3 MTV3 ?? PC-virtuaali kauppa
Heureka Kyllä A / Trans 2-3 MTV3 ??
Lapin Kulta Kyllä A / Trans 2 MTV3 ?? Kilpailu
Netinlevy Kyllä A / Trans 1 MTV3 ?? Virtuaalilevykauppa
Yachting-web Kyllä K / Trans 3 MTV3 ?? Veneilyalan hakemisto

Finsov-Tours Kyllä K / Trans 1 IL ??
OP-Kiintkesk Kyllä K/Inf 1 IL ??
Aamulehti yht rmä Kyllä A / Inf-Trans 1 IL ?? Eri palveluja, sama kuin IL

Huoneistokes kus Kyllä K/Inf 1-3 HS ??
Punainen rist Kyllä A / Inf-Trans 1 HS ?? Hyväntekeväisyys
Häly Kyllä K/Inf 3 HS Luok ?? Monipuolinen autohakem.
Merita Kyllä A/lnf 1-3 HS Luok www.merita.fi
Nokia Kyllä K/Inf 3 HS Luok www.nokia.fi
Silja Line Kyllä A / Trans 2 HS Luok www.silja.fi

6.4. Täydentävät teemahaastattelut

Teemahaastattelun avulla pyrittiin täsmentämään havainnointitutkimuksessa saatuja tietoja 

sekä etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten ja niissä medioissa brandi/mainostaja mainostaa kotisivuja ?

2. Mainostaako/onko mainostanut verkkolehdissä, Internet-operaattorien 

sisääntulosivuilla tai hakupalveluissa?

3. Mitkä ovat yrityksen www-sivujen pääasialliset tavoitteet?



85

6.4.1. Radiolinja Oy

Radiolinja Oy on yksityisten puhelinlaitosten omistama matkapuhelinoperaattori. Yritys 

elää voimakasta kasvuvaihetta ja se hallitsee noin kolmasosaa Suomen 

matkapuhelinliikenteestä. Radiolinjan www-sivut löytyvät osoitteesta www.radiolinja.fi. 

Sivut ovat monipuoliset ja antavat runsaasti lähinnä tuoteinformaatiota. 

Havainnointihetkellä toukokuussa 1997 sivuilla oli tekninen virhe, jonka johdosta sivuilta 

ei päässyt ulos, vaan sinne eksyi. Sivuille pääsi HS-verkkoliitteen hakumoottorin kautta 

sekä lisäksi kansainvälisen Yahoo-hakurobotin avulla. Lisäksi yhtiön www-osoite on 

nähtävissä kaikessa painetussa mediamainonnassa sekä TV-mainoksissa. Puhelinluettelosta 

ei löytynyt Radiolinjan kotisivujen osoitetta eikä yrityksen edustajien käyntikorteissa ole 

vielä www-osoitetta, sähköpostiosoite kylläkin. Radiolinjan mainoksia on ollut kevään 

1997 aikana Finnet-yhtiöiden Kolumbus-palvelussa, eli Internet-operaattorin 

sisääntulosivuilla. Verkkolehdistä ei Radiolinjan mainoksia havainnointiaikana löytynyt.

Radiolinjan www-sivuilta löytyi runsaasti erilaista tuote-ja muuta informaatiota. Pääsivulla 

olevasta valikosta pääsi tutustumaan itse yrityksen perustietoihin, Radiolinjan verkon 

peittoalueeseen, ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin ja niiden palvelutarjontaan sekä 

kotimaiseen hinnastoon. Lisäksi sivuilta löytyi viimeaikaiset tiedotteet asiakkaille, ohjeita 

GSM-puhelimen käyttäjälle, luettelo avoimista työpaikoista Radiolinjassa, kuvagalleria 

sekä palautemahdollisuus. Radiolinjalla oli myöskin meneillään yleisökilpailu, johon pystyi 

osallistumaan www:n välityksellä. Sivukokonaisuus oli kaiken kaikkiaan varsin 

monipuolinen ja runsaasti tarpeellista informaatiota sisältävä. Se palveli sekä 

olemassaolevia asiakkaita että myöskin uusia Radiolinjan palveluista kiinnostuneita 

kuluttajia, puhumattakaan mahdollisista satunnaisista surflfareista, jotka kiinnostuvat 

kilpailusta ja sen palkinnoista.

Hirvonen kertoo, että Radiolinja on laatinut ensimmäiset omat kotisivunsa vuoden 1996 

keväällä. Sivut on uudistettu vuoden 1997 alussa perusteellisesti. Kotisivut on laadittu 

lähinnä asiakaspalvelun ja jälkimarkkinoinnin apuvälineeksi ja helpottamaan
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puhelinpalvelun työtaakkaa. Yhtiössä ei olla vielä lopullisesti lyöty lukkoon www- 

markkinoinnin strategiaa, koska sen katsotaan muokkautuvan sitä mukaa kun www:n 

käyttäjämäärä lisääntyy ja tekniikka kehittyy. Tämänhetkinen www-sivujen funktio on 

lähinnä tuoteinformaation jakaminen ja tiedotuskanavana toimiminen. Yhtiöllä on noin 

300.000 asiakasta ja kaiken uuden tiedon postittaminen on varsin kallista ja työlästä, joten 

muuttuvat peittoalueet ja hinnastot ylläpidetään webissä. Hirvonen katsoo www-sivujen 

olevan tehokkaimpia silloin kun kuluttajalle pystytään tarjoamaan vierailun yhteydessä 

selkeitä lisähyötyjä. Hirvonen pitää kotisivuja perinteisiä medioita informatiivisempana 

mediana. Kotisivujen tarkoituksena on olla yleisilmeeltään samantyyppisiä kuin mitä 

Radiolinjan muu mainonta Viestiltään niiden tulee integroitua muuhun 

markkinointikommunikaatioon.

Hirvonen katsoo Radiolinjan valinneen selkeän strategian www-sivujensa markkinoinnissa. 

Yhtiön www-osoite liitetään kaikkeen painettuun mainosmateriaaliin sekä TV-mainoksiin. 

Radiomainoksissa ei pidetä tarkoituksenmukaisena www-osoitteen mainitsemista, sillä 

yhtiössä ei uskota ihmisten muistavan hankalan tuntuista osoitenimeä pelkästään 

kuulemisen perusteella. Radiolinja on huolehtinut siitä, että sitä lähellä olevien yritysten 

sivuilta löytyvät linkit yhtiön kotisivuille. Yhtiö on myös käyttänyt Internet-operaattorin 

sisääntulosivuja mainospaikkana. Yhtiössä seurataan aktiivisesti sivujen kävijämääriä, 

mutta niille ei vielä tässä vaiheessa ole asetettu tarkempia tavoitteita. Yhtiössä ei vielä ole 

käytetty verkkolehtiä mainosmediana, mutta niiden käyttäminen on ollut jo harkinnassa. 

Hirvosen arvion mukaan www-mainonta muodostaa tällä hetkellä noin 1-2% osuuden 

Radiolinjan mainosbudjetista. Hirvonen ei odota osuuden kasvavan kovinkaan 

voimakkaasti lähimmän parin vuoden aikana, sillä median edullisten jakelukustannusten ei 

oleteta kasvavan. Yhtiössä odotetaan sisällöntuottajien parissa syntyvän selkeitä 

markkinajohtajia, jolloin www-mainontaan panostetaan aiempaa voimakkaammin. 

Hirvonen pitää www:tä niin nopeasti muuttuvana ja kasvavana mediana, että pitkän 

tähtäyksen suunnitelmia ei haluta lyödä lukkoon. “Syksyllä kaikki voi olla toisin” toteaa 

Hirvonen.
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Hirvonen on itse aktiivinen www:n käyttäjä. Hän lukee päivittäin Iltalehden verkkosivuja 

sekä seuraa harrastustensa, jääkiekon, jalkapallon sekä rock-musiikin aihealueisiin liittyviä 

sisältösivuja sekä osallistuu näiden alojen keskusteluryhmiin. Helsingin Sanomien 

verkkoliitettä Hirvonen pitää liian samanlaisena kuin sen painettua versiota, eikä katso 

saavansa lisäarvoa Helsingin Sanomien verkkoliitteestä. Iltalehden verkkoliitettä lukemalla 

Hirvonen sanoo korvaavansa painetun Iltalehden ostamisen. Hirvonen pitää verkkolehtiä 

tulevaisuuden medioina ja toivoo niiden kehittävän sisältöään entistä ajankohtaisemmaksi 

ja nopeammaksi.

Matkapuhelinpalvelua pidetään nykyisin lähinnä matalan ja korkean sidonnaisuuden 

välimaastossa olevana informationaalisena tuotteena, jolloin kuluttaja yleensä tekee 

brandivalintansa suhteellisen nopeasti. Radiolinjassa pidetään tällä hetkellä www:tä lähinnä 

ostonjälkeiseen päätöksentekoprosessiin vaikuttavana mediana, mutta informaation 

etsintään www on Hirvosen mielestä myös varsin sopiva. Varsinaista kauppaa ei nykyisillä 

tekniikoilla voida tehdä, sillä yhtiö vaatii aina asiakkaan henkilöllisyyden varmistamisen, 

ennen matkapuhelinliittymän avaamista. Tulevaisuudessa myös

matkapuhelinliittymäkaupan voitaneen olettaa siirtyvän www:hen, sillä yhtiössä katsotaan 

erilaisten salaus ja turvatekniikoiden kehittyvän nopeasti riittävän tehokkaiksi, jolloin 

asiakkaan henkilöllisyyskin voidaan luotettavasti varmistaa.

6.4.2. Oy Ford Ab

Ford on kansainvälinen autovalmistaja, joka kilpailee viiden suurimman automerkin 

asemasta Suomessa. Iltalehden verkkosivuilla oli Fordin bannerimainos, mutta linkki ei 

havainnointihetkellä (3.5.97) toiminut. Lisäksi Telen Keskuskadulla eli suurimman 

Internet-operaattorin sisääntulosivuilia oli Fordin mainos, josta pääsi yhtiön kotisivuille. 

Yahoo-hakurobotista löytyi Fordin Yhdysvaltalaisen pääkonttorin kotisivut, mutta sieltä ei 

ollut linkkiä Suomen Fordin kotisivuille. Lehtimainoksissa on näkynyt Fordin kotisivujen
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osoite, mutta puhelinluettelosta sitä ei löytynyt. Sivut olivat lisäinformaatiota antavia, 

joskin osin tietosisällöltään vanhentuneita ja päivittämättömiä.

Sivuilla oli suppeahkot mallesittelyt ja eri ominaisuuksista (esim turvarakenne) oli 

mahdollisuus saada toisilta sivuilta lisää informaatiota. Sivut sisälsivät myös erilaisia 

autotarviketarjouksia, jotka tosin olivat vanhentuneet kaksi kuukautta ennen 

havainnointihetkeä. Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua Fordin piirimyyjäverkostoon ja 

tarkistaa yleisimpien mallien joitain rahoitusvaihtoehtoja. Kuvien määrä oli suhteellisen 

vähäinen (max 3kpl/sivu) ja linkkien avulla oli mahdollista tutustua Ford-yhtiöön 

tarkemmin. Fordin sivuilta löytyi myös kilpailu, jossa oli mahdollista varata aika uuden 

Ford-mallin koeajoon tai ainoastaan osallistua kilpailuun. Sivujen välityksellä oli myöskin 

mahdollista ottaa yhteyttä Fordin edustajiin.

Kittilä kertoo, että Ford on tehnyt ensimmäiset kotisivunsa vuoden 1996 alkupuolella. 

Kittilän mukaan yhtiössä seurataan tarkasti kävijämääriä, jotka ovat viime aikoina olleet 

laskemassa. Kittilän mukaan Fordin markkinointiosastolla syynä kävijämäärän laskuun 

pidetään vanhentunutta kokonaisuutta. Nykyisiä kotisivuja Kittilä luonnehtii lähinnä 

sähköisiksi esitteiksi ja printtimedian jatkeeksi. “Kaikki markkinointikommunikaatio 

pyritään tekemään brandia tukevaksi”, sanoo Kittilä ja jatkaa “www-sivut toimivat 

yhtiössä tukimediana osana yhtiön kommunikaatiomixiä. Niiden tulee olla integroitu 

yrityksen muuhun markkinointiviestintään sekä yleisilmeeltään että sisällöltään.” Sivujen 

uusiminen oli meneillään haastatteluajankohtana ja uusien sivujen Kittilä olettaa olevan 

valmiina vuoden 1997 aikana. “Uusien sivujen on tarkoitus olla rohkeampia kuin Fordin 

perinteinen mainonta, johtuen www:n edelläkävijöistä muodostuvasta käyttäjäprofiilista.” 

Uusien sivujen on tarkoitus antaa käyttäjilleen selkeitä lisähyötyjä monipuolisen 

interaktiivisuuden avulla. Kittilä kertoo, että Fordilla on suunnitteilla tietokoneohjelma, 

jonka avulla kuluttajalla on mahdollisuus laskea eri varustepakettien muodostama 

verotusarvon lisäys autoetuautoissa ja muutoinkin verrata eri varustepaketteja ja niiden 

vaikutusta leasing-vuokriin ja osamaksueriin. Kittilän mukaan muita interaktiivisia 

toimintoja, kuten mahdollisia viihdeohjelmia on suunnitteilla.
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Kittilä tähdentää, että Ford pyrkii liittämään www-osoitteensa kaikkeen mediamainontaan 

ja muihin painotuotteisiin. “Aina kun uusi esite tai muu painotuote lähtee Fordilta, siihen 

on laitettu riittävän näkyvästi myös osoite www.ford.fi” lisää Kittilä. Hänen mukaansa 

Ford pyrkii lisäksi mainostamaan kotisivujaan eri verkkomedioissa, kuten on jo 

tapahtunutkin. Ford on kansainvälisestikin erittäin tunnettu brandi, joten yhtiössä ei pidetä 

kuluttajien Fordin kotisivuille löytämistä kovinkaan suurena ongelmana. Kotisivujen 

osoitteen tulee olla riittävän hyvin kuluttajien nähtävissä, jotta riittävä käyttäjämäärä 

saavutettaisiin. Kittilä tähdentää, että sivujen tulee olla niin mielenkiintoisia, että kuluttaja 

palaa niille toistekin. ”Pelkkä tuoteinfo ei riitä” Kittilä jatkaa.

Kittilän mukaan Fordin tuotteita voidaan pitää korkean sidonnaisuuden tuotteina ja siten 

niiden ostoprosessi on yleensä varsin pitkä ja sisältää runsaasti informaation etsintää. 

Kysyttäessä Kittilältä henkilöauton ostomotiivia, hän totesi sen yleensä olevan ongelmia 

ratkaiseva, eli informationaalinen. Varsinaisten luxus-autojen markkinointiin ei Kittilän 

mukaan Suomen Fordilla juurikaan panosteta, vaan tavalliset perheautot sekä yritysten 

käyttöön tulevat (perhe)autot ovat Fordin ydinbusinesta. Kittilä kertoo, että yhtiössä 

pidetään www-sivujen toimivan parhaiten juuri informaation lähteenä. Ford onkin saanut 

palautetta kuluttajilta, jotka ovat ensiksi tutustuneet yhtiön kotisivuihin ja sen jälkeen 

vierailleet yhtiön jälleenmyyjien luona. Itse auton ostotapahtumaa ei voida tehdä www:n 

välityksellä, mutta joitakin jälkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi 

varaosatilauksia voitaisiin siirtää www:n välityksellä hoidettavaksi, arvelee Kittilä.

Fordilla odotetaan www:n kehittyvän voimakkaasti ja tulevan entistä tehokkaammaksi 

mediaksi. Yritysten tulee olla aktiivisesti seuraamassa kehitystä ja pitää itsensä sen tasalla, 

jotta www:n kasvava käyttäjäjoukko pysyy niiden asiakkaina. “Me Fordilla pyrimme 

aktiivisella jälkimarkkinoinnilla pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja tässä toiminnassa 

www:llä voi olla tulevaisuudessa suurikin merkitys” toteaa Kittilä. Hän ei osaa tarkkaan 

kertoa www-mainonnan osuutta kokonaismainontabudjetista, mutta arvelee sen olevan 

“korkeintaan parin prosentin luokkaa”.
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Kittilä kertoo www-sivujen suunnitteluprosessin olevan osa markkinointiviestinnän 

kokonaissuunnittelua. Siinä pyritään tarkasti segmentoimaan asiakasryhmät ja sovittamaan 

mediavalinnat kullekin segmentille. Fordilla harjoitetaan runsaasti mediamainontaa ja 

päämedioina on Kittilän mukaan TV ja tärkeimmät sanomalehdet. Lisäksi 

aikakausilehtimainontaa pidetään Kittilän mukaan merkittävänä, “sillä asiakassegmentointi 

on niissä varsin tehokasta.” “Kaikki mainontamme on brandimainontaa” lopettaa Kittilä.

Kittilä kertoo, että Ford on muuttamassa uusiin tiloihin kuluvan vuoden aikana. Siellä 

kaikille työntekijöille tulee myös Internet-yhteys. Tähän saakka vain pienellä osalla Fordin 

pääkonttorin työntekijöistä on ollut Internet-yhteys ja Kittilä kertoo ettei hän ole ollut 

kovinkaan aktiivinen Internet-käyttäjä. Internet on mediana Kittilälle kuitenkin tuttu ja hän 

odottaa sen kehittyvän lähivuosina voimakkaasti sekä levinneisyydeltään että 

ominaisuuksiltaan.

6.4.3. Telecom Finland Oy

Telecom Finland Oy (Tele) on Suomen suurin matkapuhelinoperaattori. Lisäksi yhtiö on 

maan suurin Internet-operaattori, markkinaosuuden ollessa noin 70 %. Tele on uusinut 

www-sivunsa keväällä-97 ja prosessi on vielä hieman kesken. Telen tavoitteena on ollut 

tehdä www-sivunsa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun apuvälineiksi. Tele 

muodosti sivujen kehittämiseen projektiryhmän, kertoo projektin johdossa ollut 

projektipäällikkö Anna Kärävä.

“Me Telessä lähdimme liikkeelle tavoitteiden määrittelystä, jossa tärkeinä osina olivat 

viestinnälliset ja toiminnalliset tavoitteet. Halusimme tarkkaan määritellä ja päättää www- 

sivujen funktion itse yritykselle.” jatkaa Kärävä. Tämän jälkeen valittiin teknisen 

toteutuksen tekijät kilpailuttamalla www-suunnitteluun erikoistuneita toimistoja. 

Projektiryhmän mielestä paras toimisto valittiin ja sen edustajat briefattiin tarkoin siitä mitä
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Tele halusi www-sivuilla saavuttaa. Vasta tämän jälkeen sovittiin projektin aikataulu ja 

budjetti.

“Projekti jaettiin kahteen vaiheeseen; 1. peruskonsepti ja yksityiskäyttäjien palvelut, ja 2. 

yritysratkaisut ja konseptin hiominen” Kärävä jatkaa. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin 

yksityiskäyttäjille tarkoitettu sivukokonaisuus, jossa esitellään Telen eri palvelut, hoidetaan 

tiedotusta sekä rekrytoidaan henkilöstöä Telen palvelukseen. Toisessa vaiheessaa lisätään 

yrityksille tarkoitetut sivut, ja hiotaan itse konseptia ja tehdään lopullinen graafinen 

ohjeistus ja integroidaan kotisivut kaikin tavoin Telen muuhun markkinointiviestintään. 

“Lisäksi tavoitteena on interaktiivisuuden lisääminen” toteaa Kärävä.

“Telellä pidetään Internettiä merkittävänä mediana” “Olemme markkinajohtaja Internet- 

operaattoribusineksessa ja myös siksi meidän tulee olla edelläkävijöitä kotisivujen 

laadussa” Kärävä jatkaa. “Uskomme yhä useamman yrityksen tulevan mukaan Internettiin 

ja siten Internetin arvo kaikille sen käyttäjille kohoaa.” Kärävän mielestä yritysten tulee 

kuitenkin tarkoin harkita www-sivujen sa funktio ja kenelle ne on tarkoitettu. “Ei riitä, että 

sivut tehdään, niitä tulee myös pitää ajan tasalla ja palautteeseen tulee vastata viipymättä” 

Kärävä jatkaa.

Kärävän mukaan Tele mainostaa kotisivujaan eri verkkomedioissa ja hän pitää niitä erittäin 

tärkeinä reitteinä eri yritysten kotisivuille. Telen pääasiallisesti käyttämä verkkomedia on 

Kärävän mukaan luonnollisesti Inet-Keskuskatu (Telen oma Internet sisääntulosivu) ja 

sielä on aina kulloinkin menossa oleva kampanja korostetusti esillä.

Telen palvelut ovat vastaavanlaisia kuin Radiolinjan. Niiden sidonnaisuusaste on alhaisen 

ja korkean keskivaiheilla ja niitä voidaan pitää informationaalisia. Kuluttaja käyttää 

kohtuullisesti aikaa valitessaan matkapuhelin- tai Intemet-operaattorinsa. Tele on antanut 

kuluttajille mahdollisuuden ostaa Telen palveluita www:n välityksellä. Lisäksi sivuilla on 

palautemahdollisuus. Sivut ovat erittäin laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Kaikki Telen
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palvelut esitetään selkeästi ja riittävän perusteellisesti. Kuten lähes kaikki muutkin 

havainnoidut yritykset, Tele järjesti myös www:n välityksellä asiakaskilpailun.
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7. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSEKSI

WWW-markkinointikommunikaatiossa on kaksi pääongelmaa; 1. Millaiset tuotteet ja 

minkälainen markkinointikommunikaatio sopii www:hen sekä miten sanoma kohdistetaan 

oikeille kuluttajille (miten www-mainonnan kehitysprosessi poikkeaa perinteisistä 

mainonnan kehitysprosesseista). 2. Miten kuluttajat löytävät yrityksen kotisivuille.

Ensimmäiseen ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. WWW:n ominaisuudet puoltavat 

runsasta informaation välittämistä kuluttajille. Ducoffe:n (1996) tutkimuksissa vastaajat 

pitivät www:tä varsin hyvänä informaation välittäjänä. WWW on vastaajien mielestä 

nopea, ajan tasalla oleva ja suhteellisen mukava tuoteinformaation välittäjä. Lisäksi 

www:ssä oleva informaatio todettiin relevantiksi. Nykykäyttäjät odottavat koko ajan 

jotakin uutta www-mainonnalta. WWW:n käyttäjäkunta on kuitenkin vielä varsin suppea, 

joten suurille massoille tarkoitettua mainontaa www:ssä ei välttämättä kannata harjoittaa. 

WWW sopii suhteellisen hyvin korkean sidonnaisuuden tuotteiden 

markkinointikommunikaatiovälineeksi, koska siinä voidaan antaa syvälle menevää tietoa 

hankittavasta tuotteesta. Alhaisen sidonnaisuudeen tuotteisiin www:n suppea levinneisyys 

ei anna riittävän suurta peittovolyymiä, joten tunnetuimpien brandien mainonnassa www 

voi olla korkeintaan sekundäärinen media. Sekundäärisenä mediana alhaisen 

sidonnaisuuden tuotteissa www sopii brandin imagon vahvistamiseen tarkkaan valitulle 

kohderyhmälle. Näille www mahdollistaa interaktiivisen viihteellisen palvelun ja yrityksille 

mahdollisuuden rekisteröidä kuluttajia tietokantamarkkinointia varten.

Toiseen ongelmaan tuovat verkkolehdet varsin hyvän ratkaisun. Verkkolehteen koottu 

luokiteltujen ilmoitusten osasto, joka on tehty niin kiinnostavaksi, että kuluttaja mielellään 

tutkii sieltä informaatiota, on erittäin hyvä vaihtoehto joka kodin käyttöliittymäksi. 

Verkkolehdillä on, kuten aiemmin jo todettiin, lukuisia sellaisia ominaisuuksia, jotka 

antavat niille mahdolisuuden tulla ensisijaiseksi sisäänpääsyväyläksi Internettiin.
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Verkkolehtien julkaisijoiden tulisi jollakin tavalla liittoutua Internet-operaattorien kanssa, 

jotta kuluttajille tuttu, helppokäyttöinen käyttöliittymä saataisiin luotua. Verkkolehtien 

kustantajat ovat varsin usein riittävän merkittäviä paikallisia vaikuttajia, jotta riittävä peitto 

mainostajia saataisiin luokiteltujen ilmoitusten osastoille. Ilman riittävää hyötyä sekä 

mainostajille että kuluttajille, verkkolehdistä voi muodostua ylimääräinen “pakollinen” 

kuluerä kustantajille.

Foskett (1996) esittää, että on kolme miljoonaa erilaista polkua, joiden kautta kuluttaja voi 

päästä yksittäiselle kotisivulle. Täten voidaan pitää varsin toiveikkaana ajatteluna, että 

suuri määrä kuluttajia löytää yrityksen kotisivuille sattumalta. WWW-sivujen aktiivinen 

markkinointi on yksi tapa saada kuluttajien käyntimäärä yrityksen www-sivuilla 

lisääntymään, mutta helppo, tuttu pääsykanava on varmasti toinen. Tämän hetkinen 

Internetin käyttäjäkunta on keskimääräisesti varsin korkeasti koulutettua ja yleensä 

aktiivisesti Internetistä kiinnostunutta, joten Internetin nykykäyttäjillä ei ole niin suurta 

navigoimisongelmaa kuin nk. suurella massalla. WWW:ssä markkinoivat yritykset 

luonnollisesti toivovat, että käyttäjämäärä lisääntyisi, jotta riittävä mainospeitto 

saavutettaisiin. Suomen markkinat ovat varsin pienet, mutta telekommunikaatio- 

infrastruktuuri on sen verran korkealla tasolla, että tietoverkkojen toiminta voi olla 

kannattavaa. Markkinoiden pienuudesta ja kielestä johtuva käyttäjäkunnan rajallisuus 

vaatii yrityksiltä tarkkaan harkittua Internet-strategiaa. Massiivinen Internet-sivujen 

kansainvälinen markkinointi ja mainonta ei ole siten perusteltua. Suomessa 

luonnollisimmiksi www-mainonnan paikoiksi tulee siten joko teleoperaattorien aloitussivut 

tai jonkun muun massamedian verkkosivut. Verkkolehdillä sekä myös TV-kanavien 

verkkosivuilla on siten oiva tilaisuus tulla hallitseviksi www-mainosmedioiksi Suomessa. 

Verkkolehtien nykyinen käyttäjämäärä ei vielä tarjonne mainostajille kovinkaan 

houkuttelevaa mediavaihtoehtoa, mutta verkkolehtien lukijamäärän lisääntyessä ja 

verkkolehtien kehittyessä niiden kiinnostavuus mediana varmasti lisääntyy.

Tunnetujen brandien on varmasti helpompaa toimia www-mainostajina oman brandin 

mukaan nimetyllä kotisivulla, sillä kuluttajat löytävät helpommin suoraan sellaisille sivuille
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jotka ovat esimerkiksi muotoa “www.volvo.fi” kuin jos ne olisivat nimetyt paikallisen 

maahantuojan mukaan. Lisäksi satunnaiset Internet-surfaajat käyttäessään hakumoottoreita 

eivät yleensä etsi yritysten nimeä, vaan brandinimiä (www.fi 1997 eniten käytetyt 

hakusanat).

Yritykset näyttävät tiedostaneen varsin hyvin www-sivuillaan eri tuoteryhmien 

kommunikaatiotehtävän. Tässä tutkimuksessa ei lähdetty mittaamaan eri sivujen 

kävijämääriä, mutta arviona voi esittää, että kun yrityksen kotisivut on suunniteltu 

tutkielman viitekehyksen mukaan, niiden tunnettuus on käyttäjien piirissä varsin suuri. Eri 

päivälehtien artikkeleista ja suurten brandien web-laskureista voi lukea huomattavan 

suurista kävijämääristä ja silloin on yleensä kysymyksessä tutkielman viitekehyksen 

mukainen sivujen kategorisointi.

Suomalaiset merkittävät mainostajat ovat tulleet aktiivisesti mukaan www- 

markkinointikommunikaatioon. Valtaosa havainnoiduista yrityksistä mainostaa 

kotisivujaan myös muissa medioissa helpottaen kuluttajien löytämistä omille sivuilleen. 

Verkkolehtien ilmoitusmäärä vaikuttaa vielä varsin pieneltä, mutta haastateltujen yritysten 

edustajien kommenttien perusteella voidaan olettaa mainosmäärän kasvavan 

tulevaisuudessa.

Havainnoidut yritysten kotisivut ja tehdyt haastattelut vahvistavat tutkielman 

viitekehyksen antamia ohjeita. Yritykset, jotka markkinoivat selkeästi alhaisen 

sidonnaisuuden transformationaalisia tuotteita, ovat tehneet sivuistaan viihteellisiä, 

interaktiivisia “ajanvietepaketteja”, joissa ei ole jaettu varsinaista tuoteinformaatiota. 

Alhaisen sidonnaisuuden informationaalisia tuotteita ei ole juurikaan nähtävissä www- 

mainoksissa. Tilanne saattaa olla erilainen Yhdysvalloissa, jossa kuluttajien määrä on 

huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Täällä markkinoiden pienuudesta johtuen www- 

mainonnan kustannukset saattavat olla vielä liian korkeita verrattuna sen tuomaan 

lisäarvoon alhaisen sidonnaisuuden informationaalisten tuotteiden osalta.
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Korkean sidonnaisuuden informationaalisia tuotteita mainostetaan jo varsin runsaasti 

www:ssä ja sielä eri verkkomedioissa. Havainnoidut sivukokonaisuudet sisältävät runsaasti 

informaatiota ja ne yleensä pyrkivät joillain tavoin täydentämään painettua esitemateriaalia. 

Esimerkkinä voi mainita, että lähes kaikki automaahantuojat ovat laatineet omat 

kotisivunsa Internettiin. Korkean sidonnaisuuden transformationaalisten tuotteiden 

kotisivuja ei tässä tutkimuksessa havainnoitu, mutta muuten mainostettavien tuotteiden 

sidonnaisuusaste ja ostomotiivi heijastuu yritysten www-sivuille.

Ei ole perusteltua rakentaa brandin kotisivuja vain sen vuoksi, että brandi näkyisi 

www:ssä. Kotisivuilla tulee olla selkeä tarkoitus ja ennalta määritelty kohderyhmä, johon 

ne pyrkivät vaikuttamaan. Kaikki haastatellut olivat selkeästi samoilla linjoilla. Kuitenkin 

www:tä tutkimalla voi havaita runsaasti sellaisia sivukokonaisuuksia, joissa 

kommunikaatiotavoite ei vastaa sivujen sisältöä. Oletettavasti tällaisissa tapauksissa on 

kyse sellaisista yrityksistä, jotka eivät vielä ole määritelleet Intemet- 

markkinointistrategiaansa ja sivut on tehty vain “koska muutkin ovat siellä.”

Koska www:n sisältämä tietomäärä on valtava, ei kohdeyleisön oleteta löytävän yrityksen 

kotisivuja ainoastaan sattumalta, vaan yrityksen tulee mainostaa aktiivisesti kotisivujaan 

muissa medioissa; verkkomedioissa, teleoperaattoreiden sisääntulosivuilla sekä 

hakupalveluissa. Yrityksen tulee käyttää niitä verkkomedioita, joiden se katsoo parhaiten 

tavoittavan toivotun kohdeyleisön. Lisäksi yrityksen pitää tarkasti suunnitella ja sopia 

verkkomedian julkaisijan kanssa siitä missä osassa/osissa verkkomediaa yrityksen 

bannerimainokset sijaitsevat. Suositeltavimpia ovat verkkomedioiden pääsivut sekä 

yrityksen toimialaa lähellä olevat sivukokonaisuudet. Linkkijärjestelyt tulisi tehdä siten, 

että yrityksen kotisivujen käyttäjät saavat niistä mahdollisimman paljon lisäarvoa 

kommunikaatiotavoitteet huomioonottaen.

Seurannan tulee olla jatkuvaa ja yrityksellä pitäisi olla valmiudet korjata kampanjaansa 

www:stä saamansa reaaliaikaisen palautteen perusteella. Yrityksen kotisivuilla kävijöitä 

tulee seurata sekä sisääntuloreittien että eri sivukokonaisuuksilla vierailujen osalta.
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Tehottomimpia sisääntuloväyliä tulee tarkkailla ja yrityksen tulee arvioida syitä alhaiseen 

konversiotehoon. Kuluttajan altistumista bannerimainoksille ei pidä kuitenkaan unohtaa. 

Vastaava arviointi pitää tehdä myöskin tehokkaimpien sisääntuloväylien osalta. Kampanjan 

seuranta tulee peilaantua toiminta- ja kommunikaatoitavoitteiden perusteella. Mikäli yritys 

hakee runsasta kävijämäärää ja yrityksen tuotteisiin tutustumista, ei www:n välityksellä 

tehtyjen kauppojen määrää voida pitää mittarina tavoitteiden saavuttamisesta.

Webin nykykäyttäjäkunnan yksipuolisuus tekee kohderyhmän segmentoinnin hieman 

helpommaksi kuin perinteisissä medioissa. Verkkosurffarit ovat pääosin miehiä, korkeasti 

koulutettuja ja hyvätuloisia sekä usein varhaisia omaksujia. Eri verkkomediat 

(verkkolehdet ja sisääntulosivut) ovat yleensä rekisteröineet käyttäjänsä, joten 

markkinoijalla on käytössään runsaasti tietoa eri verkkomedioiden käyttäjäkunnasta. 

Käyttämällä hyväksi tätä tietoa, voi markkinoija alentaa omien verkkosivujensa 

mainostamiskustannuksia.

Eri verkkomedioiden tulee kiinnittää mediamyyntinsä sellaisiin tuotteisiin, jotka sopivat 

niissä mainostettaviksi. Verkkomedian tulee kyetä opastamaan mainostajia 

oikeantyyppisten sivukokonaisuuksien luomisessa ja niille sopivien sisääntuloväylien 

löytämisessä. Vain siten verkkomediat kykenevät täyttämään paikkansa voimakkaasti 

kilpaillussa mediakentässä. Mainostajien tulee saada selkeää lisäarvoa www- 

mainonnastaan joko paremman mitattavuuden tai korkeamman tehon muodossa. 

Tyytyväinen mainostaja hankkii pitkäaikaisia mainospaikkoja verkkomedioista ja siten 

verkkomedioiden kannattavuus saadaan nousemaan. Internet-käyttäjien lisääntyvä 

lukumäärä tekee verkkomediat entistä kiinnostavammiksi mainostajille. Silloin kun mainos 

löytää oikean kohderyhmänsä kohtuullisilla kustannuksilla, voi olettaa verkkomedioiden 

täyttävän oman paikkansa ja lisäävän kannattavuuttaan.

Lähitulevaisuudessa suurin www-mainosmyynnin kasvuvolyymi löytyy sekä alhaisen 

sidonnaisuuden transformationaalisten tuotteiden että korkean sidonnaisuuden 

informationaalisten tuotteiden bannerimainoksien myynnistä. Lisäksi erilaisten luokiteltujen
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ilmoitusten kokonaisuudet korkean sidonnaisuuden informationaalisten tuotteiden osalta 

saattavat kiinnostaa kuluttajia ja siten myöskin mainostajia. Verkkomedialla on 

mahdollisuus lisätä kuluttajien mielenkiintoa tällaista luokiteltujen ilmoitusten 

kokonaisuutta kohtaan rakentamalla erilaisia helppokäyttöisiä hakurobotteja, joiden avulla 

kuluttajalla on helpompi tehdä vertailuja eri tarjolla olevien tuotteiden välillä.

Tutkielman viitekehys ei huomioi erilaisia, itse www-businekseen (Internet-yhteydet, 

tietokoneohjelmistot ja-tarvikkeet, erilaiset sisältötuotteet yms.) liittyviä tuotteita. Niiden 

mainonta eri verkkomediossa on varsin yleistä ja eri asiantuntijoiden mukaan sopii sinne 

erinomaisesti.

Jatkotutkimuksena voi suositella tehtäväksi laaja kvantitatiivinen tutkimus kuluttajien 

vierailuista eri tyyppisillä www-sivuilla ja mitä informaatiota tai elämystä kuluttajat sivuilta 

hakevat. Lisäksi tutkimuksessa pitäisi selvittää kuluttajien käyttämät reitit asianomaisille 

sivuille. Mainonta vaatii onnistuakseen kuluttajien hyväksymisen ja omaksumisen, joten 

tutkielman viitekehyksen tarkastelu yksittäisen kuluttajan näkökulmasta olisi myöskin 

kiinnostava jatkotutkimuksen aihe.

WWW kehittyy huomattavaa vauhtia. Sen ominaisuudet muuttuvat ja parantuvat, joten 

pysyäkseen mukana kehityksessä sekä yritysten että tutkijoiden tulee jatkuvasti seurata 

kehitystä ja tutkia tarkemmin www:n mahdollisuuksia, ominaisuuksia ja tehoa.
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