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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda ohjeistus onnistuneen ulkomai-
noskampanjan suunnittelun tueksi. Ohjeistus hyödyntää kampanjasuunnittelun parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja antaa käsityksen siitä, mitä kaikkea ulkomainonnan suunnitte-
lussa täytyy huomioida. Lisäksi ohjeistus tarjoaa esimerkkejä erilaisista toteutuksista, jotka 
toimivat inspiraationa suunnittelulle.  
 
Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen, sillä monikanavaisuus ja kuluttajasegmenttien pirsta-
loituminen luovat haasteita kuluttajan tavoittamiselle. Informaatiotulvasta erottuvat vain ne 
mainokset, jotka onnistuvat herättämään kuluttajan huomion, ja tämä lienee jokaisen mai-
noksen tavoitteena. Ulkomainonnan viikkotavoittavuus on jopa 97%, joten onnistuneen 
suunnitteluprosessin vaikutukset voivat olla merkittäviä. 
 
Teoreettisen viitekehyksen kautta tutustutaan ulkomainontaan, sen suunnitteluun ja vaiku-
tusmahdollisuuksiin. Näiden lisäksi tietoperustassa käydään läpi kuluttajan ostopäätökseen 
vaikuttavia tekijöitä sekä kuluttajan ostoprosessia. 
 
Opinnäytetyössä case-esimerkkinä toimii Umbrolle suunniteltu digitaalinen ulkomainos-
kampanja, joka suunniteltiin ja toteutettiin keväällä 2020. Umbrolle suunniteltu kampanja 
havainnollistaa suunnitteluprosessia käytännössä ja tarjoaa ikkunan yhden toteutuksen pe-
rinpohjaiseen tarkasteluun. 
 
Yhdessä tietoperustan, benchmark-menetelmän hyödyntämisen ja Umbron kampanja-
suunnitelman avulla muotoutui opinnäytetyön tulos eli visuaalinen ohjeistus ulkomainonnan 
suunnittelun tueksi. Opinnäytetyössä kerrotaan ohjeistuksen suunnittelusta, sen tavoit-
teista ja sisällöstä. Lisäksi siinä tutustutaan elämykselliseen mainontaan.  
 
Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2020 ja sitä tullaan hyödyntämään viimeistään saman 
vuoden syksyllä, kun Umbrolle suunnitellaan seuraavaa kampanjaa. 
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1 Johdanto 

Ulkomainonta on yksi vanhimpia mainonnan muotoja, joka valitettavan usein mielletään 

vain staattisiksi mainoksiksi katujen varsilla. Kun aihetta tarkastellaan kokonaisuutena, 

voidaan huomata, että ulkomainonta tarjoaa huomattavan määrän luovia toteutusmahdol-

lisuuksia. Oli kyseessä sitten Helsingin kaupunkipyörät tai interaktiivinen, kuluttajaa osal-

listava toteutus kauppakeskusten diginäytöillä, voidaan puhua ulkomainonnasta. Toteu-

tustapojen kirjon lisäksi ulkomainonnasta puhuttaessa on mainittava sen tavoittavuus: 

Kantar TNS (2018) raportoi, että viikkotasolla ulkomainonnan tavoittavuus on jopa 97%, 

mikä tekee siitä valtakunnan tavoittavimman median, joka jättää taakseen jopa internetin. 

 

Vaikka mediamainonnan määrä kokonaisuutena on laskenut marraskuussa 2019 6,3% 

verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan, on ulkomainonta kahdeksasta mediaryh-

mästä ainoa, jonka kasvun muutosprosentti on +-merkkinen. (Kantar 2019.) 

 

Aiheena ulkomainonta on kiinnostava ja ajankohtainen siksi, että nykymarkkinointi kohtaa 

valtavisti haasteita tavoittavuuden, monikanavaisuuden ja kohderyhmien pirstaloitumisen 

suhteen. Huolimatta digitaalisen markkinoinnin nousukaudesta, onnistutaan ulkomainon-

nan avulla tavoittamaan kohdennetusti eri tyyppisiä kohderyhmiä monipuolisin toteutusta-

voin. Ulkomainonnassa yhdistyvät perinteinen mainonta, digitaalisuus, suuri kattavuus, 

luovuus ja uudet innovaatiot.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten toimiva ulkomainoskampanjan suunnitellaan 

ja toteutetaan. Tietoperustassa käydään läpi ulkomainonnan suunnitteluprosessia, vaikut-

tavuutta sekä sitä, miten ulkomainonta on verrattavissa muihin medioihin. Tämän lisäksi 

perehdytään siihen, mitkä seikat vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksen syntymiseen ja sii-

hen, mitä kaikkea kuluttajan ostoprosessiin kuuluu. Kyseessä on toiminnallinen opinnäyte-

työ, jonka tuloksena syntyy ohjeistus toimivan ulkomainoskampanjan suunnittelun tueksi. 

Case-esimerkkinä työssä toimii Umbrolle suunniteltava ulkomainoskampanja, joka toteu-

tetaan Helsingin alueella huhti-toukokuussa 2020.  

 

Produktin tuottaminen käynnistyi ensisijaisesti omien tarpeiden pohjalta. Työ tulee toimi-

maan tukena itselleni, kun suunnittelen Umbron kampanjan toteutusta sekä muita yrityk-

sellämme jo tiedossa olevia ulkomainoskampanjoita.  Opinnäytetyöni tavoitteena on tuot-

taa tarpeellinen ohjeistus henkilöille, jotka omassa työssään suunnittelevat ja toteuttavat 

eri tyylisiä ulkomainoskampanjoita. 
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1.1 Työn tavoitteet 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvän ohjeistuksen tavoitteena on helpottaa kattavan, fakta-

pohjaisen kampanjasuunnitelman luomista. Teoriaosuudessa avataan ulkomainonnan kä-

sitettä ja tutustutaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Tämä osuus tarjoaa faktaperusteista 

informaatiota ulkomainonnasta ja pyrkii osoittamaan, että toteutusmahdollisuuksia on mo-

nia. Toiminnallisesta osiosta muodostuu muistilista, joka toimii tukena projektien ete-

nemisvaiheissa.  

 

Tällä työllä pyrin helpottamaan omaa työtäni tulevaisuudessa sekä tarjoamaan kattavan 

tietopaketin vastaavien tehtävien parissa työskenteleville. Koska markkinointitiimimme 

kostuu tällä hetkellä vain kahdesta henkilöstä, on työmäärä suuri ja projektien toteuttami-

nen tapahtuu usein liian hätäisesti ja vailla riittävää suunnitelmallisuutta. Raportin ja oh-

jeistuksen myötä tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta ja tämä vähentää osaltaan stres-

siä, joka syntyy siitä, että samanaikaisia työtehtäviä on paljon ja tarvittava informaatio ei 

ole ollut helposti saatavilla tai löydettävissä. 

 

Uskon siihen, että opinnäytetyön myötä paneudun aiheeseen teoreettisen viitekehyksen 

avulla huomattavasti laaja-alaisemmin, kuin mitä olisin paneutunut ilman tämän työn teke-

mistä. Työtä varten tekemäni panostukset hyödyttävät itseäni tulevaisuudessa, kun suun-

nittelen vastaavia kampanjoita ja perustelen ehdotuksiani työnantajalle.  

 

Tuotoksen onnistumista voidaan mitata sillä, kuinka kattava ohjeistus lähteiden pohjalta 

rakentuu. Onnistumista on mahdollista tarkastella myös Umbron kampanjan toimivuuden 

kautta, mutta kampanjan ajankohdan takia näitä tuloksia ei tulla opinnäytetyössä esittele-

mään. 

 

Opinnäytetyn teoriaosiossa vastataan kysymyksiin siitä, mitä on ulkomainonta, mitä mah-

dollisuuksia sen toteuttamiseen on tarjolla ja miten ulkomainoskampanjaa voi suunnitella.  

Toiminnallisen osuuden ohjeistus taas vastaa selkeämmin esimerkkien kautta siihen kysy-

mykseen, mitä kaikkea laadukkaan ulkomainoskampanjan suunnittelu- ja toteutusvai-

heissa täytyy huomioida ja muistaa. 

 

1.2 Toiminnallisen työn prosessin kuvaus 

Toiminnallisen työn vaiheisiin kuuluu tiedon vaiheittainen koostaminen lähdekirjallisuuden 

ja Clear Channelin yhteyshenkilön tuella. Tietoperustan kerääminen ei ole suoraan sidottu 

produktin etenemiseen, mutta tarkoituksena on koostaa teoriaosuus mahdollisimman val-

miiksi ennen produktin tekoa. Työn produktiosio etenee osittain samassa tahdissa kuin 
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Umbron kampanjan suunnittelu, mutta lopullinen työ valmistuu noin kuukausi ennen kam-

panjan alkua. Produktissa tarkoitus on selvittää isot linjat ensin ja siirtyä näistä vaiheittain 

yksityiskohtiin. Produktin tekstisisältö hahmottunee ennen visuaalista ilmettä, sillä muisti-

listan sisällöllinen kattavuus ja tekstin muotoilu tulevat vaikuttamaan taittoon. 

Lopullinen muistilista on tarkoitus tuottaa InDesign-taitto-ohjelmalla visuaalisen ilmeen 

luomiseksi. 

 

1.3 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan ulkomainontaa Suomessa, 

sen vaikuttavuutta ja erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Tarkastelun kohteeksi rajautuvat 

Heli Isohookanaa (2017, 154) mukaillen kolme ryhmää: varsinainen ulkomainonta, liiken-

nemainonta ja muu ulkomainonta. Ostokäyttäytymistä tarkastellessa keskitytään ostopää-

tökseen vaikuttaviin tekijöihin sekä itse ostoprosessiin. 

 

Case-esimerkissä tutustaan Umbron osalta ainoastaan Clear Channelin kanssa toteutet-

tavaan ulkomainoskampanjaan. Tarkastelussa huomioidaan kevyesti samanaikaiset 

markkinointitoimenpiteet, kuten TV-mainonta ja vaikuttajamarkkinointi. Kampanjalla saa-

vutetut tulokset rajautuvat opinnäytetyön ulkopuolelle.  

 

Produktissa keskitytään ulkomainoskampanjan suunnitteluun ja toteutustavan mukaan nii-

hin seikkoihin, jotka on hyvä ottaa huomioon. Produkti käsittelee kaikkia työvaiheita aina 

kampanjan alkamiseen asti, mutta ulkopuolelle rajautuvat kampanjan päätös ja tulokselli-

suuden arviointi. Työssä ei myöskään käsitellä ulkomainonnan budjetointia tai hinnoitte-

lua, sillä nämä ovat mainostajaan, toteutustapaan ja ulkomainosyhtiöön sidottuja tapaus-

kohtaisia muuttujia.  

 

Luvussa 5 kerrotaan ohjeistuksen tekoon liittyvistä työvaiheista, kuten visuaalisesta il-

meestä ja tekstisisällön muovautumisesta. Lopputulos on InDesign-ohjelmalla tehty pdf-

muotoinen vihkonen, mutta taittotekniset seikat jätetään käsittelemättä aiheeseen liitty-

mättöminä. Ohjeistuksesta ei käsitellä myöskään kuluttajan ostokäyttäytymistä. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Tässä alaluvussa tutustutaan työn kannalta olennaisiin käsitteisiin ja lyhenteisiin, joiden 

avulla lukija saa paremman käsityksen ulkomainonnan teoriasta sekä kampanjasuunnitte-

lusta. 
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Mediamainonta tarkoittaa mainontaa varsinaisissa mainosvälineissä ja sillä pyritään vai-

kuttamaan suureen yleisöön. Mainosvälineinä toimivat esimerkiksi lehdet, televisio, radio, 

elokuvat, ulkomainonta sekä verkkomainonta. (Bergström & Leppänen 2015, 311; Isohoo-

kana 2007, 139-140.) 

 

Mediasuunnittelu on monipuolinen tehtävä, joka pitää sisällään tavoitteiden asettamista, 

eri mediavälineisiin tutustumista ja päätöksiä siitä, mitä mainostetaan, missä, miten ja mil-

loin. Mediasuunnittelussa perehdytään myös kohderyhmään ja sen tavoittamiseen sekä 

budjetointiin. Suunnittelun apuna voidaan hyödyntää strategisia suunnittelijoiden ja mark-

kinatutkijoiden tarjoamaa dataa sekä luovaan suunnitteluun erikoistuneita osaajia. (Rani-

nen & Rautio 2003, 112; Vuokko 2003, 227.) 

 

Ostokäyttäytyminen on yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien, ympäröivän yhteiskun-

nan sekä markkinointiviestinnän yhteisvaikutus, joka saa yksilön toimimaan ostotilan-

teessa tietyllä tavalla. (Bergström & Leppänen 2015, 94.) 

 

OTC (Opportunity to Contact) on ulkomainontaan liitetty termi, joka kertoo, kuinka monella 

henkilöllä on teoriassa mahdollisuus nähdä mainos. (Outdoor Impact 2020a.) 

 

Peitto eli tavoittavuus kertoo siitä, kuinka suuri prosenttiosuus kohderyhmästä tietyllä me-

dialla tavoitetaan. Kokonaistavoittavuus, levikki tai katselijaluvut eivät siis ole sama asia 

kuin peitto. (Vuokko 2003, 229). 

 

Ulkomainonta tarkoittaa laajimmillaan kaikkea ulkona tapahtuvaa mainontaa. Se jakautuu 

kolmeen pääryhmään: varsinainen ulkomainonta, liikennemainonta ja muu ulkomainonta. 

Ulkomainonnasta voidaan puhua massamedialla, jonka avulla voidaan tavoittaa suuria ih-

misjoukkoja. (Bergström & Leppänen 2015, 344; Isohookana 2007, 154.) 
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2 Ulkomainonta 

Ulkomainonnasta voidaan puhua massamediana, jonka avulla voidaan tavoittaa laajoja 

kohderyhmiä kustannustehokkaasti. Erityisen hyvin se toimii silloin, kun mainostettava 

tuote on yleisesti käytetty kulutustavara, tai jos halutaan lanseerata uusi palvelu. Ulkomai-

nontaa käytetään myös usein osana monikanavaista mainoskampanjaa. Ulkona liikkuessa 

ulkomainonnalta on vaikeaa välttyä ja viestit ovat nähtävillä vuorokauden ympäri. Tehoa 

mainontaan saadaan lisäksi toistoilla, sillä ihmiset käyttävät arjessa usein samoja reittejä 

ja liikennevälineitä. Tutkimusten mukaan ulkomainonta tavoittaa parhaiten kaupungeissa 

asuvat, 15-44-vuotiaat ostovoimaiset ihmiset, jotka liikkuvat joko autolla tai julkisilla liiken-

nevälineillä. (Bergström & Leppänen 2015, 344.) 

 

Bergströmin ja Leppäsen (2015, 344) mukaan ulkomainonta voidaan jaotella käyttötarkoi-

tuksen mukaan kolmeen eri ryhmään: varsinainen ulkomainonta, liikennemainonta ja muu 

ulkomainonta. Varsinainen ulkomainonta tarkoittaa paikallista tai valtakunnallista ulkomai-

nontaa esimerkiksi kaupunkien suurtauluissa, mainospilareissa tai pysäkkitauluissa. Lii-

kennemainonta taas pitää sisällään nimensä mukaan mainonnan eri liikennevälineiden 

(esimerkiksi junat, bussit, raitiovaunut, taksit ja laivat) ulko- ja sisäpinnoilla. Muuhun ulko-

mainontaan kuuluu mainonta lento-, rautatie- ja metroasemilla, hiihtokeskuksissa ja urhei-

lupaikoilla. Näiden lisäksi muuhun ulkomainontaan sisällytetään myös myymälöiden ja os-

tokeskusten läheisyydessä ja yhteydessä toteutettava mainonta, kuten ostoskeskusten 

mainostaulut ja ostoskärryissä sekä -koreissa nähtävä mainonta. (Isohookana 2007, 154.) 

Nelson & Sykes (2013, 58) täydentävät, että kaikki ovien ulkopuolella olevat mainostoteu-

tukset, joiden tavoitteena on vaikuttaa ulkona liikkuviin ihmisiin, voidaan laskea ulkomai-

nonnaksi. 

 

Nykyaikaisten kaupunkien medioituminen näkyy selkeimmin erilaisten näyttöjen määrän 

kasvuna. Suuret ja pienet näytöt ovat läsnä kaikkialla, niin julkisessa kuin yksityisessä elä-

mässä: suurista julkisivunäytöistä aina kannettaviin mobiililaitteisiin näytöillä on keskeinen 

rooli tiedon välittämisessä ja kokemusten luomisessa. Tekniikka muuttaa elämää kaupun-

geissa. Erilaiset näytöt sisältöineen ovat sarja alustoja, jotka mahdollistavat jopa reaaliai-

kaisen tarinankerronnan ja luovat kokemuksen kaupunkitilasta. Parhaimmillaan näytöt si-

sältöineen luovat jopa globaaleja yhteisöllisyyden kokemuksia. (Papastergiadis 2016, 3-

4.) 

 

Vuosittain julkaistava Kantar TNS:n mediamainontakatsaus esittää eri mediaryhmien pro-

senttiosuudet havainnollistavana piirakkadiagrammina. Tiedot perustuvat Kantar TNS 
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Oy:n omaan, kuukausittain tehtävään mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimuk-

seen, jossa on mukana media-alan liittoja. Kuviosta 1 havaitaan, että vaikka ulkomainon-

taan on käytetty vain 6% mediavaroista, se on ollut nopeimmin kasvava mainonnan muoto 

Suomessa vuonna 2019. Kasvun taustalla ovat esimerkiksi kaupungistuminen sekä digita-

lisaation megatrendi, jotka osaltaan lisäävät ulkomainonnan kannattavuutta sekä toteutus-

mahdollisuuksia. Kaupungeissa isojen mainospintojen merkitys on mainostajalle tärkeä 

asia, minkä lisäksi kasvua voidaan selittää sillä, että mainonnan kohdentamista on tutkittu 

ja näiden tulosten valossa kampanjoilla voidaan saada aiempaa parempia tuloksia. Kas-

vun taustalla voidaan nähdä myös näkyvyyden hyödyt kuluttajan ostopolulla ja sitä kautta 

vaikutusmahdollisuus ostopäätöksiin. 

 

Kuvio 1. Mediamainonnan osuudet vuonna 2019 (mukaillen Kantar 2020) 

 

2.1 Ulkomainonnan suunnitteluprosessi 

Mainoskampanjan lähtökohtana toimii aina markkinointisuunnitelma, joka määrittelee yri-

tyksen markkinointitavoitteet ja strategiat. Mainoskampanjan tulee kytkeytyä suunnitel-

maan ja siinä mainittuihin myynti- ja kannattavuustavoitteisiin. Nämä tavoitteet ohjaavat 

toteutusta eri kohderyhmille. Kampanjaa suunnitellessa avainasemassa on kohderyhmä, 

jota halutaan puhutella. Lisäksi tarvitaan erottuvuustekijöitä kilpailijoihin nähden sekä uu-

siutumista pysyen kuitenkin brändin valitsemalla linjalla. (Bergström & Leppänen 2015, 

326-327.)  

 

Kun harkitaan ulkomainonnan käyttöä, Nelson & Sykes (2013, 71) suosittelevat seuraa-

vien kysymysten läpikäyntiä: 
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− Onko mainostettavan tuotteen jakelu- ja myyntiverkko sellainen, että ulkomainonta voi 

auttaa ulosmyynnissä? 

− Voidaanko haluttu viesti esittää tarpeeksi vaikuttavalla tavalla mainoksissa? 

− Rajautuuko kampanja maantieteellisesti? 

− Maantieteelliset rajaukset huomioiden, muodostaako mainosviestin kohderyhmä riittä-

vän suuren osan alueen populaatiosta? 

− Jos päämediana käytetään muuta mainonnan muotoa, toimiiko ulkomainonta halu-

tulla tavalla tukimediana? 

− Riittääkö aika kampanjan valmisteluun? 

− Riittääkö markkinointibudjetti kattamaan kaikki ulkomainonnan kulut? 

 

Mainoskampanjan tavoitteena on saada aikaan onnistunut vaikutusprosessi, joka kuvail-

laan seuraavassa alaluvussa. Jotta tässä onnistutaan, on mainonta suunniteltava aloit-

taen vaikutusprosessin viimeisestä vaiheesta ja edeten sieltä alkuun. Ensin tulee päättää 

se, miten mainosta halutaan tulkittavan ja millainen vaikutus sen tulisi saada aikaan. Tä-

män jälkeen täytyy löytää keinot, joilla haluttu vaikutus saavutetaan ja viimeisenä pohdi-

taan sitä, mitkä ovat oikeat kanavat kohderyhmän altistamiselle. Näiden valintojen poh-

jalta siirrytään mainosärsykkeen suunnitteluun. Mainosärsykkeen suunnittelussa korostu-

vat kohderyhmä ja tavoiteltu vaikutusprosessi: jos näitä ei huomioida, voi suunniteltava 

mainos tehokeinoineen olla hyvä, mutta käyttötarkoitukseen sopimaton.  (Vuokko 2003, 

211-212.)  

 

Mainosvälineen luonnetta analysoitaessa Raninen & Raunio (2003, 321) toteavat, että ul-

komainonta tavoittaa useimmiten liikkeellä olevat henkilöt, jotka näkevät mainoksen 

yleensä kaukaa ja vain lyhyen ajan. On kuitenkin huomattava, että myös ulkomainon-

nassa tarkastelutapa ja -etäisyys vaihtelevat, joten visuaalisen ilmeen suunnittelu on teh-

tävä mainosvälineen ehdoilla. Tämän ohella mainosärsyke on suunniteltava niin, että vas-

taanottajan motivaatiosta huolimatta tämä kykenee huomaamaan ja tulkitsemaan sano-

man. Mainonnalle ominaista on se, että kielellisen ilmaisun lisäksi siihen sisältyy monipuo-

lista tehokeinojen ja symboliikan käyttöä. Erilaisten tehokeinojen käytöllä voi olla mieliku-

van syntymisen kannalta paljon suurempi merkitys kuin vain tekstisisällön tukeminen. (Ra-

ninen & Rautio 2003, 323; Vuokko 2003, 212-214.) 

 

Kokonaisuutena ulkomainonnan suunnittelu ideasta toteutusvaiheisiin etenee Ranisen & 

Raution (2003, 322) mukaan seuraavasti: 

− Mediasuunnittelu 

− Tarjouspyynnöt ja hyväksyttäminen 

− Täsmennykset mediasuunnitelmaan, tilavaraukset sekä vahvistus 
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− Aineiston suunnittelu ja hyväksytys 

− Painatus, jakelu ja kiinnitys 

 

Mediasuunnitelman laatimisen jälkeen on tärkeää kiinnittää huomiota ajoitukseen. Materi-

aalien tuotantoaika ei nykyisellään ole kovin pitkä, mutta mainospaikat kannattaa silti va-

rata hyvissä ajoin, sillä tietyt ajankohdat ovat kysyttyjä. Aineiston suunnitteluvaiheessa tär-

keintä on viestin kiteyttäminen, sillä mainoksen täytyy kiinnittää katsojan huomio hyvin ly-

hyessä ajassa. Monikanavaisen kampanjan suunnittelu on syytä aloittaa juuri ulkomainok-

sesta, sillä niissä viesti on kiteytettävä hyvin pelkistettyyn muotoon. Graafisen ilmeen täy-

tyy tukea sanallista viestiä ja näistä tulee yhdessä muodostua harmoninen kokonaisuus. 

Mainostilasta riippuen suositeltava sanamäärä on 3-7 ja fontin tulee olla tarpeeksi suuri ja 

helppolukuinen. Värien ja kuvien käytössä kannattaa olla rohkea, mutta samalla täytyy tie-

dostaa niiden vaikutus selkeyteen ja viestinnälliseen arvoon. (Clear Channel 2020a; Rani-

nen & Rautio 2003, 324.) 

 

Laajan peiton vuoksi ulkomainonta toimii niin pää- kuin tukimediana. Parhaiten ulkomai-

nonta sopii pääkanavaksi silloin, kun tuotteet sopivat laajalle, autolla tai julkisilla kulkuväli-

neillä liikkuvalle kohderyhmälle ja niiden saatavuus on hyvä. Olennaista on myös se, että 

mainoksen sanoma on lyhyt sekä selkeä ja visuaalinen esitettävyys kiinnittää huomiota. 

Toimiva mainos on mieleenpainuva, se herättää ajatuksia ja aiheuttaa keskustelua. (Rani-

nen & Rautio 2003, 321.)  

 

2.2 Ulkomainonnalla vaikuttaminen 

Lähtökohtaisesti mainonnan suunnittelun tavoitteena on kohderyhmää puhutteleva sisältö, 

jolla saadaan aikaan haluttu vaikutusprosessi. Kun kohderyhmä käy läpi kaikki vaikutus-

prosessin kolme vaihetta, saadaan mainoksella aikaan haluttu vaikutus. (Vuokko 2003, 

203-204.)  

 

Prosessin ensimmäinen vaihe on altistuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kohderyhmään 

kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus nähdä tai kuulla mainos. Altistumisvaiheen kannalta 

tärkein asia on mainostajan tekemä oikea mediavalinta, sillä oikeiden kanavien kautta 

mainostamalla tavoitetaan haluttu kohderyhmä ja saadaan se altistusmaan mainokselle. 

Pelkkä altistuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mainokseen todella kiinnitetään huo-

miota. Aistiärsykkeiden kasvanut määrä yhdistettynä ihmisten rajalliseen aistikapasiteettiin 

tarkoittaa sitä, että huomaamme vain pienen osan niistä asioista, joille altistumme. Lisäksi 

teemme itse tietoisesti valintoja siitä, minkälaiselle mainonnalle altistumme. (Vuokko 

2003, 204-205.) 
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Vaikutusprosessin toinen vaihe on huomaaminen, jolloin mainoksen ärsyke aiheuttaa sen, 

että katsoja todella kiinnittää mainokseen huomiota. Olennaista on se, miten ärsyke siirtyy 

muistiin. Suurin osa huomaamistamme asioista pysyy työskentelymuistissamme vain het-

ken ja unohtuu sen jälkeen, kun taas osa siirtyy pitkäkestoiseen muistiin säilyen siellä ak-

tiivisena tai muistiärsykkeen aktivoitavissa. Se, kumpi vaihtoehdoista toteutuu, riippuu 

siitä, kuinka merkitykselliseksi alitajuisesti arvioimme viestin. Mainostaja voi edesauttaa 

mainoksen erottuvuutta erilaisin huomiokeinoin ja toiston avulla, mutta vaikutukset riippu-

vat silti pitkälti mainoksen vastaanottajasta. (Vuokko 2003, 205.) 

 

Mainoksen aiheuttama vaikutus edellyttää sekä altistumisen että huomaamisen, mutta 

olennaisin vaihe on kuitenkin tulkinta. Tulkintavaiheessa mainoksesta saattaa syntyä 

muistiin taltio, joka säilyy muistissa huomattavasti pidempään kuin edellisten vaiheiden ai-

kaansaamat muistijäljet. Tulkinta mainoksesta syntyy vastaanottajan omien ajattelu- ja 

muistitoimintojen avulla, jolloin hänelle muodostuu selkeä käsitys mainostettavasta asi-

asta. Jos tulkinnasta syntyvä taltio on mainostajan tavoitteen mukainen, on mainonnassa 

onnistuttu. Taltion täytyy kuitenkin tallentua mahdollisimman pitkäkestoiseksi muistijäl-

jeksi, jotta se aktivoituu vielä potentiaalisen ostajan päätöksentekohetkellä. Erilaiset aiem-

min omaksutut tiedot, mielikuvat ja viitekehykset vaikuttavat vahvasti mainoksen tulkin-

taan ja jos muistijälki on mainostajan tavoitteen vastainen, voi mielikuvaa olla vaikea 

muuttaa. (Vuokko 2003, 208-209.) 

 

Vastaanottajan lisäksi vaikutusprosessin etenemiseen ja tuloksellisuuteen vaikuttavat 

myös itse mainonta sekä viestintäympäristö. Mainosärsyke koostuu sekä mainossanoma- 

että mediavalinnoista, ja kokonaisuuden tulisi olla kohderyhmän mukaan suunniteltu. Me-

diapäätöksen tulisi auttaa kohderyhmän tavoittamisessa ja altistamisessa, kun taas mai-

nossanoman tulisi yhdessä mediapäätöksen kanssa lisätä mainoksen huomio- ja tulkinta-

arvoa. Kuvio kaksi havainnollistaa mainonnan vaikutusprosessin kokonaisuutena: kuvi-

osta nähdään tehokkuuteen vaikuttavat tekijät, eli viestintäympäristö, mainosärsyke sekä 

vastaanottaja. (Vuokko 2003, 209-211.) 

 



 

 

10 

 

Kuvio 2. Mainonnan vaikutusprosessi (Vuokko 2003, 210) 

 

Lisää vaikutusmahdollisuuksia ulkomainontaan tarjoavat digitaaliset toteutusratkaisut. Re-

aaliaikaisuus, dynaamisesti päivittyvät sisällöt, liikkuva kuva sekä vuorokauden- tai kellon-

ajan mukaan päivittyvät viestit kiinnittävät kuluttajan huomion tehokkaasti. Ne tarjoavat sa-

malla mahdollisuuden vuorovaikutukseen kuluttajan kanssa sekä aktivoivat toimintaan. 

(Clear Channel 2020b.) Clear Channel Australian tutkimuksessa vuonna 2016 selvisi, että 

dynaamiset sisällöt kiinnittävät katsojan huomion 20% paremmin ja sitouttavat 32% toden-

näköisemmin kuin geneeriset mainokset. Lisäksi mainos jää katsojan mieleen 53% toden-

näköisemmin, jos se sisältää ajankohtaista dataa. (Clear Channel 2020b.) 

 

Vaikuttavuutta ja samalla kampanjan tehoa voidaan mitata ulkomainonnan mediavaluu-

talla eli VAC:lla. Lyhenne tulee sanoista Visibility Adjusted Contact, joka tarkoittaa toden-

nettua katsekontaktia julistepintaan. Tämän yleisönmittausjärjestelmän on kehittänyt Out-

door Impact. VAC:n pohjana toimii silmänliikekameralla toteutettu ulkomainospintojen ha-

vainnointitutkimus, joka johdetaan seuraavalla kaavalla: liikennemäärä eli ulkomainoksen 

ohittava liikennemäärä – OTC eli potentiaaliset katsekontaktit – VAC eli todennettu katse-

kontakti mainospintaan (laskettu vähentämällä OTC:sta se osuus, jonka huomio ei havait-

semismallinnuksen mukaan realisoidu katsekontaktiksi). (Outdoor Impact 2020b.) 
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Sen lisäksi, että suuret massat altistuvat ulkomainonnalle, myös sen vaikutusmahdollisuu-

det ovat paremmat verrattuna muihin medioihin. Ulkona liikkuessa kognitiivinen kuormitus 

ei ole niin suurta kuin muiden medioiden parissa, sillä keskittyminen kohdentuu lähinnä 

liikenteeseen. Samalla kuluttaja ehtii havainnoimaan mainoksia. Ulkomainonta on usein 

myös yllättävämpää kuin sanomalehtien tai verkkosivujen mainokset, joita kuluttaja osaa 

kokemusten perusteella väistää. Ennakoimattomampi ulkomainonta kiinnittää kuluttajan 

huomion herkemmin. (Markkinointi & Mainonta 2019.) 

 

2.3 Ulkomainonnan toteutusmahdollisuudet 

Ulkomainonta pitää nykyään sisällään paljon monimuotoisia toteutusmahdollisuuksia eikä 

sitä pidä mieltää vain julisteiksi katujen varsilla. Huomiota voidaan herättää esimerkiksi 

jättilakanoilla, monipuolisilla digitoteutuksilla, vuorovaikutteisuudella sekä katumaalauk-

silla. (Isohookana 2007, 155; Raninen & Rautio 2003, 327.) 

 

Ulkomainonnan toteutusmahdollisuuksia voidaan ryhmitellä eri ulkomainonnan muodoissa 

käytettävien mainosvälineiden mukaan. Varsinaisia ulkomainosvälineitä ovat kaupunki-

suurtaulut, mainospilarit, pysäkkitaulut, abribus- ja adshel-taulut ja jättitaulut. Liikenneväli-

neiden ulko- ja sisäpuolella mainontaa voidaan toteuttaa junissa, metroissa, raitiovau-

nuissa, busseissa, takseissa sekä laivoissa. Muuta ulkomainontaa nähdään esimerkiksi 

liikenneasemilla, hiihtokeskuksissa, urheilupaikoilla ja päivittäistavaramyymälöissä sekä 

ostoskeskuksissa. (Bergström & Leppänen 2015, 344; Isohookana 2007, 154-155.) Myös 

rakennusten seiniin maalatut tai katoille pystytetyt mainokset ovat yksi ulkomainonnan pit-

käaikaisin muoto, jotka hyvän näkyvyytensä ansiosta saattavat toimia myös maamerk-

keinä. Ulkomainontaa ovat lisäksi erilaiset valomainokset, jotka toimivat hyvin eri vuoro-

kauden- ja vuodenaikoina ja joskus jopa parantavat alueen asukkaiden turvallisuutta. (Ra-

ninen & Rautio 2003, 326.) 

 

Muita ulkomedioita ovat autotarrat, lentomainonta (kuumailmapallot ja lentokoneen pe-

rässä vedettävät streamerit), ihmisten päällä kannettavat sandwich-mainokset sekä mai-

nosasusteet. (Raninen & Rautio 2003, 326-327.) Heli Isohookana (2007, 174) toteaa, että 

näistä ympäristöä ja ulkotilaa hyödyntävistä markkinointiviestinnän muodoista voidaan 

käyttää termiä ambient media. Ambient-toteutusten tavoitteena on yllättää kuluttaja epä-

tyypillisessä paikassa ja tavoittaa heidät silloin, kun he eivät oleta näkevänsä mainontaa. 

(Berman 2012, 201.) Huomiota on herättänyt esimerkiksi vakuutusyhtiö Ifin Loistokuski-

kampanja, jossa Helsingin ydinkeskustaan pysäköitiin katollaan oleva auto. (Rocky 2016.) 
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Kuva 1. Vakuutusyhtiö Ifin Loistokuski-kampanjan toteutus (Rocky 2016) 

 

Kuten Chris Hackley (2010, 155) toteaa, digitaalinen ulkomainonta erilaisin toteutusmah-

dollisuuksin on kasvanut voimakkaasti kaupunkiympäristöissä. Vaikka staattinen ulkomai-

nonta toimii hyvänä ratkaisuna esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa testata ulkomainontaa 

helposti ensimmäistä kertaa, tai kun muuttumaton mainos halutaan toimivan kuvan ja tart-

tuvan sloganin avulla iskostaa kuluttajan mieleen, voi digitaalisuus kuitenkin tuoda kam-

panjaan merkittävää lisäarvoa. Liikkuva kuva tuo mainokseen uutta ulottuvuutta ja digitaa-

lisuutta hyödyntämällä voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Luovat digimainokset vaati-

vat kuitenkin mainostajalta erityistä panostusta. Liikkuva kuva rikastaa katsojan koke-

musta ja sen avulla voidaan tuoda esiin enemmän sisältöä kuin staattisella mainoksella. 

(Clear Channel 2020c.) Myös tutkimusten mukaan digitaaliset sisällöt kiinnittävät katsojan 

huomion paremmin kuin staattiset mainokset. Tutkittaessa mainontaa raiteilla liikkuvassa 

lähiliikenteessä havaittiin, että kaksinkertainen määrä ihmisiä katsoi digitaalisia mainoksia 

jopa 60% pidempään kuin staattisia verrokkeja. Lisäksi havaittiin, että perustasoinen ani-

moitu sisältö kiinnitti 28% enemmän huomiota kuin ei-animoitu sisältö. (Kinetic 2011, 9.) 

 

Liikkuvan kuvan lisäksi digitaalisia ulkomainostoteutuksia voidaan täydentää dynaamisten 

sisältöjen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että mainokseen lisätään reaaliajassa päivittyviä 

tekstejä tai informaatiota. Samaa mainospohjaa voidaan pyörittää vaihtuvalla tekstillä, jol-

loin saadaan jaettua mainostajan toiveiden mukaisesti erilaisia viestejä joko vuorokau-

denajan mukaan tai tasaisesti sekoittaen. Näin säästetään mainoksen tuotantokuluissa ja 

aikatauluttamisessa. Toinen vaihtoehto on lisätä mainokseen erilaisia triggereitä, kuten 

kellonaika, säätila, ulkolämpötila tai liikenneinformaatio. Samaan aikaan mainoksen muu 
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sisältö voi päivittyä triggeristä johdetun parametrin avulla. Dynaamisuus tekee mainok-

sesta katsomishetkellä relevantimman ja lisää sen huomioarvoa. (Clear Channel 2020b.) 

 

Liikkuvan kuvan ja dynaamisuuden lisäksi digitaalinen ulkomainonta mahdollistaa myös 

erikoisempien sisältöjen toteutuksen. Tällaisia ovat esimerkiksi pelilliset toteutukset ja tie-

tovisat, jotka kiinnittävät kuluttajan huomion ja joiden avulla saadaan kerättyä osallistu-

jadataa sähköpostiosoitteiden avulla. Myös äänestysten toteuttaminen digitaalisessa ulko-

mainonnassa on mahdollista. Niiden avulla kuluttajaa sitoutetaan brändiin osallistavalla 

tavalla. Diginäyttöjen kautta näytettävät live streamit puolestaan mahdollistavat suoran 

etäyhteyden valittuun lokaatioon. Tätä kautta yleisölle voidaan näyttää sisältöjä, joihin ei 

muuta kautta ole pääsyä. Näyttöihin voidaan myös liittää liiketunnistuskamera, joka reagoi 

ohikulkijoihin ja tarjoaa yllätyksellisyyttä. Kamera voi tunnistaa erilaisia liikkeitä tai jopa il-

meitä ja näiden pohjalta voidaan käynnistää erilaisia sisältöjä ja ohjata kuluttajaa. (Clear 

Channel 2020b.) 

 

2.4 Ulkomainonnan vahvuuden ja heikkoudet 

Ulkomainoskampanjaa suunniteltaessa on olennaista pureutua myös tämän mediaryhmän 

vaatimuksiin, etuihin ja heikkouksiin. Mainonnan tutkimusten mukaan ulkomainontaan 

suhtaudutaan melko myönteisesti, sillä mainokset tuovat väriä ja elävyyttä kaupunkiku-

vaan. Mainonnan on kuitenkin sovittava ympäristöön, eikä se saa esimerkiksi peittää nä-

kyvyyttä tai haitata liikkumista. Tästä syystä yhteistyö ulkomainosyritysten ja eri viran-

omaisten sekä arkkitehtien välillä on tärkeää. Lisäksi mainonnan on huomioitava liikenne-

turvallisuus niin sijoittelun kuin huomioarvonkin suhteen: kuljettajan näkyvyyttä ei saa peit-

tää, mainos ei saa viedä huomiota pois liikenteestä eikä muistuttaa liikaa liikennemerkkiä 

tai opastetta. (Raninen & Rautio 2003, 320.)  

 

Muihin medioihin verrattuna ulkomainonta on tehokas kaupunkimedia, jonka etuja ovat ta-

voittavuus, laaja peitto ja alhainen kontaktihinta. Ulkomainonta tavoittaa potentiaaliset asi-

akkaat siellä, missä he liikkuvat, myös ostohetkellä. Tämän lisäksi ympärivuorokautisuus 

ja toisto ovat ulkomainonnan etuja: sama henkilö voidaan tavoittaa useasti päivän aikana 

sijoittamalla mainokset esimerkiksi bussin kylkeen, pysäkille, ostoskeskukseen ja kaupan 

ostoskärryihin. (Isohookana 2007, 155.) Ulkomainonta on myös alueellisesti joustava mai-

nosmuoto, sillä mainostilat myydään yleensä sarjoina, jolloin mainonnan voi kohdentaa 

paikkakunnan tai tietyn alueen mukaan. (Iltanen 2000, 208.) 

 

Sään vaikutus ulkomainoksiin ei nykyään ole kovin suuri, sillä ne sijoitellaan pääasiassa 

muovisiin tai lasisiin telineisiin. Kampanja-aikojen ollessa lyhyitä myöskään aurinko ei ehdi 

haalistaa mainoksia. Perinteisten taustavalottomien mainosten erottumiseen vaikuttavat 
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kuitenkin vuodenajan ja päivänvalon määrä. Myös värien valinta kannattaa tehdä vuoden-

aika huomioiden: valkoiset pinnat erottuvat talvella huonosti, kesällä taas vihreät pinnat 

saattavat hukkua maisemaan. (Raninen & Rautio 2003, 323.) 

 

Taulukko 1. Ulkomainonnan edut ja haitat (mukaillen Raninen & Rautio 2003, 320-323, 

Vuokko 2003, 234, Isohookana 2007, 155-156, Bergström & Leppänen 2015, 344-346) 

 

Ulkomainonnan edut Ulkomainonnan haitat 

• Tavoittaa laajan yleisön • Yleensä lyhyt katseluaika 

• Edullinen kontaktihinta • Sääolosuhteiden vaikutus 

• Tavoittaa ostohetkellä • Osittain huono erottuvuus pimeällä 

• Ympärivuorokautinen tavoittavuus • Ilkivalta 

• Hyvä huomioarvo • Ei-selektiivinen 

• Monipuoliset toteutusmahdollisuu-
det • Vähän informaatiota 

• Mahdollisuus reaaliaikaiseen sisäl-
töön • Mahdollisesti pitkät varausajat 

• Yleisö suhtautuu positiivisesti • Kaupunkiympäristön asettamat 
realiteetit ja säädökset 

• Mahdollisuus toistoon  

• Toimii pää- ja tukimediana  

• Alueellisesti joustava  
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3 Ostokäyttäytyminen 

Kuluttajan ostokäyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, miten yksilö toimii markkinoilla. Se käsit-

tää kaikki ne tottumukset, tavat ja valinnat liittyen siihen mitä ostetaan, mistä ja milloin 

hankinnat tehdään, kuinka paljon hyödykkeisiin käytetään rahaa sekä suhtautumisen ku-

luttamiseen ja eri tarjoajiin. Ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavat sekä ostajan henkilö-

kohtaiset ominaisuudet että ulkopuolelta tulevat ärsykkeet. (Bergström & Leppänen 2015, 

92.) 

 

Ostoprosessin taustalla vaikuttaa kaksi päätekijää: ostokyky ja ostohalu. Ostokyky tarkoit-

taa taloudellista ostomahdollisuutta eli käytettävissä olevia varoja, luotonsaantikykyä ja 

tuotteiden hintoja. Siihen liittyvät myös ostajan säästöhalukkuus, mutta myös käytettä-

vissä oleva aika: joskus ostaja on valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos aikaa 

säästyy. Ostohalu eli se, kuinka tärkeänä yksilö kokee ostamisen ja sitä seuraavan tar-

peen tyydyttämisen, syntyy yleensä tarpeen tiedostamisesta ja sitä ohjaavista motiiveista. 

Näitä ohjaavat yksilön erilaiset ominaisuudet sekä yritysten markkinointiviestintä. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 93; Bergström & Leppänen 2007, 50.) 

 

Myös Hiltunen (2017, luku 1.1) toteaa, ostopäätöksen pohjalla on koettu tarve. Tarpeet ai-

heutuvat sisäisistä tai ulkoisista ärsykkeistä, kuten esimerkiksi nälän tunteesta, väsymyk-

sestä, nähdystä mainoksesta tai sosiaalisesta paineesta. Tarpeen tai ongelman havaitse-

misesta käynnistyy ostoprosessi, jonka pituus riippuu ostajan luonteesta, tuotteesta ja os-

totilanteesta. (Armstrong & Kotler 2017, 177.)  

 

Varsinkin uusklassisessa taloustieteessä kuluttaja on nähty itsenäisenä toimijana, joka 

pyrkii ostopäätöksillään rationaalisesti maksimoimaan saamansa hyödyn. Tämä näkemys 

on kuitenkin saanut väistyä, sillä ostopäätökset perustuvat tutkimusten mukaan myös vah-

vasti tunteisiin ja epärationaalisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi statusarvon saavuttami-

seen. Mielikuvat ja tunteiden herättäminen ohjaavat markkinointia ja kuluttajiin vetoavat 

hyötynäkökulman rinnalla tuotteet, jotka saavat aikaan tunnepohjaisen reaktion. (Hiltunen 

2017, luku 1.1; Maailmantalous 2013.) Olennaista markkinoinnissa onkin myydä tunteella 

siten, että ostaja pystyy kuitenkin perustelemaan ostopäätöksen järjellä. (Rope & Pyykkö 

2003, 54.) 

 

3.1 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

Kuluttajat tekevät useita ostopäätöksiä päivittäin ja markkinointiviestinnän avulla yritykset 

pyrkivät vaikuttamaan näihin päätöksiin. Kuluttajien ostokäyttäytymistä tutkitaan erittäin 

yksityiskohtaisesti ja yritykset etsivät vastauksia kysymyksiin siitä, mitä kuluttajat ostavat, 
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mistä he ostavat, kuinka ja kuinka paljon he ostavat, kun he ostavat ja miksi he ostavat. 

Määrällisten muuttujien selvittäminen onnistuu kuluttajatutkimusten avulla melko helposti, 

mutta kuluttajien ostokäyttäytymisen syiden oppiminen ei ole niin yksinkertaista – usein 

kuluttajat eivät itse tiedä tarkalleen, mikä vaikuttaa heidän ostoihinsa. (Armstrong & Kotler 

2017, 162.) 

 

Kuluttajan ostopäätökseen liittyvät tekijät voidaan jaotella taustatekijöihin sekä sisäisiin ja 

ulkoisiin tekijöihin. Taustatekijät ovat demografisia, usein helposti selvitettäviä ja mitattavia 

kovia tietoja, jotka liittyvät yksilön ominaisuuksiin kuten ikään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, 

asuinpaikkaan ja tuloihin.  Demografisilla tekijöillä on tärkeä merkitys ostopäätökseen, 

mutta niiden avulla ei voida selvittää lopullista syvempiä, tiettyihin tuotteisiin kohdistuvia 

valintoja. (Bergström & Leppänen 2015, 94-95; Bergström & Leppänen 2007, 51-53.) 

 

Vaikka ostopäätöksen taustalla vaikuttavat vahvasti henkilökohtaiset ominaisuudet ja 

suhde muihin ihmisiin, Hiltunen (2017, luku 1.1) täydentää, että ostopäätöksen taustalla 

on myös toimintaympäristöön ja markkinoihin sekä itse tuotteeseen liittyviä tekijöitä. Nämä 

kaikki muodostavat verkoston, jossa kaikki muuttujat ovat sidottuja toisiinsa ja luovat toisil-

leen tarpeita ja muutospaineita. (Hiltunen 2017, luku 1.1.) Kaikki nämä tekijät yhdessä 

muodostavat kuluttajan elämäntyylin, joka on jokaisella yksilöllinen (Verkkovaria 2016).  

Kuvio 3 esittää havainnollistavasti kaikki yksilön ostopäätökseen liittyvät tekijät. 

 

Kuvio 3. Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Bergström & Leppänen 2007, 51; 

Hiltunen 2017, luku 1.1) 
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3.1.1 Sisäiset tekijät 

Sisäiset tekijät liittyvät kuluttajaan yksilönä. Sisäisistä tekijöistä puhutaan myös psykologi-

sina tekijöinä, joiden persoonakohtaiset variaatiot vaikuttavat kuluttajan ostokäyttäytymi-

seen. Nämä ovat osittain yhteydessä myös ulkoisiin tekijöihin, sillä käyttäytyminen muo-

vautuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaan. (Bergström & Leppänen 2015, 96; 

Bergström & Leppänen 2007, 53.) Armstrong & Kotler (2017, 174) listaavat neljä tärkeintä 

psykologista tekijää: motivaatio, asenteet ja arvot, havainnointikyky ja oppiminen. Näiden 

lisäksi muita tekijöitä ovat tarpeet ja tunteet, innovatiivisuus sekä persoonallisuus. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 96.) Näitä havainnollistaa kuvio 4. 

 

 

Kuvio 4. Ostamiseen vaikuttavat sisäiset eli psykologiset tekijät (Bergström & Leppänen 

2015, 96) 

 

Ostamisen lähtökohtana toimivat tarpeet, jotka voidaan jakaa käyttö- ja välinetarpeisiin. 

Käyttötarpeet juontuvat niistä tarkoituksista, joita varten tuote hankitaan, kun taas väline-

tarpeet eli esimerkiksi jännityksen tai statuksen tarve määrittävät sen, mikä vaihtoehtoi-

sista tuotteista hankitaan. (Bergström & Leppänen 2007, 53-54.) 

 

Abraham Maslown tarvehierarkia pyrkii selittämään, miksi ihmisillä on eri aikoina erilaisia 

tarpeita. Tarvehierarkian mukaan ihmisen tarpeet ovat joko fysiologisia, turvallisuuteen liit-

tyviä, sosiaalisia, arvostukseen liittyviä tai itsensä kehittämiseen liittyviä. Tarvehierarkia on 

pyramidin mallinen ja alimmalla tasolla ovat välttämättömimmät eli fysiologiset tarpeet. 

Hierarkia perustuu siihen, että alemman tason tarpeiden täytyy ainakin jossain määrin olla 

tyydytetty, jotta henkilö voi siirtyä ylemmälle tasolle. Tarpeita tulee kuitenkin aina lisää, 

eikä mikään taso pysy täysin tyydytettynä. (Armstrong & Kotler 2017, 174.) Tarpeet toimi-

vat aktivoijina, mutta motiivien eli syiden tehtävä on saada ihminen tyydy 
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ttämään tarpeensa ja pyrkimään kohti tavoitteita. Motiivit selittävät kuluttajan valintoja tar-

kemmin. Niihin vaikuttavat ennen kaikkea tarpeet, mutta myös persoonallisuus ja käytettä-

vissä olevat tulot. Myös markkinointitoimenpiteillä on vaikutus ostomotivaatioon ja mitä pa-

remmin markkinoija on selvillä ostajan motiiveista, sitä paremmin tämä pystyy vahvista-

maan niitä erilaisen markkinointiviestinnän avulla. (Bergström & Leppänen 2007, 55-56; 

Bergström & Leppänen 2015, 99-101.)  

 

Yksilön maailmankuvaa ja ostokäytöstä säätelevät tämän arvot ja asenteet. Arvot ovat 

ikään kuin moraalisia tavoitteita, jotka ohjaavat kuluttajan toimintaa ja valintoja. Yksilön 

toimintaan heijastuu sekä itsellisiä tavoitteita korostavia arvoja, että yleisiä yhteiskunnalli-

sia ja alakulttuureihin sidoksissa olevia arvoja. Arvot heijastuvat kuluttajan valintoihin 

markkinoilla, joten yritysten täytyy markkinoinnissa viestiä myös omista arvoistaan ja pyr-

kiä tuotteillaan ja viestinnällään kohtamaan ostajan arvomaailma. (Bergström & Leppänen 

2015, 101; Rope & Pyykkö 2003, 132-135.) Asenteet kuvaavat ihmisen suhtautumista asi-

oihin. Ne syntyvät tiedon, kokemusten ja sosiaalisten kontaktien vaikutuksesta. Asenteet 

vaikuttavat esimerkiksi mainonnan huomaamiseen ja niiden sisältöön suhtautumiseen 

sekä ostopaikan ja tuotteen valintaan. Asenteet muuttuvat hitaasti, vaikkakin käännös ne-

gatiiviseen suuntaan voi olla nopea. (Bergström & Leppänen 2015, 101-102.) Armstrong & 

Kotler (2017, 176) toteavat, että joskus on helpompaa yrittää sovittaa tuote vallitseviin 

asenteisiin, kuin yrittää muuttaa asenteita.  

 

Persoonallisuus eli ihmisen pysyvien ydinominaisuuksien yhteistulos luo perustan luon-

teenomaiselle tavalle olla ja elää. Persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat perimä ja 

ympäristö. Erilaisia piirteitä on lukuisia, mutta toiset ovat dominoivampia. Nämä piirteet 

selittävät kuluttajan valintoja ja vaikuttavat siihen, mitä ja miten hän ostaa. Tämän vuoksi 

persoonallisuuden pohjalta voidaan segmentoida asiakkaita. (Bergström & Leppänen 

2015, 101-102; Rope & Pyykkö 2003, 110-111.) Myös tuotemerkeillä voidaan nähdä per-

soonallisuuksia ja kuluttajat todennäköisesti valitsevat omaan persoonaansa sopivia brän-

dejä (Armstrong & Kotler 2017, 173). Robert McRaen ja Raul Costan Big Five -teoria on 

yksi tunnetuimmista persoonallisuusluokitteluista. Se sisältää viisi pääpiirrettä, jotka jakau-

tuvat erilaisiin alatasoihin kuvion 5 osoittamalla tavalla. (Peda 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

Kuvio 5. McRaen ja Costan Big Five -persoonallisuusteoria (Peda 2020) 

 

Toiminta johtaa oppimiseen ja sen taustalla ovat kokemuksen aiheuttamat muutokset yk-

silön käyttäytymisessä. Oppiminen tapahtuu erilaisten ärsykkeiden, vihjeiden, vastausten 

ja vahvistuksen vuorovaikutuksen kautta. Kun yksilö kokee tarvetta ja hänellä on motiivi 

toimia, hän alkaa havaita vihjeitä eli pieniä ärsykkeitä, jotka ohjaavat toimintaa. Vihjeet 

johtavat kuluttajan ostopäätökseen ja jos kokemus on palkitseva, päätyy kuluttaja oletetta-

vasti jatkossakin ostamaan tuotteita samalta brändiltä. Oppimisteorian käytännön merkitys 

markkinoijille on, että he voivat kasvattaa tuotteen kysyntää yhdistämällä sen vahvoihin 

tarpeisiin, käyttämällä motivoivia vihjeitä ja tarjoamalla positiivista vahvistusta ostopäätök-

selle. (Armstrong & Kotler 2017, 176.) 

 

Innovatiivisuus heijastuu kuluttajan ostokäyttäytymiseen haluna kokeilla uusia tuotteita ja 

ottaa riskejä. Kuluttajan innovatiivisuus vaihtelee kiinnostuksen kohteiden mukaan: mitä 

kiinnostuneempi tämä on esimerkiksi tietotekniikasta, sitä innokkaammin hän haluaa 

omaksua uusia tuotteita. Ostajat voidaan jakaa neljään eri omaksujaryhmään: edelläkävi-

jöihin, mielipidejohtajiin, enemmistöön ja mattimyöhäisiin. Edelläkävijät haluavat uuden 

tuotteen ensimmäisenä ja etsivät aktiivisesti tietoa uutuuksista. Mielipidejohtajat ovat 

usein avainasemassa tuotteen menestyksen kannalta. He kokeilevat uutuuksia innolla ja 

haluavat lisäksi vaikuttaa ympäristöönsä. Jos mielipidejohtajat pitävät tuotteesta, heidän 

esimerkkiään seuraa enemmistö eli noin 70% kuluttajista. Mattimyöhäiset hankkivat tuot-

teen vasta, kun se on ollut saatavilla jo kauan. (Bergström & Leppänen 2015, 106-107; 

Verkkovaria 2016.) 
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3.1.2 Ulkoiset tekijät 

Ulkoiset eli sosiaaliset tekijät ovat muita ihmisiä ja verkostoja, joiden kanssa kuluttaja on 

tekemisissä. Ulkoisia tekijöitä tutkittaessa etsitään tietoa siitä, miten kuluttaja toimii erilai-

sissa sosiaalisissa ryhmissä ja miten nämä ryhmät vaikuttavat kuluttajan ostokäyttäytymi-

seen. Ulkoiset tekijät voidaan jaotella viiteen eri ryhmään, joista osaan kuulumme, toisiin 

haluamme kuulua tai niihin, joita vieroksumme. (Bergström & Leppänen 2015, 110-111; 

Verkkovaria 2016.) Kuvio 6 esittää viiteryhmätekijät suhteessa toisiinsa. 

 

Kuvio 6. Ostajan käytökseen vaikuttavat ulkoiset viiteryhmätekijät (Bergström & Leppänen 

2015, 111) 

 

Jäsenryhmät ovat niitä ryhmiä, joissa kuluttaja on jäsenenä. Primaarisessa jäsenryh-

mässä kuten perheessä tai työyhteisössä henkilöt ovat tekemisissä toistensa kanssa, kun 

taas sekundaarisissa jäsenryhmissä kuten ammattiliitoissa jäsenet eivät automaattisesti 

ole tekemisissä toistensa kanssa. Ihanneryhmäksi luokitellaan sellaiset ryhmät tai yksittäi-

set henkilöt, joihin haluaisimme kuulua tai joihin samaistumme ja joita ihailemme. Lisäksi 

on negatiivisia viiteryhmiä eli ryhmiä, joista haluamme erottua ja joita vieroksutaan. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 111.) 

 

Kaikissa viiteryhmissä eri asemissa olevat jäsenet toimivat tyypillisesti normien mukaan. 

Ryhmissä on yleensä ainakin yksi johtaja ja palkkioiden sekä rangaistusten avulla jäsenet 

saadaan toimimaan halutulla tavalla. Kuluttajan rooli eri ryhmissä voi vaihdella paljon, 

mutta yhteistä on se, että kaikki viiteryhmät vaikuttajat jollain tavalla kuluttajan ostokäyt-

täytymiseen. (Bergström & Leppänen 2015, 111; Verkkovaria 2016.) 

 

Yksi tärkein vaikuttajaryhmä on perhe, joka vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen kahdella 

tavalla: vanhemmilta saatujen vaikutteiden sekä kuluttajan perustaman perheen kautta. 

(Bergström & Leppänen 2015, 112.) Perhe on yhteiskunnan tärkein ostajaryhmä, jota on 



 

 

21 

tutkittu laajasti. Markkinoijat ovat kiinnostuneita aviomiehen, vaimon ja lasten rooleista ja 

vaikutuksista erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankintaan. Aviomiehen ja vaimon osal-

listuminen vaihtelee suuresti tuoteluokittain ja ostoprosessin vaiheittain, mutta ostoroolit 

muuttuvat kuluttajien elämäntapojen ja yhteiskuntarakenteiden muuttuessa. (Armstrong & 

Kotler 2017, 169.) Nykyään ajankäyttö määrittelee hankintoja paljon, mikä vaikuttaa sii-

hen, että usein hankinnan tekee se perheenjäsen, jolle se kulloinkin sopii parhaiten. Muu-

toksia on tullut myös perheen käsitteeseen: yksinhuoltajat, sinkut ja lapsettomat pariskun-

nat muodostavat uudenlaisia kotitalouksia. Jotta ostajaa, maksajaa ja käyttäjää voidaan 

puhutella oikeanlaisilla viesteillä, täytyy markkinoijan tuntea asiakaskuntansa rakenne. 

(Bergström & Leppänen 2015, 112-115.) 

 

Kotitalouden rinnalla myös sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat nykyään voimakkaasti kulutta-

jan ostokäyttäytymiseen. Persoonattomiin markkinointiviesteihin verrattuna sosiaalisista 

ryhmistä saatujen viestien teho on moninkertainen ja ihmiset kuuntelevat mielellään mui-

den kokemuksia eri yrityksistä, tuotteista ja palveluista. (Bergström & Leppänen 2015, 

115.) Erilaiset sosiaaliset ryhmät, olivat ne sitten jäsen- tai ihanneryhmiä, esittelevät kulut-

tajalle erilaisia asenteita ja elämäntyylejä ja vaikuttavat tämän asenteisiin. Ryhmät luovat 

sosiaalista painetta mukautumiselle ja yhteenkuuluvuudelle ja tämä vaikuttaa kuluttajan 

tekemiin ostopäätöksiin. Ryhmävaikutuksen merkitys vaihtelee tuotteittain ja tuotemerkeit-

täin. Yleensä merkitys on suurin silloin, kun tuotteen käyttö on näkyvämpää ja sen näke-

vät tahot, joita kuluttaja arvostaa. (Armstrong & Kotler 2017, 166.) 

 

Sosiaaliluokka ja siihen linkittyvä luokkatietoisuus eli sosiaalisen statuksen merkitys yksi-

lölle määrittelevät sitä, millaiseksi yksilön tai kotitalouden asema yhteiskunnassa muodos-

tuu. Sosiaaliluokkaan vaikuttavat niin tulot, asuminen, koulutus kuin ammattikin ja näiden 

perusteella kuluttaja kuuluu joko ylä-, keski- tai alaluokkaan. Luokkaerot ovat pohjois-

maissa yleisesti melko pieniä ja sosiaalinen liikkuvuus on mahdollista, mutta luokat ovat 

silti kulutustottumuksiltaan erilaisia tarjoten markkinoijalle erilaisia segmenttejä. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 116-117.) 

 

Erilaiset ympäristöön, ihmisten toimintaan, liike-elämään ja kansallisuuteen liittyvät kult-

tuurit vaikuttavat kuluttajan persoonaan. Kasvamme lapsesta asti tietynlaiseen kulttuuriin, 

jonka perustan muodostavat historia, arvot, uskomukset ja uskonnot, ihmissuhteet ja yh-

teiskunnan rakenne. Kulttuurin perusta ja siihen liittyvät perinteet muovaavat ihmisen toi-

mintatapoja, arvoja ja asenteita. Kaikki kuuluvat johonkin kulttuuriympäristöön sekä omak-

suen sieltä asioita, että vaikuttaen sen muutoksiin. Valtakulttuurien sisällä voimakkaasti 

vaikuttavat alakulttuurit yhdistävät ihmisiä spesifin aatteen tai ideologian ympärille ja ohjai-
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levat siten käyttäytymismuotoja ja kulutustapoja. Alakulttuureja liittyvät esimerkiksi media-

kulutukseen, mielipiteisiin, pukeutumiseen tai tiettyyn asuinalueeseen. (Bergström & Lep-

pänen 2015, 118-119.) 

 

3.1.3 Kilpailukeinot 

Markkinat ja erilaisten hyödykkeiden tarjooma vaikuttavat siihen, minkälaisen ostopäätök-

sen kuluttaja tekee. Jotta yritys voi vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen sekä luoda, oh-

jailla ja ylläpitää kysyntää, tarvitsee se markkinoinnin kilpailukeinoja. Kun näistä keinoista 

muodostetaan suunnitelmallinen kokonaisuus, saadaan aikaan markkinointimix. (Hiltunen 

2017, luku 1.1; Bergström & Leppänen 2015, 148.) 

 

Klassisen, Neil Bordenin ja Jerome McCarthyn 1960-luvulla kehittämän 4P-mallin mukaan 

markkinointimix koostuu tuotteesta, hinnasta, saatavuudesta ja markkinointiviestinnästä. 

Tätä varsin tuotelähtöistä mallia on sittemmin kritisoitu vanhentuneeksi ja sitä on kehitelty 

vastaamaan paremmin nykyisiä markkinointitapoja. Uudempia kilpailukeinoja ovat esimer-

kiksi henkilöstö, palveluympäristö, ostamisen helppous, osallistaminen ja personointi. 

(Bergström & Leppänen 2015, 148-149.) 

 

Valittu kohderyhmä eli segmentti määrittää sen, mitä kilpailukeinoja käytetään. Tämä 

edellyttää kohderyhmän tuntemista: mitä tuotteita tarvitaan, mihin hintaan, ja millainen 

mainonta puhuttelee mitäkin segmenttiä. Myös asiakassuhteen vaihe vaikuttaa siihen, 

mitä kilpailukeinoja kulloinkin käytetään. (Bergström & Leppänen 2007, 86.) 

 

3.2 Kuluttajan ostoprosessi 

Kuluttajan ostoprosessiin kuuluu viisi eri vaihetta, jotka ovat tarpeen tiedostaminen, tie-

donhaku, vaihtoehtojen vertailu, ostopäätös ja osto sekä ostoksen jälkeinen toiminta. Os-

toprosessi saa alkunsa ärsykkeestä yleensä kauan ennen varsinaista ostoa ja jatkuu 

kauan sen jälkeen. (Armstrong & Kotler 2017, 177.) Bergström & Leppänen (2015, 121) 

huomauttavat, että markkinoijan on syytä keskittyä koko ostoprosessiin eikä pelkästään 

ostopäätökseen, jotta kilpailukeinojen yhdistelyllä kuluttaja saadaan kuljetettua koko pro-

sessin läpi tuloksellisesti. 

 

Kuviosta 7 nähdään kuluttajan täydellinen ostoprosessi eri vaiheineen, mutta ostajan luon-

teesta, tuotteesta ja ostotilanteesta riippuen prosessi voi olla myös lyhyempi. Rutiiniostoti-

lanteessa ostos tehdään nopeasti tottumuksesta ja tarpeen tunnistuksen jälkeen kuluttaja 

etenee suoraan ostovaiheeseen. Jonkin verran harkitut ostot noudattelevat prosessia 

enemmän, sillä nämä ostokset eivät ole säännöllisiä. Aikaa, rahaa ja vaivaa käytetään 
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enemmän, mutta vaihtoehtoja ei välttämättä tutkita pitkään. Harkitussa ostoprosessissa 

kuluttaja käy läpi kaikki vaiheet. Näitä ostoksia ei tehdä usein: ne ovat kalliita, merkityksel-

lisiä ja usein monimutkaisia. (Armstrong & Kotler 2017, 177; Bergström & Leppänen 2015, 

121.) 

 

Kuvio 7. Kuluttajan ostoprosessi (mukaillen Hiltunen 2017, luku 1.1; Bergström & Leppä-

nen 2015, 121) 

 

3.2.1 Tarpeen tiedostaminen 

Ostoprosessin alussa joko sisäinen ärsyke kuten nälkä tai ulkoinen ärsyke kuten perheen-

jäsenen suositus saa kuluttajan havaitsemaan tarpeen tai ongelman, joka hänen täytyy 

ratkaista. Yksinkertaisimmillaan tarve liittyy uusintaostoon kuluttajan havaitessa jonkin 

tuotteen loppuneen tai palvelun päättyneen. Uusintaostojen suhteen kuluttaja etenee os-

toprosessia nopeammin, sillä ostoon ei liity riskiä. Tarpeet voivat liittyä myös havaintoon 

siitä, että uudella hankinnalla voi parantaa statusta, elintasoa tai elinympäristöä. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 122.) Sekä Bergström ja Leppänen (2015, 122) että Hesso 

(2015, 97) ovat samaa mieltä siitä, että kaupallisilla ärsykkeillä voidaan luoda kuluttajalle 

tarpeita. 

 

Ostoprosessissa siirrytään eteenpäin, kun kuluttajan motivaatio toimintaan, eli halu rat-

kaista ongelma, on tarpeeksi suuri. Markkinoija voi tukea kuluttajaa ja edistää motivaation 

kasvua tarjoamalla toimivia ratkaisujen kuluttajan havaitsemiin ongelmiin. (Bergström & 

Leppänen 2015, 122.) 
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3.2.2 Tiedon etsiminen 

Motivoitunut kuluttaja etsii tarpeen mukaan lisätietoa tuotteesta. Jos tarve on suuri, tuote 

kuluttajalle entuudestaan tuttu ja helposti saatavilla, hän todennäköisesti ostaa sen heti. 

Tällöin kuluttaja hakee tietoa sisäisesti omasta muististaan. (Armstrong & Kotler 2017, 

177.) 

 

Ostotapahtuman ollessa monimutkaisempi tarve jää kuluttajan muistiin ja hän hakee infor-

maatiota sekä tietoisesti että tiedostamatta pyrkien minimoimaan ostoon liittyvät riskit. Tie-

toa etsivä kuluttaja kiinnittää huomionsa tarpeeseen liittyvään informaatioon: uutta autoa 

harkitseva kuluttaja huomaa helpommin myynti-ilmoitukset ja havainnoi lähipiiriinsä kuulu-

via autoja. Tietolähteitä löytyy lähes rajattomasti ja aktiivisesti kuluttaja voi hakea tietoa 

esimerkiksi lähipiiriltään, valmistajien verkkosivuilta, tiedotusvälineistä, mainoksista tai so-

siaalisesta mediasta. (Armstrong & Kotler 2017, 177-178; Bergström & Leppänen 2015, 

123.) 

 

Tietolähteen vaikuttavuus riippuu ostajasta ja ostettavasta tuotteesta. Eniten tietoa saa-

daan yleensä kaupallisista lähteistä, mutta vaikuttavin informaatio tulee henkilökohtaisista 

lähteistä kokemusten ja suositusten kautta. Myös vertaisarvioinnit netissä ja sosiaalisessa 

mediassa ovat tietolähteitä, joihin kuluttajat luottavat. Myymäläympäristössä onnistuneet 

esillepanot ja asiantuntevat myyjät ovat tiedonetsinnän tukena. Yrityksen markkinointimal-

lin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että viestit tavoittavat oikeat kuluttajat 

oikeassa paikassa. (Armstrong & Kotler 2017, 177-178; Verkkovaria 2016.) 

 

3.2.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Tarpeeksi tietoa kerättyään ostaja on valmis siirtymään päätöksentekoon. Vaihtoehtoja 

vertaillessa vastakkain on yleensä kaksi kilpailevaa tuotetta, mutta joskus valintatilanne on 

mutkikkaampi ja vastakkain on kaksi täysin erilaista tuotetta. (Bergström & Leppänen 

2015, 122.) 

 

Kuluttajan arviointiprosessi riippuu sekä kuluttajasta itsestään että ostotilanteesta ja os-

toon liittyvistä riskeistä. Arviointi voi tapahtua loogisesti asettamalla tuotteet paremmuus-

järjestykseen. Toisinaan valinta tehdään intuition perusteella ja ostaminen tapahtuu im-

pulssinomaisesti. Joskus myös arviointivaiheessa käännytään ystävien tai myyjien puo-

leen neuvojen toivossa. (Armstrong & Kotler 2017, 178.) 
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Vertailua helpottavat kuluttajan asettamat kriteerit, eli omaisuudet, joiden perusteella tuo-

tetta voidaan arvottaa. Näitä ovat esimerkiksi hinta, laatu, turvallisuus, ympäristöystävälli-

syys ja statusarvo. Ostettavalla tuotteella on usein monia kriteerejä ja ostaja voi antaa 

näille erilaisia painoarvoja. Markkinoijan kannalta olennaista on tietää, mitä ominaisuuksia 

kuluttaja painottaa, jotta se voi edistää ostoprosessia omalta kannaltaan edulliseen suun-

taan. (Armstrong & Kotler 2017, 178; Bergström & Leppänen 2015, 122.) 

 

3.2.4 Päätös ja ostotapahtuma 

Arvioinnin jälkeen syntynyt ostopäätös johtaa yleensä itse ostotapahtumaan. Päätöstä 

tehdessä kuluttaja käyttää erilaisia päätössääntöjä: ei-kompensoivat säännöt poistavat 

vaihtoehdot, joista puuttuu jokin kuluttajan valitsemista kriteereistä. Kompensoivat sään-

nöt taas antavat kuluttajalle mahdollisuuden harkita tarkemmin kunkin vaihtoehdon hyviä 

ja huonoja puolia. (Askegaard, Bamossy, Hogg & Solomon 2013, 373.)  

  

Päätösvaiheessa kuluttaja voi tehdä valinnan eri brändien välillä, mutta joskus lopulliseen 

päätökseen voivat vaikuttaa muiden mielipiteet tai odottamattomat tilannetekijät, kuten 

esimerkiksi hinnan muutos tai muutos kuluttajan taloudellisessa tilanteessa. (Armstrong & 

Kotler 2017, 178-179.) 

 

Kunhan ostotapahtuma ei katkea siihen, ettei tuotetta ole saatavilla, edetään yksinkertai-

seen ostotapahtumaan. Tähän kuuluu ostopaikan päättäminen ja kaupan ehdoista sopimi-

nen. Kuluttaja ostaa tuotteen ollessaan tyytyväinen oston olosuhteisiin. (Bergström & Lep-

pänen 2015, 124.) 

 

3.2.5 Oston jälkeinen käyttäytyminen 

Ostamista seuraa aina ratkaisun punnitseminen tuotteen tai palvelun kulutuksen perus-

teella. Kuluttajan ollessa tyytyväinen hän luultavasti tekee uusintaoston ja suosittelee 

myyjää sekä tuotetta. Tyytymätön kuluttaja toimii päinvastoin palauttaen tuotteet ja kertoo 

negatiivisesta kokemuksesta eteenpäin. Tyytymättömyys voi liittyä tiedolliseen ristiriitaan, 

joka ilmenee päätöksen katumisena esimerkiksi hinnan takia tai siksi, että päätös aiheut-

taa vielä oston jälkeen ristiriitaisia tunteita. (Bergström & Leppänen 2015, 124-125.) 
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4 Umbron ulkomainoskampanja 

Englannissa vuonna 1924 perustettu Umbro tuli tunnetuksi jalkapallojoukkueiden vaatetta-

jana. Jalkapallo on edelleen osa brändin DNA:ta, mutta mallistoja suunnitellaan myös va-

paa-ajan tarpeisiin. Mallistot suunnitellaan ammattitaidolla, rakkaudesta lajiin: brändin kul-

makiviä ovat autenttisuus, hauskuus ja ajatus siitä, että jalkapallo kuuluu kaikille – niin 

kentillä kuin niiden ulkopuolellakin. Suomessa Umbroa edustaa Oy Sultrade Ltd, joka toi-

mii brändin maahantuojana ja jakelijana. Sultradella on lisenssi Umbron suunnitteluun, ja 

vuosittain Suomessa jälleenmyydään kahta Espoon Leppävaarassa piirrettyä mallistoa.  

 

Markkinointitoimenpiteet suunnitellaan puolivuosittain ja ne pohjautuvat myynneistä ohjau-

tuvaan markkinointibudjettiin. Suunnittelu lähtee käyntiin jo vuosi ennen kuin mallistot näh-

dään kaupoissa: luonnokset valmiista mallistosta kuluvaan kevät/kesä 2020 -kauteen ovat 

valmistuneet jo helmikuussa 2019 ja ensimmäiset näytekappaleet ovat saapuneet toimis-

tolle huhtikuussa. Raakaluonnos markkinoinnista tehtiin saman vuoden toukokuussa. Läh-

tökohtana on suunnitella markkinointia asiakaslähtöisesti ja löytää niitä toimenpiteitä, joi-

den avulla Sultraden myyjien on helpompi myydä mallistot sisään jälleenmyyjille ja sa-

malla auttaa jälleenmyyjiä ulosmyynnissä. Markkinointisuunnitelma tarkastetaan ennen 

ulosmyyntikauden alkua ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset. Tällöin 

markkinointitoimenpiteet myös kalenteroidaan ja valmistellaan tarvittavat ennakoivat toi-

menpiteet, kuten tilavaraukset ja yhteistyökumppaneihin liittyvät seikat. 

 

Idea ulkomainoskampanjasta sai alkunsa ensisijaisesti itse mallistossa tapahtuneiden 

muutosten pohjalta. Klassinen Essentials-tuoteryhmä päätettiin palauttaa vuosien tauon 

jälkeen osaksi malliston ydintä. Vahvasti kaupallinen Essentials-mallisto koostuu perintei-

sistä puuvilla- ja puuvillasekoitetuotteita: collegepaidoista, -housuista, t-paidoista ja hup-

pareista. Valikoimasta on poimittavissa sekä klassiset perusvärit, että sesongeittain vaih-

tuvat kausiväritykset. Selkeä, perinteikkäistä mutta samalla moderneista tuotteista koos-

tuva mallisto nähtiin potentiaalisena kaupallisten volyymien suhteen: jälleenmyyntika-

naviksi sopivat sekä hypermarketit, urheiluliikkeet että erikoisliikkeet. Tuoteperheen koh-

deryhmäanalyysista saatiin tuloksia, jotka tukivat ulkomainonnan valikoitumista päämedi-

aksi. Essentials-sarjasta löytyy tuotteita miehille, naisille ja lapsille. Lisäksi jo keväällä 

2019 alan ennusteissa nähtiin viitteitä nousevasta kotoilu-trendistä pukeutumisessa ja var-

sinkin Umbron pääkohderyhmä, nuorekkaat ja trenditietoiset 16-35-vuotiaat luokiteltiin 

vahvasti potentiaaliseksi kuluttajasegmentiksi. Heidän lisäkseen tuotteiden uskottiin pu-

huttelevan kouluikäisiä ja näiden vanhempia sekä perinteikkäämpiä kuluttajaryhmiä, joi-

den vapaa-ajan tekstiilien ensisijainen ostopaikka on yleensä hypermarketti. 
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Kuva 2. Essentials-malliston tuotteita  

 

Kampanja toteutettiin huhti-toukokuussa 2020 yhdessä Clear Channelin kanssa. Tukime-

diana ja tuotantoyhtiönä kampanjassa toimi Inez Media, jonka kanssa digitaaliset aineistot 

tuotettiin. Kampanjan aikana mainokset pyörivät myös Inezin TV-kanavalla. Inezin kanssa 

kampanjalle valittiin myös yksi tunnettu päävaikuttaja, joka toimi mainoskasvona ja jakoi 

sisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissaan. 

 

Lopulliseen toteutukseen tehtiin pieniä muutoksia vielä muutamia viikkoja ennen kampan-

jaa, sillä kuluneen kevään Korona-pandemian havaittiin merkittävästi vaikuttavan ihmisten 

liikkumiseen ulkona. Alkuperäisen toteutussuunnitelman mukaan mainokset olisivat pyöri-

neet Helsingin rautatieaseman The Grand Central -näytöillä, mutta liikkumisrajoitusten 

voimaantulon ja muiden poikkeusajan vaikutusten vuoksi rautatieaseman toteutus vaih-

dettiin muihin digitaalisiin pintoihin. Näihin seikkoihin palataan tarkemmin seuraavissa ala-

luvuissa. 

 

4.1 Kampanjan tavoitteet 

Markkinointiviestinnän lähtökohtana on tietää, miksi jokin viesti halutaan välittää ja mitä 

sillä halutaan saavuttaa. Tavoitteiden asettaminen mahdollistaa kampanjan onnistumisen 

mittaamisen sekä helpottaa käytettyjen resurssien hyötysuhteen arvioimista. (Isohookana 



 

 

28 

2007, 98.) Sekä Vuokon (2002, 138) että Isohookanan (2007, 98-99) mukaan tavoiteketju 

käsittää usein kolme vaihetta:  

− Kognitiiviset tavoitteet liittyvät kuluttajan oppimiseen ja sitä kautta brändin tunnet-

tuuden parantamiseen. 

− Affektiivisilla tavoitteilla pyritään vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan tuotteista. 

− Konatiiviset tavoitteet ohjaavat kuluttajaa toimintaan eli ostamisen pariin. 

 

Umbron ulkomainoskampanjalle asetettiin kolme tavoitetta, kaksi kvalitatiivista ja yksi 

kvantitatiivinen: brändin tunnettuuden kasvattaminen kaikkien kohderyhmien keskuu-

dessa, brändin mielikuvan parantuminen pääkohderyhmän keskuudessa ja jälleenmyyjien 

myynnin kasvu x% kampanja-aikana ja kahden viikon ajan sen jälkeen. 

 

4.2 Suunnitteluprosessin vaiheet 

Ensimmäinen vaihe kampanja suunnittelussa oli viestinnällisen sisällön hahmottelu. 

Alusta asti oli selvää, että kampanja toteutettaisiin digitaalisesti, sillä digitaalisten toteutus-

muotojen tarjoama visuaalisen ilmaisun monipuolisuus nähtiin tärkeänä. Koska Umbro on 

globaali brändi, täytyy viestinnän olla yhteneväistä ja brändin ohjeistuksen mukaista, mikä 

asettaa viestinnälle tiettyjä raameja. Brändin ydinarvot eli todellisuus, autenttisuus, hel-

posti lähestyttävyys, moninaisuus ja ruohonjuuritasolla vaikuttaminen haluttiin kytkeä sa-

nomaan mukaan. Essentials-mallisto ammentaa inspiraationa Umbron juurilta, ja tuottei-

den logopainatus mukailee Umbron 1930-luvulla käytössä ollutta logoa. Tuotteiden suun-

nittelussa on pyritty luomaan tuoteryhmä, josta poikkeuksellisen laaja kohderyhmä löytää 

omat suosikkinsa. Näistä lähtökohdista viestinälliseksi kärjeksi valikoitui moninaisuuden ja 

autenttisuuden korostaminen sekä se, että perinteiseksi mielletyt college-tuotteet voidaan 

nähdä tämän hetken yhtenä tyylikkäimmistä asuvalinnoista. Väripaletti on tärkeä osa Es-

sentials-mallistoa, minkä takia värielementtejä haluttiin hyödyntää myös viestinnässä. 

Kampanja sai työnimen ”Tunnusta väriä”, joka viittaa sekä joukkueurheilun yhteisöllisyy-

teen ja sen autenttisuuteen, että itse mallistoon. 

 

Kampanjan pääkohderyhmäksi valittiin 16-26-vuotiaat, muodista ja vapaa-ajasta kiinnos-

tuneet henkilöt. Alueellisesti kohderyhmä rajautui pääkaupunkiseudulla asuviin, sillä mark-

kinointibudjetin rajallisuudesta johtuen valikoitu alue tarjosi parhaan hyötysuhteen. Myös 

malliston sisäänmyynti oli keskittynyt pääkaupunkiseudulle, joten tuotteiden saatavuus 

pystyttiin varmistamaan. Toiseksi kohderyhmäksi valittiin 27-37-vuotiaat kuluttajat, jotka 

ostavat itselleen ja lapsilleen tyylikkäitä ja ajanmukaisia vaatteita hypermarketeista. Alku-

peräisen suunnitelman mukaan Helsingin rautatieaseman The Grand Central -näytöillä oli 

tavoitteena tavoittaa myös pääkaupungin seudun ulkopuolella liikkuvia henkilöitä, mutta 
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Uudenmaan eristys ja suositukset liikkumisen rajoittamisesta Korona-viruksen takia ai-

heuttivat sen, että rautatieaseman mediapintaa ei käytetty eikä tätä vaihtoehtoista kohde-

ryhmää tavoitettu. Vaikuttajamarkkinoinnissa päätettiin keskittyä nuoriin, tyylitietoisiin mie-

hiin, joka on osoittautunut haastavaksi segmentiksi tavoittaa. Tämän ryhmän tavoitta-

miseksi valittiin vaikuttaja, joka sosiaalisen median statistiikan mukaan tavoittaa heidät hy-

vin ja jonka sisällöt kiinnostavat kuluttajia. 

 

Ulkomainoskampanja toteutettiin ulkomainosyritys Clear Channelin sarjoissa. Sujuva yh-

teistyö ja kampanjan tarpeisiin sopivat mainosratkaisut vaikuttivat kumppanin valintaan: 

Clear Channelilta saatiin selkeä ja tavoitteisiin sopiva mainossarjaehdotus, jonka perus-

teella varaus tehtiin marraskuussa 2019. Ensisijaiseksi pinnaksi valittiin Helsinki Urban, 

joka sisältää 38 digitaalista näyttöä vilkkaalla ydinkeskustan alueella. Näytöt tavoittavat 

tehokkaasti alueella asuvia ja asioivia, ja osa niistä sijoittuu Helsingin rautatieaseman run-

sasliikenteiseen ympäristöön. Sarjan OTC-luku on 5,2 miljoona per viikko. Rautatiease-

man The Grand Central -pinta vaihdettiin ennen kampanjan alkua Outdoor & Sports -sar-

jaan, jonka näytöt sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ulkoilureittien, urheilu-

paikkojen sekä kaupunkipyöräasemien läheisyydessä. Sarjaan kuuluu 50 mainospintaa ja 

OTC-luku on 4,4 miljoonaa. 

 

Inez Median kanssa toteutettiin kampanjan sisällöntuotanto, eli videoiden kuvaus ja edi-

tointi. Lisäksi Inez TV-kanavaa käytettiin kampanjan tukimediana: kuvatuista mainosfil-

meistä editoitiin TV-mainos, joka pyöri kanavalla kahden viikon ajan. Kyseisen mediayh-

tiön vaikuttajatiimistä löydettiin myös kampanjan pääkasvona nähty vaikuttaja. Yhteistyö-

hön päädyttiin, koska Inez Medialla oli esittää vahvaa näyttöä uudenlaisesta ketterästä 

mediaviestinnästä, sillä kyseinen startup-yritys yhdistää perinteisen television vuorovaikut-

teisen vaikuttajamarkkinointiin. Sultraden sisäisten resurssien rajallisuudesta johtuen Inez 

Median tarjoama pakettiratkaisu arvioitiin hyötysuhteeltaan erinomaiseksi. 

 

Aineistojen suunnitteluprojekti alkoi Umbron bränditiimin kesken. Tiimipalaverissa luotiin 

karkeat suuntaviivat sille, mitä halutaan viestiä ja minkälainen tunnelma mainoksiin halu-

taan. Tämän jälkeen suunnitelmien jalostaminen siirtyi markkinointitiimin vastuulle. Inspi-

raatiota suunnitteluun haettiin Umbron globaalista brändikirjasta sekä muiden Umbroa li-

senssillä suunnittelevien maiden videototeutuksista. Kampanjaan suunniteltiin neljä kym-

menen sekunnin pituista videospottia, joissa haluttiin tuoda esiin yhtä lailla brändiä kuin 

tuotteita. Hyvällä tavalla yksinkertaiset tuotteet päätettiin kuvata ilmeikkäässä ympäris-

tössä, joka toisi materiaaliin kerroksellisuutta ja moninaisuutta. Lokaatioiksi valikoituvat 

Helsingin Kalasatama ja Suvilahti, joiden autenttinen, urbaani ympäristö sopii brändille. 

Samoissa lokaatioissa oli kuvattu myös tämän myyntikauden still-kuvat, joten visuaalinen 
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ilme pysyisi yhtenäisenä myös laajemmalla skaalalla tarkasteltuna. Työnimi ”Tunnusta vä-

riä” jalkautettiin aineistojen suunnitteluun ja visuaaliseen ilmeeseen. Neljä eri videospottia 

keskittyivät kukin yhteen väriteemaan. Kuvaus ja jälkityöt hoidettiin Inez Median toimesta 

Sultraden ohjeistuksen mukaan. Valmiit, hyväksytetyt aineistot toimitettiin Clear Channe-

lille digitaalisen aineistoportaalin kautta.  

 

 
 

Kuva 3. Umbron ulkomainos Clear Channelin digitaalisessa mainostaulussa  
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5 Ulkomainoskampanjan suunnittelijan ohjeistus 

Tämän opinnäytetyön produktiosio kulminoituu ulkomainonnan suunnittelua tukevaan oh-

jeistukseen. Tässä luvussa käsitellään oppaan suunnitteluprosessia, visuaalisen ilmeen 

hahmottelua ja tekstisisältöjen muotoilua. Lisäksi tutustutaan mainonnan elämyksellisyy-

teen sekä benchmarking-menetelmään, jota hyödynsin ohjeistusta suunnitellessani. Vii-

meisenä esitellään valmis ohjeistus. 

 

Kantavia ajatuksia ohjeistuksen suunnittelussa oli kaksi: tavoitteena oli luoda tuotos, joka 

toisi lisäarvoa lukijoilleen visuaalisuudella, selkeillä käytännön vinkeillä ja esimerkeillä 

sekä erottuisi muista vastaavista ohjeistuksista kattavuudellaan. Näiden lisäksi ohjeistus 

käsittelee elämyksellistä mainontaa. Nykyajan informaatiotulvan takia erottuvan mainok-

sen luominen on haastavaa ja pirstaloituneiden kohderyhmien vuoksi ihmisten tavoittami-

nen vaatii monenlaisia markkinointiviestinnän keinoja sekä kekseliäisyyttä. 

 
5.1 Ohjeistuksen luonnostelu 

Ohjeistuksen suunnittelu lähti käyntiin tammikuussa 2020. Ajatuksena oli hahmotella oh-

jeistuksen tekstisisällöllisiä suuntaviivoja samalla, kun työstin opinnäytetyön teoriaosuutta. 

Keräsin olennaisia asiasisältöjä erilliseen Word-tiedostoon sitä mukaa, kun teoriaosuus 

eteni. Kun oli aika siirtyä työstämään ohjeistusta, oli minulla jo valmiina melko kattava 

muistilista olennaisista asioista, eikä teoriaan tarvinnut palata kovin syvällisesti. Kirjasin 

ylös myös omia huomioitani sekä mielenkiintoisia esimerkkejä toteutetuista ulkomainos-

kampanjoista ja ulkomainonnan tarjoamista mahdollisuuksista.  

 

Kun olin saanut kasattua tekstisisällöt ranskalaisin viivoin erilliseen tekstitiedostoon, aloitin 

varsinaisen leipätekstin kirjoittamisen ja jäsentelyn. Suunnittelin ohjeistuksen otsikot ja 

siirsin kunkin aiheen alle liittyvät sisällöt otsikoiden alle. Täydensin joitain kohtia palaa-

malla teoriaosuudessa käytetyn lähdekirjallisuuden pariin ja hain lisää inspiraatiota ja ide-

oita myös verkkolähteistä, kuten ulkomainosyhtiöiden nettisivuilta. Koin tärkeäksi, että oh-

jeistuksesta ei tulisi liian pitkä tai vaikeaselkoinen, joten olennaisten asioiden tiivistämi-

seen ja ilmaisun mielenkiintoisuuteen täytyi kiinnittää melko paljon huomiota. Tekstissä 

käytin selkeää ja päätteetöntä Neutraface Text -fonttia, jonka kokoa ja muotoa vaihtelin 

pääotsikoiden, väliotsikoiden ja leipätekstin välillä. 

 

Kun tekstisisältö oli valmis, oli aika siirtyä visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Tavoitteena oli 

luoda visuaalisesti mielenkiintoinen ohjeistus, joka sisältää myös kuvia esimerkkitoteutuk-
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sista. Materiaalia hain internetin avoimista kuvapankeista. Visuaalisuuden suhteen tavoit-

teena oli selkeä ja harmoninen kokonaisuus, johon vaikuttavat kuvat, värimaailma sekä 

taiton ulkoasu. 

 

Luonnosteluvaiheessa keskityin myös siihen, minkälaisilla sisällöillä tavoite lisäarvon luo-

misesta täyttyisi. Peilasin tätä näkökulmaa siihen, minkälaista informaatiota olisin itse toi-

vonut löytäväni, kun suunnittelin Umbron ulkomainoskampanjaa. Olennaista oli se, että 

saisin koostettua ohjeistukseen mahdollisimman laajasti informaatiota liittyen mainosväli-

neiden eroavaisuuksiin, toteutusmahdollisuuksiin, tavoitteiden asettamiseen sekä itse toi-

mivan mainoksen teknisiin seikkoihin. Myös konkreettiset esimerkit tarjoavat inspiraatiota 

suunnitteluun, joten halusin lisätä ohjeistukseen sisältöä muiden toteuttamista ulkomai-

noskampanjoista. 

 

Toinen ohjeistukselle asetettu tavoite oli erottuvuus, joka linkittyy lisäarvotavoitteeseen. 

Erottuvuudella tarkoitetaan sitä, että suunnittelemani ohjeistus erottuu muista vastaavista 

suunnitteluohjeista edukseen tarjoten kaiken tarvittavan infon yhdessä paketissa. Toki jo-

kainen suunniteltu kampanja on erilainen, eikä ohjeistus voi luoda raameja valmiille toteu-

tukselle, mutta erottuvuustekijän avulla lukijan tulisi saada kaikki tarvittava informaatio 

suunnitteluprosessin käynnistämiseksi.  

 

5.2 Benchmarking 

Benchmarking on eräänlainen vertaisarvioinnillinen työtapa, jossa tunnistetaan, ymmärre-

tään ja mukautetaan omaan toimintaan muiden jo toimivaksi osoittamia prosesseja. Ta-

voitteena on havainnoida ja oppia asioita muilta alan toimijoilta. Toivottavaa on löytää itse-

ään osaavampia toimijoita ja omaksua näiltä hyväksi havaittuja toimintatapoja, joita voi 

itse kehittää edelleen. (Tuominen 2016, 6-9.) 

 

Ohjeistuksen suunnittelussa hyödynsin benchmarking-menetelmää, jonka tavoitteena oli 

tutustua jo olemassa oleviin ulkomainonnan suunnitteluohjeisiin ja hakea niistä inspiraa-

tiota. Etsin erilaisia ohjeistuksia ja oppaita netistä, tutustuin niiden sisältöön ja ulkoasuun, 

sekä arvion niiden informatiivisuutta sekä kattavuutta. Toteutin menetelmää melko va-

paasti, enkä tehnyt syvempiä analyysejä valmiista ohjeistuksista. Oman työni helpotta-

miseksi tulostin sekä Clear Channelin että JCDecauxin laatimat ohjeet sekä muutamia ai-

heeseen sopivia artikkeleita ja blogitekstejä. Näihin tein korostuskynällä merkkaukset 

olennaisista asioita ja merkitsin muita huomionarvoisia kohtia. 
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Benchmarking-menetelmän avulla hahmotin hyvin sitä, mitä asioita ulkomainosyhtiöt pitä-

vät suunnittelussa olennaisena. Koin, että valmiisiin materiaaleihin tutustuminen oli hyö-

dyllistä ja antoi karkeat suuntaviivat oman ohjeistukseni laatimiselle. Olemassa olevien 

ohjeiden ja artikkeleiden perusteella aihepiirien ryhmittely helpottui ja sain verrattua omaa 

ohjeistustani alan ammattilaisten versioihin saaden tukea ja vertaisnäkemystä. Benchmar-

king auttoi myös luomaan omaan ohjeistukseeni erottuvia tekijöitä, sillä tavoitteena oli si-

sällyttää oppaseen myös sellaista tietoa, mikä ei välttämättä ollut saatavilla helposti. 

 

Isoimmat ulkomainosyhtiöt eli Clear Channel ja JCDecaux olivat koonneet melko yleista-

soiset ohjeet verkossa luettavaan pdf-tiedostoon, minkä lisäksi ulkomainosyrityksiltä löytyy 

useita artikkeleita erilaisten toteutusmuotojen eduista.  

 

Clear Channelin ohjeistus (Clear Channel) käsittelee lähinnä mainoksen sisällössä huomi-

oitavia ominaisuuksia, kuten yksinkertaisuutta, brändin selkeää viestintää sekä kuvien ja 

tekstin käyttöä. Lisäksi ohjeistus korostaa rohkeutta: huomion ja tunteiden herättäminen, 

digitaalisuus ja mainossarjojen sijoittelun hyödyntäminen ovat esille nostettuja seikkoja. 

Vaikka suunnitteluopas on melko suppea, löytyy Clear Channelin nettisivuilta paljon artik-

keleita erilaisista mainonnan muodoista ja mahdollisuuksista. Tieto ei kuitenkaan ole sel-

keästi yhdessä paikassa, mikä vaikeuttaa sen löytämistä.  

 

JCDecauxin Digital Out of Home -sisältöopas (JCDecaux) antaa melko kattavan kuvan di-

gitaalisen ulkomainonnan suunnittelusta. Opas on jaoteltu viiden eri alaotsikon alle. Op-

paassa kerrotaan siitä, mitä mahdollisuuksia ulkomainonta tarjoaa ja miksi ja miten sitä 

kannattaa toteuttaa. Lisäksi se käsittelee mainossisällön suunnittelussa huomioitavia seik-

koja ja erilaisia sisältömahdollisuuksia. Oppaassa on myös usein kysyttyjä kysymyksiä 

vastauksineen sekä linkkejä erilaisiin suunnittelun työkaluihin.  

 

Mediateko, joka panostaa ulkomainonnassa vahvasti lajikeskeisiin mainospaikkoihin, on 

laatinut omat suunnitteluoppaansa golf- ja laskettelukeskuksissa toteutettavaan ulkomai-

nontaan. Mainonnan suunnittelu tietyssä paikassa tavoitettavalle erittäin spesifille seg-

mentille edellyttää viestinnältä kuluttaja- ja lajiymmärrystä ja oppaat tarjoavatkin kohderyh-

mätietoja, ajankohtaisia trendejä ja informaatiota suunnittelun tueksi.  

 

5.3 Elämyksellinen mainonta 

Mainoksen suunnittelu lähtee aina liikkeelle faktoista ja luovat elementit suunnitellaan 

vasta myöhemmin. Vaikuttavan mainonnan luomiseen on monia keinoja ja onnistuminen 

mainonnassa onkin monen tekijän summa. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että kasvanut 

informaation määrä aiheuttaa sen, ettei kuluttaja kykene rekisteröimään läheskään kaikkia 
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ympärillään olevia mainosärsykkeitä. Lähdekirjallisuuteen ja muuhun aineistoon tutustues-

sani törmäsin usein elämyksellisyyden käsitteeseen ja kun tutustuin siihen tarkemmin, 

päätin sisällyttää mainoksen elämyksellisyyden osaksi ulkomainonnan suunnitteluohjeis-

tusta. Vaikka elämyksen luominen on monimutkainen prosessi, voidaan sen avulla saada 

aikaan vahva positiivinen reaktio kuluttajassa. 

 

”Elämys on merkittävä, positiivinen ja ikimuistoinen kokemus, joka voi tuottaa kokijalleen 

henkilökohtaisen muutoksen” (Tarssanen 2009, 11). Kokijalleen elämys on siis uniikki ta-

pahtuma, eikä yhden kokema elämys vaikuta toiseen samalla tavoin. Elämyksen luominen 

mainoksella onkin haastavaa, eikä sen onnistuminen ole varmaa.  

 

Vaikka takuuvarmaa kaavaa elämyksen luomiseen ei ole, voidaan siihen Tarssisen (2009, 

12-15) mukaan katsoa kuuluvan elementtejä, joiden yhteisvaikutus mahdollistaa elämyk-

sen syntymisen: 

− Yksilöllisyys eli kokemuksen ainutkertaisuus tarkoittaa sitä, ettei vastaavaa koke-

musta ole tarjolla muualla. Yksilöllisyys tarjoaa mahdollisuuden kokemuksen räätä-

löimiseen kuluttajan mukaan. 

− Aitous luo kokemukselle uskottavuuden. Vaikka sen määrittely riippuu pitkälti asi-

akkaasta, voidaan suunnittelulla edesauttaa kokemusta autenttisuudesta. 

− Tarina sitoo kokonaisuuden yhteen ja edesauttaa aitouden vaikutelman syntyä. 

Hyvä tarina tekee kokonaisuudesta yhtenäisen ja mukaansatempaavan ja luo ko-

kemuksellisuutta. 

− Moniaistisuus täydentää kokonaisuutta keinoilla, jotka vaikuttavat eri aisteihin. 

− Kontrasti tuo kokemukseen erilaisuuden tunnun. Kontrasti tarkoittaa kokijalleen jo-

tain erilaista, kuin mihin hän on tottunut. 

− Vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden kommunikaatioon ja luo yhteisöllisyyttä. 

 

Tarssinen esittelee teoksessaan elämyskolmio-mallin, joka auttaa elämyksen havainnollis-

tamisessa. Kun kaikki elämyksen elementit ovat edustettuna, syntyy malli ideaalista tuot-

teesta tai palvelusta. Elämyskolmio-mallia on jatkojalostanut Reetta Haanpää, joka on 

opinnäytetyössään tutkinut mainonnan elämyksellisyyttä. Työssään hän on luonut elämys-

kolmion ja mainos- sekä markkinointialan ammattilaisten haastattelujen pohjalta elämys-

analyysin (kuvio 8 alla), joka kuvaa elämyksellisyyden kokemusta nimenomaan mainon-

nassa.  
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Kuvio 8. Elämysanalyysi, elämyksellisen mainonnan elementit (Haanpää 2015, 21) 

 

Mielestäni hyvän mainoksen mittari ei ole elämyksellisyys, sillä tavoitellut vaikutukset voi-

daan saada aikaan myös ilman, että kuluttaja kokee mainoksen erityisen merkittävänä ja 

ikimuistoisena. Vaikka elämyksellisyyteen tietoisesti pyrittäisiinkin, ei siihen silti aina 

päästä, sillä iso osa elämyksestä kulminoituu juuri kokemukseen, ei suunnitteluun. Onnis-

tuessaan elämyksellinen mainos voi saada aikaan merkittäviä vaikutuksia, mutta koska 

kohderyhmät ovat yleensä laajoja ja elämyksellisyys hyvin persoonallinen kokemus, eivät 

vaikutukset välttämättä heijastu koko kohderyhmästä, vaan sen yksittäisistä jäsenistä. 

Elämysanalyysi antaa kuitenkin hyvät eväät mainonnan suunnitteluun ja sitä voi mieles-

täni hyödyntää jokaisen ulkomainoskampanjan suunnittelussa, varsinkin jos tavoitteena 

on luoda hieman tavallisuudesta poikkeava kokonaisuus.  

 

5.4 Lopullisen työn esittely 

Valmis ohjeistus on 10-sivuinen pdf-tiedosto. Sivut ovat A4-kokoisia vaakasivuja, jotka si-

sältävät sekä tekstiä, kuvia että muista visuaalisia elementtejä. Taittotyössä pyrin siihen, 

että visuaalinen ilme olisi selkeä, harmoninen ja inspiroiva. Värimaailma heijastelee vih-

reän sävyjä: väriopin mukaan vihreä viestii tasapainosta, harmoniasta ja luovuudesta lisä-

ten keskittymiskykyä.  
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Ensimmäinen sivu on kansilehti, jonka vahvasti kontrastinen mustavalkoinen ilme kiinnit-

tää lukijan huomion. Kansi on hyvin selkeä ja siihen valittu kuva viestii ohjeistuksen ai-

heesta. Kuvassa näkyvät monille tutut brändit, kuten L’Oréal, Balmain ja Stella McCartney 

luovat lukijalle automaattisesti mielikuvia ja herättävät kiinnostusta aiheeseen. Kuvan 

päällä on otsikko ”Ohjeistus ulkomainonnan suunnitteluun ja toteutukseen”. 

 

Toinen sivu toimii johdantona ulkomainontaan. Sivulla avataan ulkomainonnan käsitettä, 

kerrotaan ulkomainonnasta mediavälineenä ja tutustutaan sen erilaisiin rooleihin. Sivun 

kuvat ovat yleiskuvia ulkomainostoteutuksista ja värimaailmansa ansiosta sivu saa yhte-

näisen ilmeen. Yleiskatsauksen jälkeen tutustutaan sekä staattiseen että digitaaliseen 

mainontaan. Sivuilla kolme ja neljä kerrotaan kummankin välineen ominaispiirteistä, 

eduista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.  

 

Näiden jälkeen käsitellään suunnitteluprosessia ja vaikuttamista. Suunnittelusta kertova 

sivu on kattava paketti keskeisistä elementeistä, jotka prosessissa täytyy ottaa huomioon. 

Tarkoituksena oli esittää suunnittelu eräänlaisena suppilona alkaen sen pohtimisesta, so-

piiko ulkomainonta mediavälineeksi, edeten sitten kampanjasuunnittelun kautta vaikutta-

misen ja suunnittelun symbioosiin sekä lopulta itse aineistojen suunnitteluun. Vaikutta-

mista käsittelevällä sivulla kerrotaan mainonnan kolmitasoisesta vaikutusprosessista sekä 

niistä elementeistä, jotka edesauttavat vaikuttavan mainoksen luomisessa. 

 

Seitsemäs sivu kertoo mainonnan elämyksellisyydestä. Sivulla tutustutaan elämyksen kä-

sitteeseen ja esitellään Reetta Haanpään kehittämä elämysanalyysi elementteineen. Ta-

voitteena oli tarjota suunnitteluun mielenkiintoinen työkalu, joka toimii hyvänä apuväli-

neenä suunnittelussa huolimatta siitä, onko lopputulos lopulta kokijalleen elämys vai ei.  

 

Sivulla kahdeksan käsitellään ulkomainonnan toteutusmahdollisuuksia. Lukijalle kerrotaan 

ulkomainonnan ryhmittelystä käytettyjen mainosvälineiden mukaan, avataan ambient-mai-

nonnan käsitettä ja esitellään lopuksi kolme mielenkiintoista ja innovatiivista toteutusrat-

kaisua kuvineen. 

 

Lopuksi ohjeistukseen on kerätty erilaisia huomiota ja vinkkejä, joiden tarkoitus on nivoa 

suunnitteluprojekti yhteen ja havainnollistaa kokonaisuutta. Sivun kuvana on Niken ulko-

mainos, jonka tekstinä on ”Don’t stop ´til you get enough.”. Viesti sopii oivallista ohjeistuk-

sen loppuun: se kannustaa ohjeistuksen lukijaa olemaan pitkäjänteinen ja pyrkimään kohti 
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tavoitteita ja onnistuneita lopputuloksia. Viimeinen sivu henkii samaa tyyliä kuin ohjeistuk-

sen kansilehti. Kuvana on mustavalkoinen, tyylikäs valokuva ja teksti toivottaa lukijalle tu-

loksellisia kampanjoita. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa pyrin luomaan kokonaiskuvan opinnäytetyöstä. Pohdin prosessia alusta 

loppuun, arvioin sen onnistumista sekä omaa oppimistani ja arvioin työn tarpeellisuutta. 

Lisäksi tutkin viitekehyksen heijastumista produktiin ja pohdin sitä, mitä olisi voinut tehdä 

toisin ja mitä voisi kehittää edelleen. Palaan myös työn alkutavoitteisiin ja arvioin sitä, mi-

ten lopputulos vertautuu lähtötilanteeseen. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava, faktapohjainen ohjeistus, joka helpot-

taa ulkomainoskampanjan laatimista ja toimii ohjenuorana kampanjan suunnittelussa. Työ 

oli ajankohtainen, sillä taustalla vaikuttivat henkilökohtaiset intressit: omassa työssäni re-

surssipula on välillä ilmeinen ja suuren työmäärän alla erilaisten projektien toteutus tapah-

tuu joskus ilman riittävää suunnitelmallisuutta. Sen lisäksi, että opinnäytetyöstä on hyötyä 

itselleni sekä organisaatiolle, missä työskentelen, uskon, että valmis työ on sellainen, että 

sitä voivat hyödyntää muutkin vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt. Varsinkin 

epävakaissa taloudellisissa tilanteissa on tyypillistä, että yritykset leikkaavat markkinointi-

kuluja. Mitä enemmän osaamista ja tietotaitoa yrityksen sisältä löytyy, sitä paremmin voi-

daan erilaisia markkinointitehtäviä suorittaa sisäisesti ja vähentää kuluja. Vaikka ulkomai-

noskampanjaa harvoin pystytään toteuttamaan täysin ilman ulkoisia resursseja, antaa 

tämä opinnäytetyö paljon hyödyllistä tietoa aiheesta mahdollistaen sen, että vähintään 

tiettyjä osioita voidaan tarvittaessa hoitaa yrityksen omilla resursseilla. Esimerkkinä tästä 

toimii työssä esitelty Umbron kampanja. 

 

Opinnäytetyön onnistumisen arvioinnin mittariksi olin asettanut ohjeistuksen kattavuuden. 

Olen sitä mieltä, että pääsin tavoitteeseen ja ohjeistus esittelee erittäin kattavalla tavalla 

kaikki olennaiset seikat. Benchmarking-menetelmää hyödyntämällä pystyin tekemään ver-

tailevaa analyysia, ja verrokkeihin nähden oma ohjeistukseni on sangen monipuolinen. 

Myös elämyksellisyyden tutkiminen tuo ohjeistukseen sellaisia elementtejä, jotka eriyttävät 

sen muista vastaavista ja lisäävät omaa kokemustani työn onnistumisesta. Kokonaisuu-

tena lopputulos vastaa alkutavoitteita hyvin. 

 

6.1 Teoreettisen viitekehyksen vaikutus produktiin 

Kun lukija tutustuu opinnäytetyöhön kokonaisuutena aloittaen teoreettisesta viitekehyk-

sestä, siirtyen sitten case-esimerkin kautta produktin käsittelyyn ja lopulta itse ohjeistuk-

seen, saa hän toivon mukaan kattavan kuvan siitä, miten ulkomainontaa voi suunnitella ja 

toteuttaa ja mihin tarpeeseen opinnäytetyö on syntynyt. Sellaisenaan viitekehys tarjoaa 

hyvän katsauksen ulkomainontaan mainosvälineenä sekä siihen, miten kuluttajan osto-

päätös syntyy ja etenee lopulta ostoprosessiksi.  
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Huolimatta siitä, että työ on yksi eheä kokonaisuus, luo viitekehys edellytykset onnistu-

neeseen lopputulokseen. Ilman kattavia lähteitä ei produktin tekeminen olisi ollut mahdol-

lista ja tietopohja tukee työn pysymistä sille asetetuissa raameissa ja tavoitteissa. Omasta 

mielestäni onnistuin löytämään monipuolisia lähteitä ja työssä on hyödynnetty sekä kirjalli-

sia että verkkopohjaisia lähteitä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Huomasin kuitenkin, 

että ulkomainonnan nopea kehitys on heijastunut siihen, että ajanmukaista lähdemateriaa-

lia oli vaikeaa löytää. Oman lisämausteensa toi se, että Korona-viruksen myötä kirjastot 

olivat kiinni ja jouduin tukeutumaan pitkälti sähköiseen lähdemateriaaliin. 

 

Luku 2 käsittelee ulkomainontaa kokonaisuutena ja alaluvut 2.1 eli ulkomainonnan suun-

nitteluprosessi ja 2.3 eli ulkomainonnan toteutusmahdollisuudet heijastuvat suoraan oh-

jeistukseen ja luovat sen faktapohjaiset sisällöt. Suunnittelusta ja toteutusmahdollisuuk-

sista kertominen auttaa lukijaa hahmottamaan kampanjasuunnittelun eri vaiheita sekä 

sitä, että toteutusmahdollisuuksien kirjo avaa ovia sekä luovuudelle että erilaisille vaikutta-

vuuden keinojen hyödyntämiselle. Ohjeistuksessa käsitellään myös ulkomainonnan vah-

vuuksia ja heikkouksia, jotka perustuvat alalukuun 2.4. Näiden seikkojen käsittely ohjeis-

tuksessa havainnollistaa lukijalle sitä, minkälaisiin kampanjalähtöihin ulkomainonta sopii, 

milloin sitä kannattaa hyödyntää ja mitä mahdollisia heikkouksia sillä on. 

 

Luvussa 3 käsiteltävä ostokäyttäytyminen ei näy produktissa yhtä vahvasti kuin ulkomai-

nontaa käsittelevä luku, mutta se on silti tärkeä osa kokonaisuuden ymmärtämistä. Kaiken 

mainonnan taustalla on ymmärrys kuluttajakäyttäytymistä ja jotta mainonnassa voidaan 

onnistua, täytyy markkinoijan perehtyä kuluttajan ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin, 

tarpeisiin, ostomotiiveihin ja siihen, miten kuluttaja toimii ostopolulla.  

 

Koska ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota kattava tietopaketti ulkomainonnan suunnitte-

luun, on teorian osuus siinä melko laaja. Viitekehyksestä asiat ovat siirtyneet ohjeistuk-

seen melko suoraviivaisesti, joskin hieman tiivistäen. Ohjeistusta täydentävät esimerkkito-

teutukset, sekä omat, aiheeseen tutustumisen perusteella syntyneet pienet havainnot. 

 

Teoreettista viitekehystä hyödynnetään suunnitteluohjeistuksen lisäksi myös Umbron 

kampanjan suunnittelussa. Karkeasti voidaan sanoa, että suunnittelu ideasta toteutusvai-

heeseen eteni Ranisen & Raution (2003, 322) ohjeistuksen mukaan: tehtiin karkea media-

suunnittelu, haettiin toteutuskumppanit, täsmennettiin suunnitelmaa ja varattiin tilat, suun-

niteltiin ja toteutettiin aineistot ja toimitettiin ne eteenpäin ulkomainosyhtiölle. 
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Kokonaisuutena voidaan todeta, että teoreettinen viitekehys on työn kantava elementti, 

jota on hyödynnetty kattavasti työn eri vaiheissa. Vankan tietoperustan ansiosta ohjeistus 

lepää uskottavalla pohjalla ja tarjoaa katsauksen ulkomainonnan toimivaan suunnittelu-

prosessiin, monipuolisiin toteutusvaihtoehtoihin, elämyksellisyyden hyödyntämiseen sekä 

kohderyhmän toimintaprosesseihin. 

 

6.2 Kehitysehdotukset 

Työ muodostaa eheän kokonaisuuden, joka tarjoaa lukijalleen hyvän käsityksen niin ulko-

mainonnasta kuin kuluttajakäyttäytymisestä. Jälkikäteen ajateltuna työ olisi voinut olla sel-

keämmin toimeksianto. Vaikka opinnäytetyö linkittyy omaan työhöni, en tehnyt sitä toimek-

siantona, mikä olisi helpottanut tavoitteiden asettamista ja tehnyt lopputuloksesta mahdol-

lisesti vielä hyödyllisemmän. Toimeksiantona tehty työ olisi suunniteltu selkeämmin tutki-

maan tiettyä kokonaisuutta ja se antaisi myös paremmat mahdollisuudet onnistumisen ar-

viointiin. 

 

Aikatauluista johtuen Umbron kampanjan tuloksia ei opinnäytetyössä esitellä ja vaikka se 

on asia, johon en itse voinut vaikuttaa, olisi tavoitteiden ja tulosten vertailu tuonut työhön 

ehjän konseptin, joka esittelisi koko ulkomainontaprosessin käytännössä. 

 

Jatkoa ajatellen olisi mielenkiintoista kerätä luomastani ohjeistuksesta palautetta niin 

oman yritykseni sisältä kuin myös ulkomainontaa suunnittelevilta ammattilaisilta. Palau-

teen perusteella ohjeistusta voisi jatkojalostaa sisällyttäen siihen myös kuluttajakäyttäyty-

miseen liittyvää tietoa ja hyödyntää ohjeistusta sitten kampanjasuunnittelussa. Toteu-

tamme yrityksen sisällä seuraavia ulkomainoskampanjoita jo tulevana syksynä ja olisi an-

toisaa tutkia sitä, kuinka ohjeistuksen avulla luotu kampanja vaikutti myynteihin ja miten 

kampanja nähtiin kuluttajien keskuudessa. 

 

6.3 Oman oppimisen arviointi 

Aloitin opinnäytetyön kirjoittamisen noin puoli vuotta sitten ja nyt projekti on tullut päätök-

seen. Olo on helpottunut. Aloittaessani prosessia se tuntui melko massiiviselta, mutta reu-

nasta on hyvä aloittaa. Huolellinen suunnittelu ei kuitenkaan ollut täysin onnistumisen ta-

keena, sillä suunniteltu aikataulu osoittautui pitämättömäksi pian tehokkaan alun jälkeen. 

Alkuperäisen aikataulun mukaan olisin saanut työn valmiiksi jo maaliskuun lopussa, mutta 

erilaiset henkilökohtaisen elämän haasteet asunnon remontteineen ja välilevyoperaatioi-

neen venyttivät työn valmistumisen lähes viime tippaan.  
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Vaikka aikataulu tuotti haasteita, oli opinnäytetyön tekeminen antoista prosessi, joka opetti 

minulle paljon omista työtavoistani, suunnittelun merkityksestä sekä itse aiheesta. Kehityin 

erityisesti lähdemateriaalien etsinnässä, asiapitoisen tekstin tuottamisessa sekä kokonai-

suuksien hallinnassa. Se, että sain työn valmiiksi lopulta melko lyhyessä ajassa, on hyvän 

pohjatyön ansiota. Opinnäytetyösuunnitelmaan työstetty sisällysluettelon raakaversio toimi 

kirjoittamisen tukena ja välitavoitteiksi jaettu kokonaisuus helpotti kirjoittamista.  

 

Erityisesti teoriaosuuden kirjoittaminen toi itselleni iloa, sillä lähteisiin syventyessäni opin 

paljon sellaista, mistä on konkreettista hyötyä omassa työssäni. Siirtyminen teoreettisesta 

viitekehyksestä produktiin ja oman tekstin tuottamiseen toi aluksi mukaan niin sanotun 

tyhjän paperin kammon, mutta lopulta asiaa tuntui riittävän enemmän kuin mitä kirjoittami-

seen enää oli aikaa. Työhön kuitenkin sisältyi lopulta myös sellaisia osioita, joita ei alkupe-

räisessä suunnitelmassa ollut, mutta koin, että ne täydensivät kokonaisuutta niin hyvin, 

että niiden pois jättäminen aikatauluhaasteiden takia olisi lopulta harmittanut itseäni.  

 

Haasteista huolimatta olen lopputulokseen tyytyväinen. Työ tulee hyödyttämään itseäni 

lähitulevaisuudessa ja toivon lisäksi, että tuotoksesta on apua myös muille samanlaisten 

projektien parissa työskenteleville. Ennen kaikkea olen iloinen siitä, että osoitin itselleni 

pystyväni myös paineen työskentelemään tehokkaasti. Vaikka välillä olisi tuntunut hel-

pommalta mennä siitä, missä aita on matalin, ei oma moraali antanut periksi. Pakko on 

paras motivaatio, mutta onnistumiseen tarvitaan myös sisäistä intohimoa ja tahtoa omien 

sekä muiden odotusten ylittämiseen. 
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